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Lectori salutem!

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de digitale uitgave van dit prachtige 
boek. U heeft de meest veelzijdige gids in de Nederlandse taal gekocht over 
Adobe InDesign CC (afkorting van Creative Cloud). 

Het Handboek InDesign CC (t/m versie 2014) biedt heldere uitleg van alle moge-
lijkheden van Adobe InDesign. Zaken als het opmaken van tekst, toepassen van 
objecteffecten, werken met lange documenten, pdf maken en printen: alles 
komt aan bod in 16 helder ingedeelde hoofdstukken. 

Dit is alweer de zesde versie van dit boek en het behandelt de tiende en laatste 
(!) versie van InDesign. Adobe heeft met CC de aanschaf van software namelijk 
naar een ander plan getild. De klant betrekt alle software vanuit de Creative 
Cloud en de software kent voortaan geen opeenvolgende versienummers meer: 
CC blijft CC. Noodzakelijke updates en nieuwe functies zullen u voortaan in een 
doorlopende stroom bereiken. 

Veel aandacht voor alle nieuwe-media technieken: creatie van interactieve 
elementen (inclusief formulierenopmaak), creatie van QR Codes en de Digital 
Publishing Suite. En uiteraard wordt er ruim aandacht besteed aan noviteiten 
als Alternatieve layout, Vloeiende layout en Conveyer. 

Net als in de vorige edities van dit boek zijn de overzichtelijke Compact & Snel-
pagina’s gehandhaafd waarin in bondige tekst de essenties van elk hoofd-
lemma uitlegt. Je herkent direct de trainer bij het gebruik van vluchtkolommen 
op de pagina’s, gebruikt voor achtergrondinfo en steekwoorden. Typisch de 
manier waarop een ervaren trainer onvermoeibaar z’n trainees blijft stalken 
met informatie. 

15
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Over dit boek

Dit boek, Handboek InDesign CC bestaat uit zestien hoofdstukken die je in 
logische volgorde kunt lezen. Hoewel het boek zo is opgezet dat het ach-
ter elkaar lezen van de hoofdstukken een logische opbouw biedt over het 
werken met InDesign, is elk hoofdstuk voor de meer ervaren InDesign-
gebruiker natuurlijk ook als naslag te lezen. Daarvoor zijn meerdere 
zogenaamde Compact & Snel pagina’s opgenomen in elk hoofdstuk die 
een overzicht geven van de functies die in het hoofdstuk zelf nader worden 
toegelicht.  

In dit boek worden de volgende conventies gebruikt:

Menukeuzen worden weergegeven als:
Bewerken / Spelling / Spellingcontrole

Opties in dialoogvensters worden weergegeven als:
Pagina’s naast elkaar

Sneltoetsen worden weergegeven als:
B K : N

Dit betekent: houd de toetsen Command (Mac)/Control (pc) én de toets 
Option (Mac)/Alt (pc) én de toets Shift ingedrukt en toets N.

Bij sneltoetsen wordt altijd eerst het symbool van de toets op het 
Apple Mac-toetsenbord weergegeven, gevolgd door de toets op een 
pc-toetsenbord.

Wanneer in de tekst sprake is van een Return, betekent dit de toets 
Return (Mac) of de toets Enter (pc) op het gewone deel van het toetsenbord 
(F ). Is er in de tekst sprake van een Enter, dan wordt de toets Enter op 
het numerieke deel van het toetsenbord bedoeld (Mac en pc ;).

18 Handboek InDesign CC Over dit boek
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Werkruimte van 
InDesign CC
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■ InDesign Creative Cloud
InDesign versie CC maakt deel 
uit van Adobe Creative Cloud. 
Programma's van de Creative 
Cloud koop je niet meer in één keer 
op bijvoorbeeld een DVD, maar 
je neemt een abonnement op de 
service Creative Cloud van Adobe. 
In deze service zijn alle Adobe-
programma's inbegrepen waaron-
der InDesign. Een abonnement heeft 
een duur van minstens één jaar en 
je betaalt per maand. Na een jaar 
kun je het abonnement weer ver-
lengen met een jaar. Verleng je niet, 
dan stopt de software met werken!

Behalve alle Adobe-programma's 
komt de service Creative Cloud ook 
met online opslag voor documenten 
(die je kunt synchroniseren met een 
map op je eigen harde schijf) en een 
service waarbij je allerlei lettertypen 
kunt installeren.
Je download de programma's die je 
wilt installeren op je computer (je 
software staat dus wel gewoon op 
je eigen harde schijf!) door in te log-
gen op de site van Adobe Creative 
Cloud (https://creative.adobe.com) 
met je naam en wachtwoord van je 
abonnement.

Klik op de tab Apps en kies de pro-
gramma's die je wilt installeren. Nu 
start Adobe Application Manager die 
je de voortgang van de installatie 

laat zien. Even geduld en je kunt 
het geïnstalleerde programma 
gebruiken.
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Adobe Application Manager 
gebruiken
De Adobe Application Manager  
Creative Cloud (AAC) nestelt zich op 
de Mac in de menubalk en onder 
Windows in de benedenbalk.

Klik op het pictogram van AAC om 
de opties te tonen.
In Adobe Application Manager heb 
je nu een aantal tabs:
Start: toont een overzicht van de 
programma’s en je Adobe-account;
Apps: hier kun je programma’s 
downloaden, installeren of weer 
verwijderen. Ook vind je hier 
eventuele updates voor de Adobe 
programma’s;

Bestanden: synchroniseer een 
map met bestanden op je computer 
met de Adobe Cloud (bijvoorbeeld 
voor een backup van belangrijke 
documenten);
Fonts: hier kun je Typekit web- en 
desktop fonts downloaden en instal-
leren. Fonts zijn bruikbaar in elk 
programma op jouw computer, dus 
niet alleen in Adobe-programma’s 
maar bijvoorbeeld ook in Word;
Behance: een website om je port-
folio te kunnen tonen, lopende pro-
jecten enzovoort: een etalage op het 
web.
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Deelvensters en menu's

In InDesign maak je gebruik van de 
‘standaard’ werkruimte van Adobe 
CC. Dit betekent dat je gebruik-
maakt van menukeuzen, sneltoet-
sen, werkbalken en deelvensters. 
In de werkbalken en deelven-
sters kun je instellingen opgeven 
zoals lijndikte, lettertype, kleur 
enzovoort. 

Het programma InDesign kent 
twee werkbalken die de belang-
rijkste instellingen bevatten 
voor het werken met InDesign: 
Gereedschappen en Regelpaneel. 
Bij Gereedschappen kies je bijvoor-
beeld of je met tekstkaders wilt 
werken, in het Regelpaneel geef je 
de belangrijkste instellingen op als 
lettertype, regelafstand enzovoort. 

Het Regelpaneel toont steeds 
opties die betrekking hebben op het 
gereedschap waarmee je werkt: 
kies je in Gereedschappen bij-
voorbeeld het Tekstgereedschap, 
dan zie je in het Regelpaneel 
instellingen voor tekst (letter-
type, regelafstand enzovoort); 
kies je in Gereedschappen het 
Selecterengereedschap dan zie 
je in het Regelpaneel opties als 

kadergrootte, kaderpositie enzo-
voort. Alle gereedschappen worden 
in dit boek besproken. 
Voor veel gereedschappen bestaan 
ook nog de zogenoemde deel-
vensters die nog meer specifieke 
instellingen laten zien; zo is er 
bijvoorbeeld een deelvenster voor 
kleuren, voor tekststijlen enzo-
voort. Veel van de instellingen die 
je kunt vastleggen in deze deel-
vensters vind je ook terug in het 
Regelpaneel; vaak bevatten deel-
vensters nog wat meer opties dan 
het Regelpaneel.

De werkbalken en de deelvensters 
kun je zichtbaar maken en verber-
gen zoals je dat uitkomt. Je vindt 
alle deelvensters onder het menu 
Venster. Selecteer in dit menu een 
deelvenster om het zichtbaar te 
maken. Om een deelvenster te ver-
bergen sluit je het door op het rond-
je linksboven in het deelvenster te 
klikken op de Mac, of het sluitkruisje 
rechtsboven op de pc (➊). De twee 
werkbalken Gereedschappen en 
Regelpaneel hebben dit kruisje niet; 
verberg deze door ze in het menu 
Venster uit te zetten (vinkje voor de 
naam weghalen ➋).

 ➋

 ➊  ➊

Vanaf InDesign CC is ook de 
kleur van alle deelvensters 
en dialogen in te stellen: van 
donker naar licht. De 
donkere kleur wordt de Dark 
UI genoemd, het nieuwe 
uiterlijk (licht of donker) heet 
bij Adobe Drover. Je kunt een 
en ander naar eigen smaak 
instellen bij de voorkeuren: 
kies InDesign / Voorkeuren 
(Mac) of Bewerken / 
Voorkeuren (Windows) en 
dan het tabblad Interface. Bij 
Vormgeving kun je een 
kleurthema kiezen. Ook het 
plakbord kan een donkerder 
kleur aannemen als je dat 
wilt.

■ Werkruimte
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Werkruimte
➊ Documentwerkruimte: hier zie je het document en het plakbord waar je 

(tijdelijk) elementen kunt ‘parkeren’;
➋ Menubalk: menukeuzen worden in dit boek als volgt weergegeven: 

Menubalk / Keuze in menu / Onderkeuze;
➌ Gereedschappen: hier vind je de gereedschappen die verderop in dit boek 

zullen worden behandeld;
➍ Regelpaneel: instellingen voor alinea, tekst enzovoort;
➎ Deelvensters: hier kun je instellingen vastleggen; deelvensters zijn zicht-

baar te maken door ze te selecteren in het menu Venster;
➏ Je ziet je open documenten in de documentbalk naast elkaar als tabs (➑). 

(Vanaf InDesign versie C4 kun je een grijze achtergrond gebruiken in 
InDesign, dit is voor Windows gebruikers een normale zaak, maar voor 
Mac OS X gebruikersniet gewoon. Je kunt deze achtergrond uitzetten door 
de voor de optie Venster / Toepassingskader het vinkje weg te halen.) 

➐ In de Toepassingsbalk zie je enkele pictogrammen die snel toegang 
verlenen tot bijvoorbeeld de Bridge, het vergrotingspercentage en 
vensterrangschikking. Je kunt deze balk verbergen door voor de optie 
Venster / Toepassingsbalk het vinkje weg te halen.

In de deelvensters kun je diverse 
instellingen vastleggen zoals de 
kleur van een vlak, de tekenstijl of 
het aantal pagina’s in het document, 
je kunt er woorden voor een index 

markeren enzovoort.
Deelvensters zijn op het beeld-
scherm te verplaatsen, bij elkaar 
te zetten, te groeperen, in te klap-
pen om ruimte op het scherm te 

■ Deelvensters

Om de documenten als losse 
vensters te zien in plaats van 
tabs zet je bij Voorkeuren /  
Interface de optie 
Documenten openen als tabs 
uit.

 ➊ Plakbord

Regelpaneel
Deelvensters

Document

Menubalk

Gereedschappen

➏

Documentbalk
➍

➋
➐

➑

➌

➎
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Deelvenster uitklappen

Deelvenster  vergroten

besparen, als pictogram te laten 
zien, kortom: hoe jouw werkruimte 
eruit komt te zien kun je geheel 
zelf bepalen. Wanneer je een eigen 
werk ruimte hebt gemaakt, kun je 
deze bewaren en weer oproepen.

Deelvensters aanpassen
InDesign begint met een 
standaard instelling, met 
het Regelpaneel bovenaan, 
Gereedschappen links en een 

aantal deelvensters rechts. In de 
deelvensters rechts zie je een pic-
togram met daarachter de naam 
van het deelvenster, bijvoorbeeld: 
Pagina’s. Klik op de deelvenster-
naam of het pictogram (➊) om het 
paneel uit te klappen, zodat je het 
volledig ziet en je er instellingen 
kunt vastleggen. Klik opnieuw op 
de naam van het uitgeklapte deel-
venster (➊) om het deelvenster 
weer in te klappen.

Om een deelvenster te verplaatsen 
op het scherm, pak je het beet bij 
het tabblad (het deel waar de naam 
van het deelvenster staat ➋): klik 
en houd de muis ingedrukt en sleep 
het deelvenster daar waar je het 

wilt plaatsen op het scherm. Om het 
deelvenster te sluiten, klik je op het 
kruisje rechtsboven. Om een geslo-
ten deelvenster weer zichtbaar te 
maken, kies je het deelvenster in het 
menu Venster.

 

Deelvensters kunnen worden ver-
groot door met de muis het vakje 
rechtsonder (➌) of de linkerzijkant 
van een deelvenster (➍) te slepen. 

Dit kan met losse deelvensters 
maar ook met uitgeklapte deelven-
sters die aan de rechterkant van het 
scherm staan:

 ➌  ➍

Veel deelvensters hebben ook een sneltoets. Zo kun je het deelvenster 
Pagina's ook openen en sluiten met   B F12.

TIP

➊

➋
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Deelvensters bij elkaar in 
een groep plaatsen

Deelvensters samenvoegen

 ➋

 ➌

 ➊

Deelvensters groeperen
Deelvensters kunnen bij elkaar in 
een groep worden gezet. Zo zie je bij 
de standaardinstellingen rechts op 
het scherm een groep deelvensters 
staan. Deelvensters kunnen uit deze 
groep worden gehaald door ze bij het 
tabblad te pakken en op het scherm 
te verslepen. Om een losgemaakt 
deelvenster weer terug te zetten in 
de groep aan de rechterkant, pak je 

het losse deelvenster bij het tabblad 
(waar de naam van het paneel in 
staat ➊) met de muis (houd de muis-
knop ingedrukt) en sleep je het terug 
naar de groep (➋): het deelvenster 
wordt half transparant en je ziet een 
dunne blauwe lijn verschijnen om 
aan te geven waar het deelvenster 
wordt geplaatst in de groep (➌). Laat 
nu de muisknop los: het deelvenster 
staat in de groep.

Je kunt ook meerdere deelven-
sters samenvoegen, die daarna als 
een geheel op het scherm zijn te 
verplaatsen. In het onderstaande 
voorbeeld hebben we het deelven-
ster Labels en het deelvenster 
Kenmerken (➍) samengevoegd 
door het deelvenster Kenmerken 

bij het tabblad beet te pakken en 
naast het tabblad in het deelvenster 
Labels los te laten (➎). Je hebt nu 
een deelvenster waarin je tussen 
kenmerken en labels kunt wisselen 
door op een van de tabbladen te 
klikken (➏): 

 ➍

➎

➏
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Deelvensters onderaan 
samenvoegen

Ingeklapte deelvensters

  

 ➋ ➊

 ➌

Dubbelklik op de tabblad (●➍; klik NIET op de vensterrand in InDesign 
versie CS6 en nieuwer!) van een deelvenster om dit tijdelijk in te klappen: 
je ziet nog wel het tabblad met de naam. Dubbelklik weer op het tabblad 
om het volledige deelvenster weer te zien.

TIP

Groepeer deelvensters met elkaar of onder elkaar en rechtsklik op de 
vensterrand om een optie-menu te zien om deelvensters in te vouwen (●➎):

TIP

 ➍
➎

Behalve naast elkaar samenvoe-
gen kun je ook deelvensters onder 
elkaar samenvoegen. Sleep het tab-
blad (➊) van een deelvenster voor-
zichtig tegen de onderkant van een 
ander deelvenster aan (➋) totdat je 

een lichtblauwe streep onderaan 
ziet. Laat nu het deelvenster los. De 
deelvensters zijn aan elkaar gekop-
peld en kunnen samen worden ver-
plaatst (➌):
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Je kunt ook groepen deelvensters 
toevoegen naast de al bestaande 
groep aan de rechterkant. Begin 
met een los deelvenster (➊) en 
sleep dit aan het tabblad voorzichtig 
naar de rechterkant van je scherm, 
vlak voor de al bestaande groep.

Je ziet nu een grote blauwe verti-
cale streep (➋). Laat nu het deel-
venster los en je hebt een tweede 
groep deelvensters (➌), waaraan 
je op dezelfde manier als hiervoor 
beschreven andere deelvensters 
kunt toevoegen:

Een nieuwe groep 
deelvensters maken

Standaard deelvenster-
weergave

Weergave van deelvensters
Om ruimte te besparen kun je een 
groep deelvensters aan de kant 
van je scherm weergeven als pic-
togram of als pictogram met tekst. 

Standaard start InDesign met een 
deelvenstergroep aan de rechter-
kant, die als pictogram en tekst 
wordt weergegeven:

 ➋

➌

➊
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Wanneer je klikt op de dubbele pijl 
(➊), rechtsboven in het grijze gedeel-
te van een deelvenstergroep, vouwt 

de groep uit tot een volledig zichtbaar 
deelvenster:

➎

Klik nogmaals op de dubbele pijl 
om de deelvenstergroep weer in 
te vouwen tot pictogram en tekst. 
Dubbelklik op de vensterrand om 
deelvensters in te klappen tot picto-
grammen (➋). Dubbelklik opnieuw 
on de deelvensters weer uit te vou-
wen. Je kunt ook klikken op de dub-
bele pijl rechtsboven in het grijze 
gedeelte (➊) om te wisselen tussen 

pictogramweergave en standaard 
weergave van pictogram en tekst.

Ook Gereedschappen is een soort 
deelvenstergroep. Klik op de dub-
bele pijlen (➍) linksboven in het 
grijze vlak om te wisselen tus-
sen een enkele of een dubbele rij 
gereedschappen:

Deelvenstermenu
Elk deelvenster heeft ook een eigen 
menu met daarin meer keuzen 
en mogelijkheden voor instel-
lingen: zo kun je in het Teken-
deelvenstermenu opties kiezen als 
Kapitalen, kleinkapitalen enzovoort. 
Klik op het naar beneden wijzend 
driehoekje rechtsboven om het 
menu te tonen (➎).

 ➍

 ➊

 ➋
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■ Menu’s aanpassen

Menu's aanpassen

De menu’s van InDesign zijn ook aan 
te passen: zo kun je aan een bepaal-
de menukeuze een kleur toekennen, 
zodat je deze snel kunt vinden. 

Je kunt ook besluiten om bepaalde 
opties in een menu te verbergen 

omdat je deze niet vaak gebruikt.
Om een menu aan te passen kies je 
Bewerken / Menu’s. In het dialoog-
venster kies je nu het menu dat je 
wilt aanpassen:

➊ Kies hier bij Categorie wat je wilt aanpassen: de menu’s in de menubalk 
(Toepassingsmenu's) of de menu’s die bij context menu’s (zie verderop) en 
deelvensters verschijnen.

➋ Kies het hoofdmenu (bijvoorbeeld Bestand). Klik op het driehoekje links 
naast de naam van het menu om alle menukeuzen te zien die bij dit menu 
horen.

➌ Selecteer de menukeuze die je wilt aanpassen (bijvoorbeeld Nieuw). Dat 
doe je door er één keer op te klikken.

➍ Door te klikken op het oogje onder Zichtbaarheid wordt deze menukeuze 
niet meer zichtbaar in het menu. (Doe dit dus niet bij belangrijke keuzen!) 
Door nog een keer te klikken maak je de menukeuze weer zichtbaar.

➎ Kies hier een kleur voor de menukeuze. Je menukeuze heeft straks een 
gekleurde achtergrond zodat deze makkelijker is te vinden.

➏ De gekozen instellingen kunnen als een set worden opgeslagen zodat je 
gemakkelijk tussen instellingen kunt wisselen: klik op de knop Opslaan 
als en geef de instellingen een naam. De volgende keer kun je bij Set de 
instellingen weer oproepen.

 ➊

 ➋
 ➎

 ➍

 ➏

 ➌
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Aangepaste menu’s in 
InDesign CS6

Voorbeeld van een 
contextmenu's
in InDesign

In het onderstaande voorbeeld zijn 
onder het menu Bestand enkele 
menukeuzen rood gekleurd en is de 

menukeuze Bladeren onzichtbaar 
gemaakt:

 ➐

 

Contextmenu’s
Naast de keuzemogelijkheden in 
de menubalk beschikt InDesign 
ook over vele zogenoemde con-
textmenu’s. Deze kun je zien 
wanneer je met de rechtermuis-
knop klikt (op de Apple Mac met 
een eenknops muis: D klik). 
Afhankelijk van waarop je klikt 
(een tekstkader, een afbeel-
ding of een leeg deel van de 

pagina bijvoorbeeld) worden er 
menukeuzen getoond. Ook deze 
menukeuzen van de contextme-
nu’s kunnen aangepast worden 
wanneer je Bewerken / Menu’s 
kiest.

De contextmenu’s worden in dit 
boek besproken bij de verschil-
lende mogelijkheden van een 
bepaald onderwerp.

Wanneer je een menukeuze onzichtbaar hebt gemaakt, vind je onder in 
het menu de optie Alle menu-items weergeven om alsnog de onzichtbare 
menukeuzen te laten zien (●➐)

TIP
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■  Sneltoetsen aanpassen

Sneltoetsen aanpassen

Vrijwel alle instellingen, paneelkeu-
zen, menukeuzen enzovoort zijn ook 
met een sneltoets te selecteren. Zo 
zijn er sneltoetsen om de weergave 
op je beeldscherm te wijzigen, ras-
ters te tonen, tekst aan te passen, 

deelvensters zichtbaar te maken 
enzovoort. Al deze sneltoetsen zijn 
in InDesign volledig aan te passen.

Om een sneltoets aan te passen 
kies je Bewerken / Sneltoetsen.

➊ Kies bij Productgebied waarvoor je de sneltoetsen wilt aanpassen, bij-
voorbeeld voor het menu Bestand of voor sneltoetsen die worden gebruikt 
voor het werken met tekst, of menukeuzen die in een deelvenster zijn te 
maken. De standaard sneltoetsen die voor de gereedschappen worden 
gebruikt (zie Gereedschappen en Regelpaneel op pagina 41) zijn even-
eens op deze manier aan te passen, kies hiervoor bij Productgebied de 
optie Gereedschappen. Sneltoetsen die gebruikt worden voor het werken 
met tekst vind je terug onder de optie Tekst en tabellen.

➋ De opties voor een bepaald Productgebied worden hier weergegeven. 
Klik op de optie waarvan je de sneltoets wilt  aanpassen.

➌ Hier zie je welke sneltoets er al aan de gekozen functie is toegewezen.
➍ Om je eigen sneltoets aan een functie toe te wijzen, klik je in dit vak. Typ 

vervolgens de sneltoets die je aan de functie wilt toewijzen. Je kunt daarbij 
ook de toetsencombinaties B K : gebruiken.

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍  ➎
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Links: Sneltoetsen 
toekennen aan een functie
Rechts: Opties voor het 
aanpassen van sneltoetsen: 
productgebied 

Sneltoetsen in context 
gebruiken

➎ Elke sneltoets kan ook in een context worden gebruikt. Zo kun je opgeven 
dat je met de toetscombinatie B A alles selecteert zolang je met tekst 
aan het werken bent, maar niets doet wanneer je in een tabel aan het wer-
ken bent.

Indien de sneltoets die je typt al aan een andere functie is toegewezen, krijg 
je een waarschuwing van InDesign. Wanneer je op de knop Toewijzen klikt, 
wijs je de sneltoets toe aan de geselecteerde functie en wordt deze sneltoets 
weggehaald van de functie waaraan deze al was toegekend! Bijvoorbeeld: 
als je B K V toekent aan Kopiëren krijg je de waarschuwing dat deze 
al is toegekend aan de functie Plakken in. Klik je nu toch op Toewijzen, dan 
ko  pieer je in het vervolg met B K V maar heeft Plakken in geen snel-
toets meer. Wees dus voorzichtig!

LET OP

Je kunt zonder problemen meerdere sneltoetsen aan dezelfde functie 
toewijzen. Zo kun je de standaard sneltoets laten zoals deze is inge-
steld en daar ook je eigen sneltoets aan toevoegen.

TIP

Na een crash of het (de)installeren van een plug-in stelt InDesign de snel-
toetsen altijd weer in op Standaard!

LET OP
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Ben je tevreden over de toegewe-
zen sneltoets, klik dan op de knop 
Toewijzen om de sneltoets definitief 
aan de functie toe te wijzen. Alle 

sneltoetsen samen staan in een set. 
Deze set kun je opslaan om later 
weer te gebruiken. Klik daarvoor op 
de toets Opslaan.

Een nieuwe sneltoetsenset 
aanmaken

 

Later kun je achter de optie Set in het venster Sneltoetsen aanpassen de 
bewaarde sets kiezen.

■ Werkruimte bewaren

Je hebt je deelvensters prima 
op het scherm staan voor jouw 
werksituatie, je hebt misschien 
wat nieuwe deelvenstergroepen 
gemaakt en menu’s aangepast 
door ze van een duidelijke kleur 
te voorzien of je hebt sommige 
menukeuzen onzichtbaar gemaakt. 

Je kunt al deze instellingen 
bewaren om ze, wanneer je bij-
voorbeeld weer iets wilt aanpas-
sen, later weer op te roepen. 
Zo zou je een werkruimte kun-
nen maken voor het bewerken 
van tekst, waar de deelvensters 
die belangrijk zijn voor tekstop-
maak groot op het beeldscherm 
staan en de tekstmenu’s een 
rode achtergrond hebben. Je zou 
een tweede werkruimte kunnen 

maken die is geconcentreerd op 
beeldaanpassingen.

Om een werkruimte te bewaren kies 
je Venster / Werkruimte / Nieuwe 
werkruimte. Geef een naam op en 
kies of je alleen de posities en groe-
pen van deelvensters wilt bewaren 
of ook alle aangepaste menu’s. Klik 
op OK.

Om een werkruimte weer terug 
te halen kies je Venster / Werk-
ruimte / (naam van de bewaarde 
werkruimte). Heb je enkel wat 
deelvenster versleept en wil je weer 
terug naar de toestand van de oor-
spronkelijk werkruimte, kies dan 
Venster / Werkruimte / (naam van 
de bewaarde werkruimte) opnieuw 
instellen. 

De standaard set kan niet worden aangepast! Wil je de standaard set als 
uitgangspunt nemen en daar wijzigingen in aanbrengen, kies dan eerst 
de optie Nieuwe set en kies dan bij Gebaseerd op een bestaande set 
(bijvoorbeeld de standaard set). Klik op OK. Maak nu je aanpassingen en 
klik wanneer je klaar bent op de toets Opslaan.

TIP
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Werkruimte opslaan

Werkruimte laden

Als je een werkruimte wilt terughalen die andere menuopties heeft (verbor-
gen of met een kleur) dan geeft InDesign je een waarschuwing dat nu inge-
stelde menuweergaven en dergelijke worden veranderd.

 

  

Wanneer je er een ‘rommeltje’ van hebt gemaakt of je bepaalde deelven-
sters niet meer op je beeldscherm kunt vinden, dan kun je altijd terug-
keren naar de standaard werkruimte. Kies Venster / Werkruimte / Stand
aardwerkruimte. Als het dan nog niet goed gaat, kun je alle deelvenster-
groepen en menu’s weer terugzetten naar de standaard instellingen door 
Venster / Werkruimte / Menu’s opnieuw instellen/Deelvensters opnieuw 
instellen te kiezen.

TIP

Om alle deelvensters tijdelijk te verbergen, op het Regelpaneel en de 
Gereedschappen na, toets je : ∂. (Wanneer je in de tekstmodus 
staat om tekst te typen, werkt deze sneltoets uiteraard niet, je voegt dan 
een rechtslijnende tab in in de tekst.) Om ook Gereedschappen en het 
Regelpaneel tijdelijk te verbergen, toets je ∂.

TIP
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■ Bruikbare voorkeuren

X, Y-positie

Selecteren-gereedschap

Wanneer je InDesign voor het eerst 
start, staat er een aantal zaken 
standaard ingesteld die soms niet 
al te handig zijn. Je kunt deze het 
beste veranderen voordat je begint 
met het gebruiken van InDesign. 
De meeste instellingen kies je 
bij InDesign / Voorkeuren (Apple 

Mac) of Bewerken / Voorkeuren 
(Windows).
Sommige voorkeuren worden ver-
derop in dit boek besproken, het 
gaat hier nu alleen om voorkeu-
ren die het werken met InDesign 
gemakkelijker maken wanneer je 
begint met het programma.

Zet in het regelpaneel de X en Y op 
linksboven (vooral QuarkXPress-
gebruikers zijn dit gewend) 
voor een makkelijke nume-
rieke positie van kaders op de 
pagina. (Kies eerst eventueel het 

Selecterengereedschap – de zwarte 
pijl linksboven in Gereedschappen – 
om de X, Y-positie te kunnen selec-
teren). Klik op het kleine vierkantje 
linksboven zodat dit zwart wordt:

Y
X

Kies InDesign / Voorkeuren / Tekst 
(Apple Mac) of 
Bewerken / Voorkeuren / Tekst 
(Windows pc) en zet een vinkje 
voor de optie Regelafstand op 
gehele alinea’s toepassen (➊). 
Regelafstand werkt nu op gehele 
alinea’s. (Als je deze optie uitzet, 
moet je eerst een selectie maken 
binnen een alinea of regel voordat 
je iets kunt veranderen. Dit maakt 
verschillende regelafstanden 

binnen dezelfde alinea mogelijk, 
wat vaak niet echt handig en/of 
typografisch verantwoord is.)

Het kan ook handig zijn om de 
optie Tekstgereedschap conver-
teert kaders naar tekstkaders 
(➋) uit te zetten. Deze optie houdt 
in dat, wanneer je een illus-
tratiekader tekent, je met het 
Tekstgereedschap op een illus-
tratiekader kunt klikken om het 

Stel deze voorkeuren in zonder een document open te hebben; de voor-
keuren gelden nu voor elk nieuw document. Sommige voorkeuren, zoals 
de X,Y-positie, gelden ook voor oudere documenten.

TIP



37

W
erkruim

te

 ➏

 ➍

 ➎

 ➎

Voorkeuren voor Tekst

Voorkeuren voor
Eenheden en toenamen

automatisch om te zetten naar 
een tekstkader. Dit kan soms 
handig zijn, maar vaak gebeurt 
dit omzetten onbedoeld. Je kunt 

altijd later een kader omzet-
ten naar een tekstkader met 
Object / Inhoud / Tekst.

Klik nu in het Voorkeurenvenster 
in de linkerkolom op Eenheden en 
toenamen.
Wanneer je met dubbelzijdige 
pagina's werkt, kun je kiezen of de 
paginabreedte bij 0 begint bij elke 
pagina of over de rug doortelt (zie 
ook Navigeren op pagina 59). 
Zet dit op Pagina om elke pagina 
bij 0 te beginnen of op Spread om 
over de rug door te tellen (➍); de 

optie Rug is bedoeld voor meer dan 
twee pagina's, zoals een omslag 
dat uitvouwt tot drie pagina's bij 
tijdschriftcovers.
Je kunt met de sneltoetsen K Ø 
/ Á de regelafstand aanpassen in 
stapjes die standaard op twee punt 
staan, je kunt hier beter één punt 
van maken (➎); hetzelfde geldt voor 
Verschuiving basislijn.

 ➊

 ➋
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 ➋

 ➊

Aan- en afspatiëren doet InDesign 
met 1/1000 van een em, in tegen-
stelling tot QuarkXPress dat met 
1/200 van een em spatieert. Dit 
betekent dat wanneer je gewend 
bent met bijvoorbeeld -2 af te spa-
tiëren je in InDesign de waarde -10 
opgeeft: 5 x zoveel! Dat lijkt veel 
maar komt dus overeen met de 
waarde die je misschien gewend 
bent.
Om met de toetsen K ¸ / 
fl te spatiëren kun je bij 
Voorkeuren / Eenheden en toenamen 
de standaardwaarde voor toename 
instellen (zie ➏ vorige pagina). Stel 
deze waarde in op 5 om via de snel-
toetsen waarden te spatiëren die je 
misschien gewend bent.

Klik nu in het Voorkeurenvenster in 
de linkerkolom op Rasters.

Zet de Weergavedrempel van het 
Basislijnraster op een waarde 
als 5% (➊). De standaard waarde 
van 75% kan betekenen dat je op 
een kleiner beeldscherm bij uitzoo-
men op het document vanzelf onder 
de 75% van het ‘echte’ formaat 
van het document komt en dus 
het basislijnraster niet meer op je 
scherm ziet (het ‘verdwijnt’) ook al 
heb je het basislijnraster zichtbaar 
gemaakt (‘aangezet’).

Je kunt ook beter de kleur van het 
basislijnraster veranderen (➋): 
standaard is deze hetzelfde als de 
kaderkleur; wanneer een kader-
rand samenvalt met het basislijn-
raster zie je de rand van je kader 
niet zo goed meer. Maak de kleur 
van het basislijnraster daarom bij-
voorbeeld grijs.

Voorkeuren voor
Rasters

Klik nu in het Voorkeurenvenster 
in de linkerkolom op 
Weergaveprestaties.
Zet de weergaveprestaties zoda-
nig dat je een juiste weergave 
van AI- en EPS-bestanden krijgt. 
Kies de optie Normaal (➌). Zet 
Vectorafbeeldingen (➍) op Hoge 
resolutie door het schuifje hele-
maal naar rechts te slepen (➎); 

zo voorkom je dat je, in plaats van 
bijvoorbeeld een toegepaste scha-
duw, in een PDF-, Illustrator- (AI-) 
of EPS-bestand een wit vlak of iets 
dergelijks te zien krijgt.

Zet eventueel ook Tekstsimulatie 
onder op 0 punt (➏) om altijd tekst 
te zien, hoever je ook uitzoomt 
op het document (anders worden 

Het kan ook handig zijn om 
bij Voorkeuren / Algemeen 
de optie voor Tijdens schalen 
te zetten op Toepassen op 
inhoud. De optie 
Schaalpercentage laat na 
schalen de originele waarde 
tussen haakjes zien van voor 
het schalen. Bijvoorbeeld bij 
corpsgrootte:

De optie Ten Opzichte van bij 
basislijnraster-voorkeuren 
bepaalt of het basislijnraster 
alleen binnen de marges 
wordt getekend of over de 
gehele pagina. Binnen de 
marges levert een rustiger 
beeld op maar betekent dat 
je geen kop- en voetregels 
buiten de marge vast kunt 
zetten op basislijn.
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tekstregels bij uitzoomen op het 
beeldscherm vervangen door grijze 

balken op het beeldscherm).

 ➌

 ➍
 ➎

 ➏

 

Voorkeuren InDesign 2014
Bij het voor de eerste keer star-
ten van InDesign CC 2014 kun je 
aangeven dat je al je voorkeuren, 
instellingen en dergelijke van een 
eerdere InDesign versie wil overne-
men. Bovendien is het mogelijk om 
alle voorkeuren te synchroniseren 

tussen verschillende installaties 
op verschillende computers die je 
gebruikt met dezelfde(!) Creative 
Cloud account. Je kunt dit instellen 
bij InDesign(Mac)/Bewerken(PC) 
/ Voorkeuren / Instellingen 
synchroniseren.

Voorkeuren voor
Weergave prestaties

Voorkeuren voor 
synchroniseren van 
voorkeuren

Mocht je werken met een Engelstalige versie, stel dan bij de voorkeur 
Spelling en de voorkeur Woordenboek de taal in op Nederlands.

TIP



COMPACT & SNEL  Gereedschappen

Klik op een gereedschap dat een klein naar beneden wijzend pijltje rechtsonder heeft 
en houd de muis ingedrukt: er klappen nu extra mogelijkheden uit.

Om tijdelijk met een andere gereedschap te werken houd je de sneltoets van dit 
gereedschap ingedrukt zolang je het wilt gebruiken.

P/N  Tekenen

Schaar  C
(Deelt paden op)

: G  Transparantieverloop

H  Hand (scrollen)

Wisselt tussen Kader of 
tekstkleur

Toepassen Kleur  
Verloop, Geen  

Z  Zoom 

M  Vorm

Kleurverlooprichting  G

V  Selecteren
(Selecteert objecten, groepen)

 

➊
Direct selecteren  A
(Selecteert punten, delen van groep  
of illustraties in kader)

 ➋

E  Transformatie Gereedschap
(Schalen, Roteren, Schuintrekken)

(Illustratie) kader  F

: P  Pagina Gereedschap

Lijn  \  ➎

Tussenruimte
Gereedschap  U

Wisselt tussen vlak of  
lijnkleur  X

 ➏

Voorvertoning  W  
(Verbergt/toont hulplijnen etc.)

 ➐

T  Tekst (Maakt tekstkaders  
en selecteert tekst)

 ➌

 ➍

Notitie

I  Pipet (Kopieert eigenschappen en 
kleuren)

Kies Venster / Hulpmiddelen / 
Gereedschaphints om een zwevend 
venstertje te zien met informatie 
over het gereedschap dat je hebt 
geselecteerd.

40

B  Inhoud verzamelen/Plaatsen
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■ Gereedschappen en  
Regelpaneel

De twee belangrijkste deelvensters 
waarmee je werkt in InDesign zijn 
Gereedschappen en het Regelpaneel.

Gereedschappen gebruik je om 
kaders te tekenen waar tekst of 
afbeeldingen in komen te staan 
(objecten), en om deze kaders en 
objecten te selecteren om ze bij-
voorbeeld op de pagina te verplaat-
sen, te roteren of te schalen.
In Gereedschappen geef je ook 
aan of je, wanneer je een object 
kleur wilt geven, deze kleur 
wilt toepassen op tekst, kader 
of lijn. Bovendien schakel je in 

Gereedschappen tussen de voorver-
toningmodus: hulplijnen zichtbaar 
of afdrukvoorbeeld.
De gereedschappen zijn ook met 
een sneltoets te selecteren: zie de 
linkerpagina voor een overzicht. 
Denk eraan dat veel van deze snel-
toetsen niet werken wanneer je in 
de tekstmodus staat, omdat je dan 
het karakter in de tekst zou invoe-
gen. Pas daarom belangrijke snel-
toetsen zelf aan. (Zie Sneltoetsen 
aanpassen op pagina 32.)

De belangrijkste gereedschappen 
waarmee je het zult werken zijn:

➊ (De zwarte pijl) Selecterengereedschap: om objecten, kaders te selecte-
ren, te verplaatsen, te schalen, te roteren en te wissen;
➋ (De witte pijl) Direct selecterengereedschap: om punten van paden 
(inclusief lijnen) te selecteren. (Je kunt er ook een afbeelding in een kader 
mee selecteren, of objecten in een groep mee selecteren, vanaf versie CS5 
is dit echter ook op andere manieren mogelijk.)
➌ Tekstgereedschap: om tekstkaders te tekenen en om de tekst in deze 
tekstkaders te selecteren, zodat je de tekst kunt bewerken;
➍ Kadergereedschap:: om kaders te tekenen waarin je afbeeldingen kunt 
plaatsen of om een kleurvlak te maken;
➎ Lijngereedschap:: om rechte en schuine lijnen te tekenen.

Daarnaast zul je vaak gebruikma-
ken van het wisselen tussen vulling 
en lijn voor kleuren van tekst en 

kaders (➏), en van het wisselen tus-
sen voorvertoning en afdrukvoor-
beeld (➐).

 

 

Afhankelijk van welk gereedschap je hebt gekozen, veranderen de instel-
lingen die je kunt selecteren in het Regelpaneel. Op de volgende twee 
pagina's zie je een overzicht van de belangrijkste instellingen van het 
Regelpaneel.

LET OP

Veel instellingen die je in het 
Regelpaneel kunt vastleggen, 
zijn ook beschikbaar in 
aparte deelvensters. De 
belangrijkste deelvensters 
vind je terug op de volgende 
twee pagina's.
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➊ ➋

 Regelpaneel

Gebruik B  6 om het eerste veld te selecteren in 
het Regelpaneel; gebruik de ∂ toets om het 
volgende invulveld te selecteren. Je kunt door de 
verschillende tabs bladeren in het Regelpaneel (met 
: ∂ blader je ‘terug’). Het Regelpaneel toont 
rechts altijd de pictogrammen voor Snel toepassen 
(➊), en Toegang tot deelvenstermenu's (➋). Deel-
venstermenu's verschillen per optie in het Regelpa-
neel (tekst, afbeeldingen enzovoort).

Bijbehorend deelvenster: 
Teken

Tekstgereedschap
Teken

Font, gewicht (stijl)

Kapitaal, superscript, onderstrepen
kleinkapitaal, subscript, doorstrepen

Corps,
Regelafstand

Aan/afspatiëren Tekstschaal, verschuiving basislijnraster

Tekenstijl, taalselectie

Wissel tussen Teken- en Alinea-instellingen met 
B K 7

Tekstkleur
Tekst-lijnkleur

Bijbehorend deelvenster: 
Alinea

Tekstgereedschap
Alinea

Alinea-uitlijning

Beginkapitaal  
(initiaal)

Inspringen 
eerste/ 
laatste regel

Wit voor/na alinea Alineastijl, afbreken

Vast op basislijnraster

Inspringen links/rechts Kolommen

Opsommingen Tekst over  
meerdere kolommen

X,Y-positie Spiegelen (lijn)kleur

Bijbehorend deelvenster: 
Transformeren

Selecteren gereedschap
(zwarte pijl)

Selecteren
(volgende, 
vorige, in groep, 
afbeelding in 
kader)

Roteren,
schuintrekken

Breedte, hoogte

TekstomloopEffecten
(slagscha-
duw,
transpa-
rantie
enzovoort)

Horizontaal  
en verticaal 
schalen

Dikte en stijl kaderrand Kaderhoek opties

42
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Afhankelijk van het soort kader dat je hebt geselecteerd en met welk 
gereedschap, verschijnen er rechts in het Regelpaneel extra opties.
Hoeveel dit er zijn, hangt af van de breedte van je beeldscherm: hoe groter 
je beeldscherm, des te meer opties InDesign laat zien in het Regelpaneel. 
(Zie Regelpaneel aanpassen op pagina 44).

Meerdere objecten geselecteerd

Uitlijnen t.o.v. elkaar,  
pagina, marges

Objecten t.o.v. elkaar 
uitlijnen

Tekstkader met Selecterengereedschap (zwarte pijl)

Kolommen  en
kolomwit

Opties Verticaal uitvullen 
(boven, gecentreerd, onder, 
uitvullen)

Vast op 
basislijn

Bijbehorend deelvenster: 
Lijn

Lijngereedschap

X,Y-positie RoterenLengte van de lijn Lijndikte, soortLijnkleur

Illustratiekader met Selecterengereedschap (zwarte pijl)

Aanpassen
(kader aan illustratie, proportioneel 
aanpassen enzovoort)

Inhoud van kader 
meeschalen bij schalen 
van het kader



44 Handboek InDesign CC Werkruimte

 ➋

 ➊

 ➌

 ➍

In het venster dat nu verschijnt, 
kun je aangeven welke onderdelen 
in het Regelpaneel je niet wilt zien, 

door het vinkje voor een onderdeel 
weg te halen (➌):

Per onderdeel kun je ook nog aan-
geven wat je wel en niet wilt zien: 
om deze opties te zien, klap je een 

onderdeel open door op het drie-
hoekje voor de naam (➍) te klikken.

■ Regelpaneel aanpassen

Deelvenstermenu kiezen in 
het Regelpaneel

Deelvenstermenu
Aanpassen

Opties voor het aanpassen 
van het Regelpaneel

Het aantal zichtbare opties en pic-
togrammen in het Regelpaneel kun 
je aanpassen. Wanneer je bepaalde 
opties en pictogrammen niet in het 
Regelpaneel wilt zien (omdat je ze 
bijvoorbeeld niet vaak gebruikt), klik 

dan op het pictogram met het naar 
beneden wijzende pijltje, helemaal 
rechtsboven in het Regelpaneel (➊). 
Het Regelpaneel-deelvenstermenu 
verschijnt.

Kies dan in het Regelpaneel-
deelvenstermenu de optie 

Aanpassen helemaal onderaan (➋): 
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■ Helpfunctie
In InDesign kun je gebruikmaken 
van een uitgebreide helpfunctie. 
Kies Help / InDesign Help. Typ bij 
Zoekactie het onderwerp waarvoor je 
hulp wilt, of kies aan de linkerkant 
bij Inhoud of Index een onderwerp.

Bij veel helponderwerpen zie je een 
link naar een webadres staan. De 
informatie op deze websites wordt 
voortdurend bijgewerkt (zij het 
dat dit vooral voor de Engelstalige 
Helppagina's geldt).

Nieuwe functies InDesign CC 2014
Wanneer je InDesign CC 2014 voor 
het eerst start krijg je een overzicht 
te zien van wat er nieuw is in versie 
CC 2014 ten opzichte van de eerste 
CC versie. Klik op een onderwerp 
om een Engelstalige video te bekij-
ken over de nieuwe functies. Klik op 
Niet meer tonen om het scherm de 
volgende keer bij het starten niet 
meer te zien. Wil je het scherm toch 
weer zien kies dan Help / Nieuwe 
functies.

In het onderstaande voorbeeld zie je 
eerst de standaardinstelling van het 
Regelpaneel Object; daaronder zie 
je een aangepast Regelpaneel voor 

Object waar de opties X,Y transfor-
meren en Transformeren, schalen, 
roteren zijn uitgezet:

Opties voor Object uitgezet

Overzicht nieuwe functies in 
InDesign 2014
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■ InDesign aanpassen  
met plug-ins

Je kunt InDesign ook uitbreiden 
met zogenaamde plug-ins. Plug-ins 
voegen extra mogelijkheden aan 
InDesign toe zoals bijvoorbeeld het 
maken en bijhouden van kruisver-
wijzingen tussen documenten, het 
uitbreiden van een workflow met 
redactie-systemen of het auto-
matiseren van catalogi. Sommige 
plug-ins zijn zelfs gratis. Zo is er 
een plug-in die het aanpassen van 
sneltoetsen gemakkelijker maakt 
en die gratis is te downloaden bij 
DTP tools.

Neem eens een kijkje op de volgen-
de websites:
www.dtptools.com
www.badiasoftware.com
www.65bit.com
www.woodwing.com
www.rorohiko.com

De meeste plug-ins worden met een 
installatie-programma geleverd dat 
de plug-ins op de correcte manier 
installeert. Handmatig installeer 
je deze uitbreidingen in de map 
InDesign CC/Plug ins/.

 

Sommige plug-ins voegen mogelijkheden toe waarvoor het nodig is dat 
iedere andere InDesign-gebruiker deze plug-ins ook heeft geïnstalleerd. 
Als je een document opent dat gebruik maakt van een plug-in die je zelf 
niet hebt, zie je bij het openen van dat document een waarschuwing. Je 
kunt nu op OK klikken en het document toch openen maar het kan zijn dat 
tekst verloopt en je niets kunt wijzigen aan bijvoorbeeld tekst die door een 
dergelijke extra plug-in is aangepast. De meeste plug-ins hebben daarom 
een gratis versie, (vaak reader genoemde versie) die het mogelijk maakt 
InDesign-documenten zonder problemen te openen.

LET OP

Adobe  Exchange 
(Invoegtoepassingen)
Adobe leverde bij InDesign CC 
een deelvenster genaamd Adobe 
Exchange mee dat je kon vinden 
onder Venster / Uitbreidingen. . In 
InDesign versie CC 2014 is dit ver-
vangen door een website waar je 
deze extra's kunt vinden: scripts, 
plug-ins enzovoort. Sommige zijn 
gratis, andere kosten geld.
Kies Venster / Naar invoegtoepas-
singen zoeken. Je wordt nu naar je 
webbrowser en de site voor invoeg-
toepassingen gebracht.
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 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

 ➎  ➑

➒

 Nieuw document

Kies Bestand / Nieuw document of toets B N.In het dialoogvenster Nieuw docu-
ment leg je paginaformaat, marges (zetspiegel en bladspiegel), stand, hulplijnen 
voor kolommen en afloop vast. De optie Voorvertoning laat je direct zien wat de 
instellingen voor effect hebben (Vanaf InDesignCC).
➊ Leg hier het aantal pagina's vast (dit kan later nog worden aangepast) en bepaal 

of het document dubbelzijdig is via Pagina's naast elkaar, zoals voor boeken 
en tijdschriften. Haal het vinkje weg voor enkelzijdige documenten (posters, 
multomappagina's en dergelijke). Een Primair tekstkader (nieuw in CS6) zet 
tussen de marges op de stramienen een tekstkader dat gebruikt kan worden bij 
stramien-wissels, zie hoofdstuk 9. Vanaf InDesign versie CS5 kun je ook forma-
ten die bedoeld zijn voor het Web opgeven (Interactieve documenten, zie hoofd-
stuk 16 Interactief), kies dan hier Web in plaats van Afdrukken; CS6 voegt hier 
Digitale Publicatie aan toe voor bijvoorbeeld Tablets (iPad), Zie hoofdstuk 16.

➋ Kies hier voorgedefinieerde paginaformaten of geef zelf het formaat op in de 
invulvakken Breedte en Hoogte; klik op een van de pictogrammen achter Stand 
om het document staand of liggend te maken.

➌ Stel hier in of je op de pagina hulplijnen wilt zien voor kolommen (ook het 
Stramientekstkader gebruikt deze instellingen om een tekstkader te tekenen 
wanneer je dit wilt). Onthoud dat het bij kolommen en tussenruimte (= kolom-
wit) dus alleen gaat om hulplijnen op de pagina!

➍ Geef de marges op: Boven is kopwit, Onder is staartwit, Binnen is rugwit en Buiten 
is snijwit. Bij enkelzijdige documenten wordt Binnen links en Buiten rechts.

➎ Deze opties zie je wanneer je op het driehoekje voor Afloopgebied en witruim-
te (➏) klikt, je stelt hier afloop en extra witruimte ('Slug') in.

➐ Alle instellingen kun je opslaan om later weer te gebruiken. Klik op het bewaar-
pictogram en geef de instellingen een naam. Bij Voorinstelling document kun 
je de voorinstelling dan weer kiezen. Wis een instelling door op het pictogram 
van de prullenmand te klikken.

➒ Vanaf InDesign versie CS5 kun je hier een ander paginanummer opgeven om het 
document mee te beginnen.

➐

➏
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Een nieuw document maak je aan 
met Bestand / Nieuw document of 
de sneltoets B N, zie de 

linkerpagina voor een overzicht van 
de in te stellen opties.

■ Nieuw document aanmaken

 

Voor alle invulvelden geldt dat 
InDesign een voorkeursinstelling 
gebruikt voor de maatvoering, bij-
voorbeeld millimeter of punten. 
Deze maateenheden kun je instel-
len bij Voorkeuren / Eenheden en 
toenamen. Standaard staan de 
eenheden voor paginamaatvoering 
op millimeters. Je kunt ook afwij-
ken van de voorkeursinstellingen 
voor de eenheden door achter een 
getal bijvoorbeeld cm voor centi-
meter te typen. Zo is een A4 210 mm 

breed, maar wanneer je 21 cm typt 
werkt dit ook. Omdat millimeter 
de standaard is hoef je niet mm te 
typen, 210 intypen is voldoende; in 
InDesign wordt er dan weer auto-
matisch mm achter gezet. Behalve 
cm voor centimeter kun je ook pt 
voor punten gebruiken of in voor 
inches. Vaak zie je ook een notatie 
als 1p4. De p staat voor Pica. De 
notatie 1p4 betekent 1 Pica + 4 pun-
ten, oftewel 16 punten (een Pica is 
12 punten).

 

Elke handeling in InDesign is met stapjes terug ongedaan te maken! 
Gebruik hiervoor de sneltoets B Z (of kies Bewerken / Ongedaan 
maken); om weer een stapje vooruit te gaan gebruik je de sneltoets 
B : Z (of kies Bewerken / Opnieuw).

TIP

Je kunt ook rekenen in alle invulvelden. Zo kun je bijvoorbeeld bij 
Paginabreedte ook intypen 20 cm + 10 mm. InDesign maakt hier weer 
keurig 210 mm van. Dit rekenen kan handig zijn om bijvoorbeeld een groep 
kaders allemaal 5 mm naar rechts te verschuiven op de pagina door ach-
ter de X-waarde in het Regelpaneel +5 mm in te typen. Je kunt de tekens 
- (aftrekken), + (optellen), / (delen) en * (vermenigvuldigen) gebruiken.

TIP

Voor alle invulvelden in InDesign geldt dat je met een klik op de naam 
van de functie (bijvoorbeeld de naam Kolommen in het dialoogvenster 
Nieuw document) het invulveld selecteert, je kunt dan meteen typen. 
Om snel een waarde te verhogen of te verlagen gebruik je de cursor-
toetsen Á Ø. Wanneer je een ketenpictogram ziet (●➑) kun je hierop 
klikken om alle waarden in een keer hetzelfde te zetten (bijvoorbeeld 
Afloop rondom 3 mm).

TIP
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Wanneer je alle waarden correct 
hebt ingevuld in het dialoog venster 
Nieuw document klik je op OK. Je 

krijgt nu een lege pagina te zien op 
je beeldscherm.

 ➊  ➌

In InDesign zie je standaard pagina 1, 
zodanig verkleind dat deze passend 
op je beeldscherm wordt getoond. 
Dit kan dus meer, maar vaak minder 
dan 100% van de ware grootte zijn. 

Wat het daadwerkelijke percen-
tage van de weergave is, zie je in de 
documentbalk(➊); je kunt het per-
centage ook zien en wijzigen in de 
Toepassingsbalk (➋)

Links onderaan zie je het pagina-
nummer van de pagina (➌). In het 
voorbeeld hierboven zie je twee 
pagina's naast elkaar: pagina 
2 en 3 oftewel een linker- en 
rechterpagina.

Standaard worden de volgende 
hulplijnen getoond: Margehulplijnen 
(➍); Afloophulplijnen (➎) en even-
tueel Kolomhulplijnen (➏).

Links en boven aan het document 
zie je de linialen (➐): deze geven het 
formaat aan (in millimeter, wijzig dit 
eventueel in Voorkeuren / Eenheden 
en toenamen) en worden gebruikt 
om extra hulplijnen (zie verderop) 
te tekenen. Om snel de linialen op 
een andere maateenheid dan mil-
limeter in te stellen, kun je ook met 
de rechtermuisknop op een  liniaal 
klikken: in het contextmenu dat 

 ➌

 ➊

 ➎

 ➎

 ➏
 ➍

 ➍

➑

 ➍

 ➍

➋ ➐

 ➐

Werkruimte bij een nieuw 
leeg document
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verschijnt, kun je nu een andere 
maateenheid kiezen zoals centime-
ter of punten. Dit kan apart inge-
steld worden voor de liniaal boven 
en links.

Je kunt ook alle hulplijnen tijdelijk 
verbergen en weer tonen door in 
Gereedschappen op Voorvertoning 
te klikken of de sneltoets W te 
gebruiken. Wanneer je even de 
muisknop ingedrukt houdt op het 
rechterpictogram bij Voorvertoning 

zie je nog meer mogelijkheden zoals 
Voorvertoning met afloop of Slug.
Via Voorvertoning verberg of toon je 
dus alle hulplijnen en rasters. Maar 
hulplijnen, linialen, rasters enzo-
voort kun je ook apart verbergen. 
In het menu Weergave kun je dit 
instellen:
Kies Weergave / Rasters en hulp-
lijnen. Haal het vinkje weg voor het 
soort lijn of raster dat je wilt verber-
gen, zet het vinkje weer aan om wat 
je hebt verborgen weer te tonen.

Achter de opties in het menu zie je 
de sneltoetsen staan. Zo kun je bij-
voorbeeld snel alleen de hulplijnen 
verbergen met B ;.
Ook kun je de linialen verbergen, 
kies daarvoor Weergave / Linialen 
verbergen, of gebruik de sneltoets 
B R om de linialen snel te tonen/
verbergen.  Vanaf InDesign CS6 is 
het mogelijk door rechts onderaan 

in het venster op het pictogram  
(➑) te klikken het venster te split-
sen: je hebt dan twee verschillende 
vensters van hetzelfde document 
naast elkaar. Je kunt ook Venster / 
Schikken / Venster splitsen kiezen. 
Handig om voor tabletontwerp de 
horizontale en verticale pagina 
tegelijkertijd te bekijken. Zie ook 
hoofdstuk 16.

 
Voorvertoning: hulplijnen 
tonen of verbergen

Instellingen weergave 
hulplijnen
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Nulpunt liniaal verplaatsen

 ➊ ➋

 ➌

In de Toepassingsbalk (➋) kun je 
op pictogrammen klikken om het 
programma Bridge (bestanden-
browser) te starten, het weergave-
percentage te wijzigen, linialen en 
hulplijnen te tonen en te verbergen, 
te schakelen tussen de voorver-
toning opties en om meerdere 

documenten netjes te rangschikken 
op het beeldscherm.
De Toepassingsbalk is te verbergen 
door bij Venster / Toepassingsbalk 
het vinkje weg te halen. Zet 
het vinkje weer terug om de 
Toepassingsbalk weer te tonen.

■ Hulplijnen
Hulplijnen helpen je om kaders 
en objecten exact op de pagina te 
plaatsen: vergelijk het met een 
hulplijntje dat je met dun potlood op 
papier in een fotoalbum zou teke-
nen om een foto recht in te plakken.
Wanneer je bij Nieuw Document 
marges en kolommen opgeeft teken 
je in InDesign eigenlijk ook hulplij-
nen. Uiteraard zijn alle instellingen 
en hulplijnen achteraf te wijzigen.

Liniaal nulpunt
Normaal gesproken staat de liniaal 
met het nulpunt linksboven op de 
pagina (➊). Je kunt dit nulpunt ech-
ter verplaatsen: klik met de muis 
op het kruispunt van beide linialen 
linksboven (➋) en versleep met de 
muis het nulpunt daar waar je het 
(tijdelijk) wilt hebben. Je ziet een 
draadkruis terwijl je sleept (➌).

Zet het nulpunt weer terug links-
boven door te dubbelklikken op het 

kruispunt van de linialen.

52 Handboek InDesign CC Documenten



Je kunt ook een hulplijn 
plaatsen door in de liniaal te 
dubbelklikken op de positie 
waar je een nieuwe hulplijn 
wilt plaatsen.

Kolomhulplijnen
Als je kolommen gebruikt, zie je een 
hulplijn die de witruimte (kolom-
wit) aangeeft tussen de kolommen. 
Je kunt deze hulplijnen tussen 
kolommen verplaatsen om (hulp-
lijnen voor) ongelijke kolommen 
te maken. Echter, standaard staat 
deze optie in InDesign op slot.

Om de hulplijnen tussen kolommen 
te verplaatsen kies je eerst
Weergave / Raster en 
Hulplijnen / Kolomhulplijnen ver-
grendelen en haal je het vinkje weg.
Klik nu met de muis op de hulplijn 
tussen de kolommen (➊) en ver-
sleep deze naar waar je hem wilt 
hebben.

 ➊

Kolomhulplijnen verslepen

Hulplijnen plaatsen

Liniaalhulplijnen
Je kunt zowel horizontale als ver-
ticale hulplijnen plaatsen op een 
bepaalde positie op een pagina.

Klik in de bovenste liniaal, houd de 
muisknop ingedrukt en sleep een 

hulplijn naar beneden op de pagina 
om een horizontale hulplijn te teke-
nen (➋). Klik in de linker liniaal, 
houd de muisknop ingedrukt en 
sleep een hulplijn naar rechts op de 
pagina om een verticale hulplijn te 
tekenen (➌).

 ➋

 ➌
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Je kunt ook meerdere hulplijnen tegelijk selecteren en wissen. Selecteer 
meerdere hulplijnen door met de ingedrukte toets : op de hulplijnen 
te klikken die je wilt selecteren of toets B K G om alle hulplijnen 
op de pagina te selecteren

TIP

Hulplijnen exact plaatsen

Contextmenu
hulplijnen

Een hulplijn is exact te plaatsen 
door de positie van de hulplijn in 
te geven bij de X- of Y-waarde in 
het Regelpaneel. Wanneer je een 
hulplijn uit de liniaal sleept, is deze 
geselecteerd en kun je de waarde 
invullen bij X of Y. Zodra je ergens 
anders op de pagina klikt, is de 
hulplijn gedeselecteerd. 

Om een positie in te vullen bij X of 
Y, maar ook om de hulplijn met de 

muis te kunnen verslepen of om 
de hulplijn te wissen, moet je deze 
dus weer selecteren. Klik met het 
Selecterengereedschap (de zwarte 
pijl) op de hulplijn die je wilt bewer-
ken. Je ziet de cursor van vorm 
veranderen zodra je op een hulplijn 
kunt klikken: er komt een klein 
vierkantje onder aan de zwarte pijl 
(➊). Klik nu om de hulplijn te selec-
teren. Vul de positie in bij X of Y in 
het Regelpaneel (➋).

 ➊

 ➋

Klik op en sleep een hulplijn om 
deze met de muis te verplaatsen.
Voor het wissen van een hulplijn 

kun je deze weer terugslepen in de 
liniaal of de toetsen M of ¬ 
gebruiken.

  

Houd de toets : ingedrukt 
bij het slepen om een hulplijn 
in stapjes op de liniaal uit te 
lijnen.

Je kunt alle hulplijnen op de 
pagina wissen met Weergave 
/ Raster en Hulplijnen / 
Verwijder alle hulplijnen.

Hulplijnen kun je ook vergrendelen 
zodat je ze niet (per ongeluk) kunt 
verplaatsen.

Vergrendel alle hulplijnen 
door Weergave / Rasters en 
Hulplijnen / Hulplijnen vergrendelen 
te kiezen, of toets B K.

Om alleen een enkele of meerdere 
geselecteerde hulplijnen te ver-
grendelen (dus niet alle hulplijnen 
in het document) kies je B L of 
klik je met de rechtermuisknop 

op een geselecteerde hulplijn en 
kies je in het contextmenu Positie 
vergrendelen.
Wanneer je de hulplijn probeert te 
verplaatsen zie je een pictogram van 
een slotje  om aan te geven dat de 
hulplijn is vergrendeld.

Voor het ontgrendelen van een 
hulplijn kies je B K L of 
kies Positie ontgrendelen uit het 
contextmenu (klik met de rechter-
muisknop op de hulplijn).
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■ Extra opties voor hulplijnen

 ➊
 ➋ Kleur hulplijn aanpassen

Hulplijnen maken 
(blokraster)

Standaard hebben hulplijnen 
dezelfde kleur als de laag waarin je 
werkt. Wanneer je niet met lagen 
werkt, heb je toch altijd één basis-
laag met standaard een lichtblauwe 
kleur. Deze kleur zie je rond je 
getekende kaders bijvoorbeeld, 
maar ook de kleur van hulplijnen 
is standaard dezelfde kleur als die 
van de laag. Verander je de laag-
kleur dan verandert de kleur van je 
hulplijnen mee (Zie Lagen op pagina 
344). 
Soms kan het handig zijn om een 
bepaalde hulplijn een andere kleur 

te geven. Je kunt dit doen door een 
hulplijn te selecteren en vervolgens 
Layout / Liniaalhulplijnen te kiezen, 
of met de rechtermuisknop op de 
geselecteerde hulplijn te klikken 
en in het contextmenu de optie 
Liniaalhulplijnen te kiezen.

Geef de kleur op voor de hulplijn (➊) 
en verander eventueel het weerga-
vepercentage (➋). Het weergave-
percentage betekent dat wanneer je 
uitzoomt in het document beneden 
een bepaald percentage, deze hulp-
lijn vanzelf wordt verborgen.

Je kunt ook in één keer een hele 
reeks hulplijnen op de pagina plaat-
sen, bijvoorbeeld voor zogenaamde 
blokadvertenties. Je deelt de pagina 
eigenlijk op in blokken die worden 
weergegeven door hulplijnen.
Kies Layout / Hulplijnen maken.

Geef het aantal Rijen (➌) en 
Kolommen (➍) op, geef op wat de 
witruimte tussen de rijen en kolom-
men moet worden (➎) en of het blok 
moet beginnen aan de rand van de 
pagina of bij de marges (➏).

Hulplijnen zijn magnetisch: 
objecten kleven er tegen aan 
als je in de buurt van een 
hulplijn komt. Je kunt dit 
aan- en uitzetten via 
Weergave / Rasters en 
hulplijnen/ Hulplijnen 
magnetisch.
Om tijdelijk (bijvoorbeeld 
tijdens het slepen van een 
object) de magnetische 
eigenschappen te negeren 
hou je de toets B 
ingedrukt.

➎

➏

➌ ➍
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Vink in het dialoogvenster Hulplijnen maken de optie Bestaande liniaal-
hulplijnen verwijderen aan en laat de rijen en kolommen op 0 staan om 
snel alle hulplijnen op de pagina te wissen.

TIP

Pagina met documentraster

Voorkeuren hulplijnen en 
plakbord

 

■ Documentraster

In InDesign is het ook mogelijk om 
een documentraster te gebruiken, 
zeg maar een 'ruitjespapier' te laten 
zien. 
Dit kan zeer handig zijn bij het teke-
nen van objecten, met bijvoorbeeld 
het pengereedschap. Dit raster 
komt Illustratorgebruikers wellicht 
bekend voor.

Kies Weergave / Rasters en hulplij-
nen / Documentraster weergeven of 
toets B '. Hoe dit documentras-
ter eruitziet kun je precies opgeven 
bij Voorkeuren / Rasters.
Geef aan om de hoeveel millimeter 
een rasterlijn komt te staan en wat 
de afstand is voor verticale en hori-
zontale hulplijnen onderling:

56 Handboek InDesign CC Documenten



Hulplijnen, kolomlijnen en docu-
mentrasters kunnen magnetisch 
zijn: wanneer dan een kader of 
object in de buurt van een hulplijn of 
raster komt, dan kleeft het er auto-
matisch aan vast.
Je kunt dit magnetische gedrag 
uitzetten. Kies Weergave / Rasters 
en hulplijnen / Hulplijnen magne-
tisch/documentraster magnetisch 
en haal het vinkje weg (of toets 
B U ; ). Kies het menu nog-
maals en zet het vinkje weer aan 

om de optie magnetisch weer aan 
te zetten of toets weer B U ;.
Hoe dichtbij een object in de buurt 
van een hulplijn moet komen 
om er automatisch aan vast te 
kleven, kun je instellen onder 
Voorkeuren / Hulplijnen en plakbord 
(➊).
Hier kun je ook opgeven of je hulp-
lijnen altijd op de voor- of achter-
grond van objecten wilt zien (➋) en 
eigen kleuren opgeven voor ver-
schillende hulplijnen (➌):

Pagina met een blokraster

Documentraster aanpassen

 ➊

 ➌

 ➋
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Wil je de standaardmarges en kolommen veranderen voor elk nieuw 
document, kies dan Layout / Marges en kolommen zonder dat je een 
document open hebt staan. De marges gelden nu voor elk nieuw docu-
ment, tenzij je natuurlijk een Voorinstelling gebruikt (zie ook pagina 
282).
 
Je kunt zo ook de standaard documentinstelling veranderen: kies 
Bestand / Documentinstelling zonder een document open te hebben en 
stel het paginaformaat in (zie ook pagina 48).

TIP

Marges en kolommen 
achteraf aanpassen

■ Marges aanpassen

Je kunt uiteraard altijd achteraf de 
marges en kolomhulplijnen van het 
document aanpassen.
Kies hiervoor Layout / Marges en 
Kolommen en verander de gewens-
te instellingen (zie Stramienpagina's 
op pagina 282). Vanaf InDesign 

versie CS5 kun je bij Marges en 
Kolommen de optie Aanpassen 
Layout aanzetten:  heb je al tekst 
op pagina's geplaatst dan wordt je 
tekst automatisch aangepast aan de 
nieuwe marges en kolommen (zie 
ook pagina 297).

 

■ Pagina's invoegen
Bij het aanmaken van een nieuw 
document kun je weliswaar al 
vastleggen uit hoeveel pagina's 
het document moet bestaan, 
maar uiteraard kun je ook nieuwe 
pagina's in het document invoe-
gen. Dit kan op verschillende 
manieren (zie Pagina's op pagina 

281) maar voor nu nemen we 
even de gemakkelijkste manier. 
Kies Layout / Pagina's / Pagina's 
invoegen. In het dialoogvenster dat 
verschijnt kun je precies opgeven 
hoeveel pagina's je wilt invoegen 
en op welke plaats in het document 
ze moeten worden ingevoegd.

De optie Aanpassing van 
Layout is in CS6 en CC 
uitgebreid met de optie 
Vloeiende Layout, zie 
hoofdstuk 16. De verwachting 
is dat in komende versies van 
InDesign de optie Vloeiende 
Layout de optie Aanpassing 
van Layout gaat vervangen.
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Met de optie Layout / Pagina's / Pagina toevoegen (sneltoets B : P ) 
voeg je snel een enkele pagina in aan het einde van het document.

TIP

 ➊  ➋

 ➎  ➏  ➐  ➑

Pagina's invoegen

Navigeren naar pagina

Pictogrammen voor eerste, 
vorige, volgende en laatste 
pagina

 ➌

 ➍

■ Navigeren: pagina's
Je kunt in het document op ver-
schillende manieren navigeren van 
pagina naar pagina.
De pagina's liggen in het document-
venster van InDesign onder elkaar: 
gebruik de scrollbalken aan de zij-
kant om door de verschillende pagi-
na's van het document te scrollen.

Je kunt ook naar een bepaal-
de pagina springen door het 

paginanummer in te typen linkson-
der in je venster (➊).
Rechts van het paginanummer vind 
je een uitklapmenu: klik op het 
naar beneden wijzende driehoekje 
rechts naast het paginanummer 
(➋) en selecteer vervolgens de 
pagina waar je naar toe wilt navi-
geren (➌). Je kunt ook B J toet-
sen: in het dialoogvenster geef je 
nu de gewenste pagina op (➍).

Naast het paginanummer zie je ook 
enkele pictogrammen om snel naar 

de eerste (➎), vorige (➏), volgende 
(➐) of laatste (➑) pagina te gaan. 
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Aangezien het paginapalet naar je eigen voorkeur is aan te passen kan het 
zijn dat het paginapalet er op je scherm wat anders uitziet dan hieronder 
getoond (zoals met grotere pagina's of een grotere letter A op de pagina). 
Dit maakt voor het navigeren naar pagina's echter niets uit.

LET OP

Wanneer je niet dubbelklikt maar één keer klikt, selecteer je wel de 
pagina (het pictogram heeft een markeringskleur) maar ben je er niet 
naar toe genavigeerd! Je kunt dus pagina 1 selecteren terwijl je op je 
beeldscherm pagina 3 ziet! Het selecteren is van belang bij het kopië-
ren en wissen van pagina's.

LET OP

Deelvenster Pagina's

De meest overzichtelijke manier 
van navigeren is door middel van 
het deelvenster Pagina's.

Kies Venster / Pagina's of toets 
B F12.

➋

➌

➊

 

Dubbel(!)klik op het pictogram van 
de pagina waar je heen wilt navi-
geren (➊). Scroll eventueel bij veel 
pagina's in het deelvenster Pagina's 
tot je de gewenste pagina ziet staan.
Na het dubbelklikken zie je de 
pagina op je beeldscherm en is de 

pagina geselecteerd, dit kun je zien 
aan een markeringskleur.
Dubbelklik op de paginanummers 
onder de pictogrammen (➋) om 
beide pagina's van een dubbelzijdig 
document in beeld te krijgen.
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De opties van het Paginadeel venster worden uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 9 (zie Pagina's op pagina 280).

TIP

Voorbeeld: wanneer je pagina 
1 selecteert en op de prullen-
mand rechtsonder (➌) in het 
paginadeelvenster klikt, ver-
wijder je pagina 1 (je kunt ook 

pagina 1 naar het prullenmand-
pictogram slepen). Je kunt ook via 
Layout / Pagina's / Pagina's verwij-
deren opgeven welke pagina's je 
wilt verwijderen.

Sneltoetsen om te navigeren in het document:

Naar eerste pagina: B:W

Naar laatste pagina: B:R

Naar vorige pagina: :W

Naar volgende pagina: :R

Naar vorige spread*: KW

Naar volgende spread: KR

Terug naar vorige gekozen pagina: BW

Terug naar laatst gekozen pagina: BR

Pagina's verwijderen

*Twee naast elkaar liggende pagina's heten in InDesign een spread.

Je kunt via de Optie Layout /
Pagina's / Pagina's verwijderen ook 
Alternatieve layouts verwijderen: 
klik op het symbool voor het pop-
up menu rechts naast de pagina 
cijfers en kies bijvoorbeeld Alle 

pagina's of een bestaande alter-
natieve layout (zoals 'iPad_V'). Zie 
voor uitleg over Alternatieve lay-
outs en hoe deze te gebruiken de 
hoofdstukken 9 en 16.
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Zoomgereedschap

Slepen met Zoom-
gereedschap

Zoompercentage ingeven in 
de Toepassingsbalk

■ Navigeren: weergave

 ➊  ➌ ➋

 ➍

Nadat je een nieuw document 
hebt aangemaakt, zie je de eerste 
pagina passend op je beeldscherm. 
Uiteraard kun je in- en uitzoomen 
op de pagina.

Om in te zoomen kies je het 
Zoomgereedschap (➊) in Gereed-
schappen (sneltoets: Z).
Je ziet nu een pictogram van een 
loep met een plusje erin (➋).

Klik eenmaal met de loep op de 
pagina om een stap in te zoomen. 
Sleep met de loep (muis ingedrukt 
houden) over een deel van de pagi-
na om op dit gedeelte in te zoomen: 
je ziet een stippellijn om het deel 
waar je gaat inzoomen (➍).
Houd de toets K ingedrukt om 
uit te zoomen: je ziet nu een min-
teken in de loep (➌). Met een klik 
zoom je nu een stap uit.

Je kunt ook boven in de Toepas-
sings balk een zoompercentage 
opgeven: typ een percentage in 
het invulveld (➎). Rechts van 
het percentage vind je ook een 

uitklapmenu: klik op het naar 
beneden wijzende driehoekje (➏) 
en selecteer vervolgens een zoom-
percentage (➐).

 ➏ ➎

 ➐
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Om slechts tijdelijk met een willekeurig ander gereedschap te werken 
houd je de sneltoets van dit gereedschap ingedrukt zolang je het wilt 
gebruiken. Dus de Z voor zolang je het Zoomgereedschap wilt gebruiken 
(met de K toets voor uitzoomen) en de H voor het Handgereedschap. 
Wanneer je de sneltoets dan loslaat kom je weer terug in het gereed-
schap waar je mee bezig was. Bijvoorbeeld: je bent tekst aan het typen 
en je wilt even snel inzoomen om na het zoomen weer door te gaan met 
typen. 

Voor oudere versies van InDesign geldt dat je ook de volgende sneltoet-
sen kunt gebruiken om tijdelijk het te zoomen of het handje te gebruiken:
Sneltoets Zoomgereedschap: B SPATIEBALK; 
Sneltoets Handje: K SPATIEBALK.

TIP

Wanneer je hebt ingezoomd op het 
document kun je scrollen om delen 
zichtbaar te maken. Dit scrollen 
kan ook met het Handgereedschap: 
je hebt dan een handje waarmee 
je op het document kunt klikken 
en zolang je de muisknop inge-
drukt houdt, kun je scrollen door 

de muis te bewegen. Selecteer 
het Handgereedschap (➊) in 
Gereedschappen (sneltoets H). Je 
ziet nu het handje (➋). Houd nu de 
muisknop ingedrukt (handje knijpt 
dicht (➌) en sleep met de muis om 
te scrollen.

 ➊  ➌ ➋
Hand gereedschap

Zoomen en verplaatsen met 
het Handgereedschap

Wanneer je de muisknop even inge-
drukt houdt terwijl het handgereed-
schap actief is, zoomt het document 
op je beeldscherm uit. Je kunt nu 

gemakkelijk naar een andere pagi-
na of deel van een pagina navigeren 
met het handgereedschap!
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■ Document opslaan

Je kunt ook met sneltoetsen schakelen naar 100% weergave, 200% 
weergave, passend in venster weergeven enzovoort:

Weergave 100%: B 1

Weergave 200%: B 2

Weergave passend in venster: B 0

Spread passend in venster: K B 0

Stapje inzoomen: B =

Stapje uitzoomen: B -

Wisselen tussen huidige en vorige weergave: BK 2

Je hebt nu de voorbereidingen 
afgerond voor een nieuw docu-
ment en je wilt het opslaan. Kies 
Bestand / Opslaan of gebruik de snel-
toets B S, geef het document een 
naam en sla het op waar je wilt.

Je kunt een document opslaan 
als een standaard InDesign 
CC-document of als een sjabloon. 
Een sjabloon betekent dat wanneer 
je straks dit sjabloon weer opent, je 
het opnieuw een naam moet geven 
bij het bewaren: met sjablonen 
voorkom je zo dat je een bestaand 
bestand overschrijft. Om een sja-
bloon te wijzigen open je het met 
de optie Origineel openen in het 
dialoogvenster Een bestand openen. 
Om elk bestand als een naamloos 
bestand te openen kies je de optie 
Kopie Openen in het dialoogvenster 
Een bestand openen.

Om een opgeslagen bestand onder 
een andere naam op te slaan kies 
je Bestand / Opslaan als of toets je 
B : S.
Het is ook mogelijk om een kopie van 
het document op te slaan. Dit is niet 
hetzelfde als Bewaar als! Je slaat 
een kopie op, maar je werkt verder 
aan het origineel. Kies Bestand / Een 
kopie opslaan of gebruik de sneltoets 
B : K S.

Oudere versies InDesign
Om een document op te slaan voor 
een oudere versie van InDesign 
gebruik je het bestandsformaat 
.IDML. Bedenk wel dat alle nieuwe 
functies van InDesign CC 2014 niet 
worden ondersteund in InDesign CC/
CS6/5.5/5/4 en eerder. Is compati-
biliteit nodig naar InDesign CS6 of 
CC 2013, dan zul je voorlopig met 
InDesign CS6 of CC 2013 moeten blij-
ven werken…
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COMPACT & SNEL  Typografische maten letter

66

Maatsystemen
In de grafische industrie wordt naast de millimeter (mm) voor paginaformaten, 
vooral gewerkt met Punten (pt). Was dit vroeger in Europa vooral de Cicero (of 
Augustijn), onder invloed van software uit Engelstalige landen wordt nu vaak 
gewerkt met de (computer) Pica punt.

1 Cicero = 12 Didot pt   1 Pica = 12 pt
1 Didot pt = 0,376 mm   1 Pica pt = 0.351 mm
1 Cicero = 12 x 0.376 = 4.512 mm 1 Pica = 12 x 0.352 = 4.233 mm

De grootte van een letter wordt gemeten in punten. De grootte van een letter 
wordt Corps genoemd.Een 12-pt-letter wil dus zeggen in DTP-termen: een letter 
met Corps 12 (= 4.233 mm) waarmee we dan de kp-hoogte bedoelen.

Maten van lettertypes (fonts)
We onderscheiden verschillende ‘grootten’ aan een letter:

   kp HP x-hoogte               hg o

➊ kp-hoogte: gemeten van de bovenkant van de stok tot aan de onderkant van de 
staart; wanneer we het hebben over de corpsgrootte dan hebben we het over 
de kp-hoogte, de kp-hoogte als maat voor het corps is de meest gangbare;

➋ x-hoogte: gemeten van de bovenkant van een rompletter tot aan de onderkant 
van de rompletter;

➌ Stokhoogte;
➍ Staartlengte;
➎ Kapitaalgrootte.

We kennen daarnaast bijvoorbeeld ook nog de accenthoogte (letters met diacri-
tische tekens) en de Èp-hoogte (kapitalen met een accent).
Naast het corps is ook het ontwerp van de letter zelf bepalend hoe ‘groot’ een 
letter oogt. De ontworpen x-hoogte van de rompletter (onderkast) speelt een 
grote rol: in het onderstaande voorbeeld zie je twee verschillende lettertypes die 
allebei corps 24 hebben maar een verschillende x-hoogte in hun ontwerp:

boekbal ee bb xx  kp kp

Basislijn
De rompletters staan allemaal op een denkbeeldige lijn: de basislijn.
De staart van letters ‘hangt’ dus onder de basislijn.

Regelafstand
Regelafstand wordt gemeten in punten, van basislijn tot eerstvolgende basislijn.

➊  ➋  ➌  ➍ ➎ basislijn

Stok
Pons

Staart



■ Tekstkaders

 ➋ ➊

 ➌

 ➍

Tekst staat in InDesign in tekst-
kaders. Een tekstkader is een van 
de objecten in InDesign (andere 
objecten zijn illustratiekaders, lijn-
elementen en kleurvlakken).

Om tekst direct te typen in 
InDesign moet je eerst een 

tekstkader tekenen. Teken 
een tekstkader met het 
Tekstgereedschap (➊): klik met de 
muis op de plek op de pagina waar 
je wilt beginnen met het tekstka-
der en sleep van linksboven naar 
rechtsonder. Laat de muisknop los 
wanneer je tevreden bent (➋).

Je kunt ook van beneden naar 
boven slepen met de muis om het 
tekstkader te tekenen. 
Je ziet in een grijs vlakje de 
breedte en hoogte van het kader 
dat je aan het tekenen bent. 
Je kunt dit aan- of uitzetten bij 
Voorkeuren / Hulplijnen en 
plakbord.
Het is ook mogelijk om een 
kader te tekenen met het Kader-
gereedschap (➌) en dan met het 
Tekstgereedschap in dit kader 
te klikken om een tekstkader te 

maken. Dit is vaak een gemakke-
lijke manier om een nieuw tekst-
kader boven op een al bestaand 
tekstkader te tekenen. Dit omzet-
ten kun je in Voorkeuren bepalen 
(Zie Bruikbare voorkeuren op pagina 
36). Je ziet de tekstcursor (➍) 
knipperen in het tekstkader en je 
kunt nu beginnen met het typen van 
tekst. Je kunt ook kopiëren en plak-
ken vanuit een ander programma 
naar dit kader.
Om een tekstkader te verplaatsen 
of van grootte te veranderen moet 

Hou je tijdens het tekenen 
van een (tekst)kader de 
spatiebalk ingedrukt, dan 
kun je de positie van het te 
tekenen kader nog wijzigen 
door met de muis te slepen.
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Om niet steeds heen en weer te hoeven schakelen tussen het 
Selecterengereedschap en het Tekstgereedschap tijdens het wer-
ken met InDesign, kun je wanneer je aan het typen bent tijdelijk het 
Selecterengereedschap activeren door de toets B ingedrukt te hou-
den; laat je deze toets weer los dan kun je weer verder typen.

TIP

Om snel over te schakelen naar het Selecterengereedschap kun je 
tijdens het werken met het Tekstgereedschap ook de sneltoets E 
gebruiken: het verschil met bovenstaande tip is dat dit niet tijdelijk is.

TIP

Om snel weer met het Tekstgereedschap verder te gaan wanneer je met 
het Selecterengeedschap aan het werken bent, kun je dubbelklikken 
(met de zwarte pijl) op een tekstkader: je schakelt nu automatisch naar 
het Tekstgereedschap en de tekstcursor knippert weer in je tekstkader.

TIP

Selecteren gereedschap

Tekstkader aanpassen

je het kader selecteren: klik met 
het Selecterengereedschap (➊) op 
een tekstkader. Je ziet nu vierkant-
jes om het kader (➋). Op elk van 
deze zogenaamde hoekpunten kun 
je met het Selecterengereedschap 
klikken en slepen om het kader 
te vergroten of te verkleinen. Klik 
op het tekstkader zelf om het te 
verplaatsen.

De wat grotere vierkantjes links-
boven en rechtsonder zijn de zoge-
naamde Inpoort en Uitpoort (➌). 
Deze worden gebruikt om kaders 
met tekst met elkaar te verbinden; 
deze optie wordt verderop bespro-
ken. (Zie Tekstkaders verbinden op 
pagina 95.) Het gele vierkantje 
rechts (➍) is voor hoek-opties (zie 
pagina 169).

 ➊

 ➋

 ➌
 ➍

 ➌
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Om snel een tekstkader met blindtekst te vullen klik je met de rechter-
muisknop op een tekstkader waar de tekstcursor knippert en kies je uit 
het contextmenu Vullen met plaatsaanduidingstekst. (Om een indruk te 
krijgen van opmaak voordat de definitieve teksten zijn aangeleverd kun 
je een willekeurige 'onzintekst' gebruiken, vaak Ipsum Lorem genoemd 
naar de eerste twee nep-Latijnse woorden van standaard blindtekst.)

TIP

Het lettertype, de corpsgrootte, de uitlijning enzovoort van de tekst wan-
neer je gaat typen of blindtekst invoegt, worden bepaald door de instellin-
gen die je op dat moment ziet staan in het Regelpaneel bij Tekst en Alinea. 
Om je standaard letter bijvoorbeeld in te stellen, verander je deze zonder 
dat er een document is geopend: voor nieuwe documenten worden nu 
deze instellingen standaard (zie ook pagina 72 en pagina 80).

LET OP

Je kunt tekstkaders (en 
andere objecten) ook nume-
riek plaatsen en vergroten. 
Selecteer een tekstkader met 
het Selecterengereedschap 
en kies Venster / Object en 
layout / Transformeren. Je kunt in 

het deelvenster Transformeren 
(➊) altijd de X- en Y-positie (➋) 
opgeven, evenals de breedte en 
hoogte (➌). Naast het deelvenster 
Transformeren kun je de positie 
en grootte ook opgeven in het 
Regelpaneel (➍).

Deelvenster Transformeren

Regelpaneel

Regelpaneel

 ➋  ➌

 ➍

 ➋  ➌

 ➊

 

 

Vanaf InDesign versie CS6 is 
het mogelijk om blindtekst in 
andere talen te zetten: houd 
de toets B ingedrukt 
terwijl je uit het contextmenu 
de optie Vullen met plaats-
aanduidingstekst kiest.
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Tekstselecties

■ Tekstselectie

Klik

:-klik

Om de opmaak van een tekst te 
wijzigen, moet je deze tekst eerst 
selecteren. Het kan zijn dat je de 
opmaak wilt veranderen voor een 
deel van de tekst of voor een hele 
alinea. Alinea-instellingen gelden 
voor een stuk tekst tussen twee 
Returns in. 
Om de instellingen van meerdere 
alinea’s te wijzigen, moet je al deze 
alinea's selecteren. Om alinea-
instellingen voor een enkele alinea 
te wijzigen, is het voldoende om met 
de tekstcursor ergens in de alinea 
te staan.
Tekenopmaak is bijvoorbeeld 

lettertype, corpsgrootte, vet, cursief, 
kapitaal enzovoort. Alineaopmaak 
is bijvoorbeeld links- of rechtslij-
nen, uitvullen, inspringen van de 
eerste regel enzovoort. Een beetje 
een uitzondering is regelafstand in 
InDesign: dit is een tekenspecificatie 
maar eigenlijk ook een alineaspeci-
ficatie. Je kunt in Voorkeuren opge-
ven hoe je wilt dat de regelafstand 
werkt (zie Bruikbare voorkeuren op 
pagina 36).

Je kunt tekst op een aantal manie-
ren selecteren:

• dubbelklik: hiermee selecteer je een woord;

• klik driemaal snel: hiermee selecteer je een regel;

• sleep met de muis over het te selectern deel van de tekst;
• of klik aan het begin en :-klik aan het eind: de tekst tussen deze twee 

muisklikken wordt geselecteerd;
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Je kunt ook tekst selecteren vanaf de positie van de tekstcursor in je 
tekstkader; dit betekent dat je alle tekst beneden de tekstcursor kunt 
selecteren of alle tekst boven de tekstcursor. Alle tekst selecteren 
beneden de tekstcursor betekent dat je ook tekst selecteert die niet in 
het tekstkader past: de overlooptekst. 
Gebruik de sneltoetsen B : ™ / ª.

TIP

Je kunt ook met de 
rechtermuisknop op een 
tekstkader klikken en in het 
context menu Bewerken in 
Artikeleditor kiezen

• klik viermaal snel: hiermee selecteer je een alinea;

• klik vijfmaal snel (of gebruik de sneltoets B A): hiermee selecteer je 
alle tekst.

 ➊

 ➋

■ Tekstoverloop

Een rood plusje onder aan het 
tekstkader betekent dat er tekst-
overloop is: er is te veel tekst voor 
dit kader (➊). Om precies te zien 
hoeveel tekst er overloopt plaats je 
de tekstcursor helemaal onderaan, 
aan het eind van de tekst die je nog 
wel ziet (➋), en druk je op B Y. 
Er wordt nu een venster geopend 
waarin je alle tekst ziet, dus ook 

je overlooptekst. Wat er overloopt 
(te veel is) zie je met een rode 
streep links gemarkeerd (➌). In 
dit venster kun je deze tekst weg-
halen. Eigenlijk zie je een kleine 
ingebouwde tekstverwerker, de 
Artikeleditor: wat je hierin typt of 
corrigeert, wordt onmiddellijk ook 
in je tekstkader gewijzigd.

 

 ➌
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COMPACT & SNEL

➊ Lettertype en gewicht (cursief, vet, vet cursief enzovoort)
➋ Corpsgrootte
➌ Aan-/afspatiëren tussen twee tekens ('pair kerning')
➍ Verticaal schalen
➎ Verschuif basislijn
➏ Regelafstand
➐ Aan-/afspatiëren selectie (tracking)
➑ Horizontaal schalen
➒ Schuintrekken
➓ Taalinstelling (voor afbreekregels en spellingcontrole)
❶ Tekenkleur en lijnkleur

 Teken

➍ ➎ ➏

➌➋➊

➊
➍
➋
➎
➌
➏

Deelvenstermenu

 ➊

 ➏
 ➐

 ➑

 ➒

 ➓

 ➋

 ➌

 ➍

 ➎

Deelvenstermenu

 ➊  ➓

 ➋  ❶

 ➏

 ➌

 ➐

 ➍

 ➎  ➍

Je kunt zoeken naar 
bepaalde lettertypen 
door in het veld te typen, 
met een klik op het 
vergrootglas-pictogram 
kun je bepalen wat 
gevonden moet worden.
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Lettertypemenu

■ Tekenopmaak

Om een geselecteerde tekst van 
tekenopmaak te voorzien, gebruik 
je het Regelpaneel voor tekenop-
maak of het deelvenster Teken: 
Venster / Tekst & tabellen / Teken 
(sneltoets: B T).
Tekenopmaak heeft altijd betrek-
king op een selectie, maar voor 
regelafstand hoeft dit niet zo te 
zijn (zie ook Voorkeuren op pagina 
36).
Het maakt niet uit of je de instellin-
gen vastlegt in het Regelpaneel of 
in het deelvenster Teken.

Lettertype, corpsgrootte
Kies in het deelvenster Teken het 
Lettertype in het bovenste menu 
en het gewicht (cursief, vet, vet cur-
sief enzovoort) in het menu direct 
daaronder (➊). Je kunt opmaak 
ook kiezen uit de menubalk: 
Tekst / Lettertype en Tekst / Grootte. 
In het menu zie je een voorvertoning 
van het lettertype. Als je dit niet 
wilt zien, kun je dit ook uitzetten  
door bij Voorkeuren / Tekst de optie 
Formaat Lettertypevoorvertoning uit 
te schakelen.
Stel de corpsgrootte in; de stan-
daard waarde is punten (➋).

Aan-/afspatiëren letterpaar
Aan-/afspatiëren tussen twee tekens 
(pair kerning): soms is het nodig om 
bij grotere corpsen de witruimte 
tussen twee tekens (letters) wat te 
verkleinen; dit noemen we afspatië-
ren. Het vergroten van de witruimte 
noemen we aanspatiëren (➌).
Zo staat in het voorbeeld hieronder 
de A al wat dichter tegen de W aan 
(deze waarde staat tussen haakjes in 

het spatieerveld (➊) ). Wanneer het 
corps erg groot is, kan het voor een 
mooi letterbeeld nodig zijn om de A 
nog wat dichter bij de W te brengen: 
zet de tekstcursor tussen de W en 
de A en spatieer af. In onderstaand 
voorbeeld is de A ten opzichte van 
de W met -150 afgespatieerd (➋) 
(-150 betekent: -150/1000 em; zie ook 
Speciale spaties op pagina 138 ).

Wa       Wa➊

➊

➋ ➋

Sneltoetsen:
Vet:
B : B
Cursief:
B : I
Normaal (regular, roman):
B : Y

De sneltoets voor 
afspatiëren is  
K fl  
De sneltoets voor 
aanspatiëren is 
K ¸

Bovenaan het menu Tekst / 
Lettertype worden de laatst 
gebruikte lettertypen 
weergegeven. Bij de 
voorkeurinstellingen (Mac: 
InDesign / Voorkeuren; PC: 
Bewerken / Voorkeuren) kun 
je in het tabblad Tekst 
aangeven hoeveel laatst 
gebruikte lettertypen moeten 
worden getoond en of dit 
alfabetisch of niet alfabetisch 
moet gebeuren. 

Wanneer je het lettertype kiest in 
het regelpaneel of in het deelven-
ster Tekst kun je favoriete letter-
typen markeren door op het ster-
retje te klikken. Je kunt kiezen om 
alleen deze favorieten te tonen.
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Soms wordt het verschuiven van de basislijn verkeerd gebruikt: wanneer 
je tekst wat hoger wilt plaatsen op de pagina, probeer dan eerst de regel-
afstand tussen de huidige alinea en de voorgaande alinea te vergroten of 
te verkleinen. Vergeet niet dat ook witregels een regelafstand hebben.

TIP

Regelafstand

Tekst verticaal schalen
De tekst kan elektronisch worden 
verhoogd (➍ op pagina 72), maar 

veel puristen vinden dit heiligschen-
nis omdat je daarmee het letter-
beeld ongelijk schaalt!

100%  150%  200%  75%

Verschuif basislijn
Elke regel tekst staat op een basis-
lijn; staartletters als de g en de 
j hangen wat onder de basislijn. 
Soms kan het handig zijn om een 
aantal tekens wat te verschuiven 

ten opzichte van de basislijn  
(➎ op pagina 72); in feite zijn 
superscript- en subscripttekens 
verschoven ten opzichte van de 
basislijn:

DE VOLGENDE TEKENS ZIJN VERSCHOVEN TEN OPZICHTE VAN DE BASISLIJN

De sneltoetsen voor het verschuiven 
van de basislijn zijn: K : Ø 
voor verschuiving naar boven 

en K : Á naar beneden. 
Gebruik de toets B erbij om met 
een grotere waarde te schuiven.

 

Wanneer je tekst probeert te selec-
teren die is verschoven ten opzichte 
van de basislijn, zie je de selectie 
echter op de basislijn zelf waardoor 

tekstselectie soms moeilijk is. 
Gebruik liever geen al te grote 
waarden voor het verschuiven van 
de basislijn:

Regelafstand
Regelafstand (➏ op pagina 72) 
wordt standaard gemeten in punten 

en van de basislijn tot de eerstvol-
gende basislijn.

boegbeeld

boegbeeld
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Om alleen aan/af te spatiëren tussen woorden en niet tussen de tekens 
gebruik je de sneltoetsen B K / en B K M.

TIP

Gebruik als regel niet meer dan -15 voor afspatiëringen om tekst passend 
te maken, anders komt de tekst te dicht op elkaar te staan!

LET OP

Elektronisch schuintrekken 
(●➑ op pagina 72): dit is 
echt lelijk en moet je bij 
voorkeur niet toepassen!

Schuintrekken links -15   
Schuintrekken rechts 15

Soms wordt dit wel gebruikt 
om een faux cursief te 
maken, dit zou eventueel in 
noodgevallen kunnen maar 
alleen voor bepaalde 
schreefloze lettertypes!

Afspatiëren om tekst 
passend te maken

Afhankelijk van of een wijziging van 
regelafstand op gehele alinea's 
wordt toegepast of niet, selecteer 
je de regels waarvan je de regelaf-
stand wilt wijzigen of zet je de cursor 
in een alinea. Om de regelafstand 
van meerdere alinea's te verande-
ren, selecteer je de alinea's (zie ook 
Voorkeuren op pagina 36).
De sneltoetsen voor het vergroten 
en verkleinen van de regelafstand 
zijn K Ø / Á. Gebruik B 
erbij om met grotere stappen te 

veranderen. Je kunt alle spatiëring 
snel verwijderen met D K Q.

Aan-/afspatiëren selectie
Aan-/afspatiëren (➐ op pagina 
72) op een selectie (tracking) 
wordt vaak gebruikt om tekst 
passend te maken, bijvoorbeeld 
wanneer een enkel woord op de 
volgende pagina zou komen te 
staan (dit wordt een hoerenjong 
genoemd en als lelijke typografie 
ervaren).

 

  

Tekst horizontaal schalen en 
schuintrekken
De tekst kan elektronisch worden 

verbreed, maar let op: ook nu 
wordt het letterbeeld ongelijk 
geschaald! (➑):

100%  150%  200%  75%

Taalinstelling selecteren
In InDesign kan een hele alinea een 
taalinstelling hebben (➓ op pagina 
72), deze taalinstelling is bijvoor-
beeld Nederlands: nieuwe spelling 
2005. Deze instelling wordt gebruikt 
wanneer je een spellingcontrole 

uitvoert maar ook om woorden af 
te breken volgens de Nederlandse 
afbreekregels. Wanneer je nu in 
een Nederlandstalige tekst een 
Engelstalig citaat hebt staan, kun je 
dit citaat selecteren en alleen deze 
selectie van de taal Engels voorzien.
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Deelvenstermenu van Teken

Kapitalen, kleinkapitalen, super/
subscript
In het Regelpaneel staan ook nog 
pictogrammen voor tekststijlen 
als Kapitaal, Onderstrepen enzo-
voort. Deze opties vind je in het 
deelvenster Teken door het deel-
venstermenu te kiezen: klik op het 

naar beneden wijzende driehoekje 
rechtsboven in het deelvenster. In 
dit deelvenstermenu vind je ook 
een aantal opties die je niet als 
pictogrammen in het Regelpaneel 
vindt; in het Regelpaneel zie je ook 
een deelvenstermenu waar je deze 
opties weer wel in aantreft.

Standaard tekst
KAPITALEN
KLEIN KAPITALEN

Tekst Superscript

TekstSubscript
Onderstreept
Doorhalen

Ligaturen
Ook ligaturen zijn voor een selectie 
aan of uit te zetten:

koffie (aangezet)          koffie (uitgezet)

Welke ligaturen er aanwezig zijn in 
een lettertype wil nogal verschil-
len; over het algemeen hebben 
schreeffonts meer ligaturen dan 
schreefloze fonts. De bekend-
ste ligaturen zijn & (et in elkaar 
geschoven) en @ (ac: al cambio in 
elkaar geschoven). De @ werd veel 
in Amerika gebruikt in plaats van 
onze à in prijslijsten:
‘Two pieces @ $23 each’.

Niet afbreken selectie
Met Niet afbreken kun je aangeven 
dat een stukje geselecteerde tekst 
altijd samen moet blijven én dat 

geen enkel woord in deze selectie 
mag worden afgebroken. Gebruik 
liever vaste spaties. (Zie Speciale 
spaties op pagina 138.)

Onderstrepen en doorhalen
De opties voor Onderstrepen en 
Doorhalen zijn volledig aan te pas-
sen. Standaard krijg je een 0,5 
punts zwarte lijn als onderstreping. 
Over het algemeen wordt onder-
strepen niet als mooie typografie 
ervaren; gebruik het liever niet. 
Je kunt echter door de standaard 
onderstreping aan te passen wel 
handige effecten bereiken.
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Zet in dialoogvensters altijd de optie Voorvertoning aan: je ziet dan 
onmiddellijk wat het effect is van je instellingen.

TIP

De opties voor Doorhalen zijn hetzelfde; het enige verschil is dat een 
onderstreping altijd achter de tekst ligt en een doorhaling boven op de 
tekst.

TIP

Opties voor onderstrepen

Selecteer een of twee woorden in je 
tekst en zet onderstrepen aan door 
op het onderstrepenpictogram in 
het Regelpaneel te klikken of door 
de optie Onderstrepen te kiezen in 
het Teken-deelvenstermenu. Kies 

nu Opties voor onderstrepen in 
het Teken-deelvenstermenu of in 
het Regelpaneel-deelvenstermenu. 
Je ziet nu allerlei opties voor je 
onderstreping.

 

In het volgende voorbeeld heeft de 
onderstreping de kleur Geel gekre-
gen (➊); bovendien is de lijn dikker 
gemaakt (➋) zodat de lijn in punten 
hoger is dan de tekst. Ten slotte is 
de lijn omhoog geschoven (➌) zodat 

deze achter de tekst komt te staan. 
Tezamen geeft dit het effect van een 
markeerstift, de markering zit vast 
achter de tekst en 'loopt' dus mee 
wanneer er tekst wordt toegevoegd:

Enkele woorden   zijn onderstreept  in deze tekst.

  

➌
➋

➊
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De uitwisselbaarheid tussen Mac en pc is wel het belangrijkste voordeel 
van OpenType, maar let op: er zijn 'standaard' OpenType-lettertypen en 
OpenType Pro-lettertypen, alleen deze OpenType Pro-lettertypen bevatten 
de extra's als hangende cijfers enzovoort! Om de extra's van een OpenType 
Pro-lettertype te gebruiken op een selectie selecteer je eerst de tekst 
en kies je de optie OpenType uit het Teken-deelvenstermenu of uit het 
Regelpaneel-deelvenstermenu. Opties die tussen [teksthaken] staan zijn 
niet aanwezig in dit lettertype, het verschilt nogal per OpenType-font.

LET OP

Hangende cijfers worden ook 
wel Old Style Figures 
genoemd.

Hangende cijfers

■ OpenType

OpenType-lettertypen (lettertypen 
worden ook vaak fonts genoemd) 
voegen allerlei typografische extra's 
toe, zoals echte kleinkapitalen, 
alternatieven voor een teken afhan-
kelijk van de plaats van dat teken in 
een woord, hangende cijfers, echte 
breuken enzovoort.
Bovendien zijn 

OpenType-lettertypen volledig uit-
wisselbaar tussen Apple Macintosh 
en Windows-pc: je kunt hetzelfde 
lettertypebestand tussen Mac en pc 
kopiëren (denk wel aan licenties!). 
Daarnaast bevatten OpenType Pro-
lettertypen veel meer tekens voor 
cyrillische schriften (bijvoorbeeld 
voor Slavische talen).

 

Tekst in Postscript Minion:

Het lokaal bestuur in Frankrijk is sterk in beweging. Na drie decennia waarin – getuige 
onder meer de veelgeroemde decentralisatiewetten van 1982 en 1983 – de lokale 
autonomie toenam (loat), is Frankrijk niet langer meer de jakobijnse centralistische 
staat van weleer. Niettemin bevindt 1/3 deel van het lokaal bestuur zich in een 
paradoxale situatie.

Dezelfde tekst in OpenType Minion 
Pro, waarbij Alles in Kleinkapitaal, 

Breuken en Proportioneel mediae-
val is aangevinkt:

Het lokaal bestuur in Frankrijk is sterk in beweging. Na drie decennia waarin – getuige 
onder meer de veelgeroemde decentralisatiewetten van 1982 en 1983 – de lokale 
autonomie toenam (loat), is Frankrijk niet langer meer de jakobijnse centralistische 
staat van weleer. Niettemin bevindt ⅓ deel van het lokaal bestuur zich in een paradoxale 
situatie.

Wanneer je een OpenType Pro-
lettertype gebruikt, zet dan voor 
gewone leestekst de optie aan 

voor hangende cijfers oftewel 
Proportioneel mediaeval, dit staat 
in lopende tekst het mooist: 

De vakantieperiode in 2014 liep van 19 augustus tot 16 september.

De vakantieperiode in 2014 liep van 19 augustus tot 16 september.
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Gebruik ook de echte kleinkapitalen van een OpenType Pro-lettertype als 
het kan, deze verstoren het letterbeeld het minst. Kleinkapitaal gebruik 
je voor met name acroniemen (KRO, VPRO, KLM): typ ze in onderkast en geef 
ze de stijl kleinkapitaal. Spatieer acronymen aan met ongeveer 50 om ze 
beter leesbaar te maken:

TIP

Acroniemen in kleinkapitaal 
met extra aanspatiëring

OpenType-opties

 

(OpenType) Ligaturen:

fictie stand
effect stand
effect fleurig

Zo staat KLM niet zo mooi in het VPRO-magazine.

Zo staat klm al heel wat beter in het vpro-magazine.

De optie Sierletter kan, wanneer 
deze in een lettertype aanwezig is, 
krullende tekens in de tekst zet-
ten. Contextuele alternatieven 
past de vorm van een teken aan 
afhankelijk van de plaats van het 
teken in een woord. Daarnaast kun 

je nog opgeven dat je de letter o 
van het cijfer 0 wilt onderscheiden 
met een streepje door de 0. Met 
Handmatige ligaturen Ten slotte 
maak je grafische samenstellingen 
van tekenparen:

Teken 0 en cijfer 0:

100  100

Sierletter en alternatieven: t    ththe    thee   b    bab   baby
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COMPACT & SNEL  Alinea

➊ Uitlijning (links, gecentreerd, rechts, uitgevuld)
➋ Links inspringen
➌ Eerste regel inspringen
➍ Ruimte (wit) boven alinea
➎ Initiaal (DropCap): aantal regels; aantal tekens
➏ Afbreken aan/uit
➐ Rechts inspringen
➑ Laatste regel inspringen
➒ Ruimte (wit onder alinea)
➓ Uitlijnen op basislijn uit/aan

❶ Opsommingstekens en nummering 
(klik met de K toets op deze 
pictogrammen voor opties)

❷ Aantal kolommen en kolomwit
❸ Instellingen voor alinea over meer-

dere kolommen
❹ Positie van de tekstcursor
❺ Alle lokale opmaak wissen

 ➊  ➏

 ➋

 ➌

 ➐

 ➑

 ➍

 ➎

 ➒

 ➎  ➓❺

 ❶

 ❶

 ❷

 ❷

❸

 ❹

 ❶

 ➊

 ➐
 ➑

 ➒

 ➎

 ➓

 ➋
 ➌

 ➍
 ➎
 ➏

Deelvenstermenu
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■ Alineaopmaak

Alineaopmaak heeft betrekking 
op de opmaak van gehele alinea's. 
Alinea's worden van elkaar geschei-
den door een Return O. Om te 
zien waar een Return staat kun je 
de verborgen tekens tonen: kies 
Tekst / Verborgen tekens tonen 
(sneltoets B : I). 
Een teken voor een Return ziet er 
als volgt uit:  

Om de alineaopmaak van een 
enkele alinea te wijzigen is het 
voldoende om ergens in deze ali-
nea te staan met de cursor van het 
Tekstgereedschap. Om de opmaak te 
wijzigen van meerdere alinea's moe-
ten de betreffende alinea's (voor een 
deel) worden geselecteerd:

Het is ook mogelijk om een tekst altijd naar de rug toe of van de rug uit te 
lijnen: de uitlijning verandert dan wanneer de tekst van een linker- naar 
een rechterpagina verloopt.

TIP

Alinea's selecteren

Uitlijning
De uitlijning van een alinea (➊) kan 
links, rechts, gecentreerd of uitge-
vuld zijn. Voor uitvulling geldt dat de 

laatste regel links of gecentreerd 
kan staan. Volledig uitvullen vult ook 
de laatste regel uit: 

 

    Naar de rug toe uitlijnen
    Weg van de rug uitlijnen

Deze  alinea's worden 
gewijzigd

Sneltoetsen:
links lijnen:
B : L
Centreren:
B : C
Rechts lijnen:
B : R
Links uitvullen:
B : J

Volledig uitvullen:
B : F
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Ruimte voor en Ruimte na bij een alinea kunnen worden gebruikt om 
automatisch een witregel voor of na een alinea te creëren zonder een 
Return O te plaatsen. Bovendien werkt dit slim: wanneer de alinea 
boven aan een tekstkader staat, wordt de witruimte weer weggehaald. Zo 
voorkom je een losse witregel boven aan een tekstkader (●➍,●➒ op pagina 
80).

TIP

Links inspringen

Rechts inspringen

Eerste regel inspringen

Links inspringen, eerste 
regel negatief inspringen

Rechts inspringen, laatste 
regel negatief inspringen

Inspringen en afstand
Je kunt regels vanaf de linker- en 
rechterkant van het tekstkader laten 

inspringen of alleen de eerste regel 
laten inspringen (➋,➌,➐ op pagina 
80):

Zet een ∂ tussen het opsom-
mingsteken en de tekst!

Om handmatig lijsten of opsom-
mingen te maken, combineer je 
Links inspringen en Eerste regel 

inspringen: spring de eerste regel 
in met dezelfde maar dan negatieve 
waarde.

Vergelijkbaar met een opsom-
ming kun je ook Laatste regel 

inspringen gebruiken met Rechts 
inspringen (➐,➑ op pagina 72):
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Om een woord anders af te breken bij een verkeerde afbreking geef je 
een zacht afbreekstreepje op. Een zacht afbreekstreepje verdwijnt van-
zelf wanneer de tekst verloopt en niet meer wordt afgebroken. Ga staan 
waar je het woord anders wilt afbreken en toets B : - . Om een 
enkel woord niet af te breken zonder afbreken voor de alinea als geheel 
uit te zetten, toets je B : - vóór het woord.

TIP

Wit voor (onderste) alinea

Initiaal

Initialen
Initialen, of DropCaps, kunnen uit 
meerdere tekens bestaan en over 

meerdere regels lopen (➎ op pagi-
na 80):

Woordafbreking
Je kunt per alinea bepalen of woor-
den worden afgebroken of niet. Om 
afbreken voor een hele alinea uit te 

zetten haal je het vinkje weg bij de 
optie Afbreken (➏ op pagina 80).

  

Sneltoets:
Afbreken aan/uit:
B K : H
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Wanneer je een tekst in een ander tekstkader hebt staan met een afwij-
kende regelafstand, kun je de eerste regel van de alinea('s) laten uitlijnen 
op het basislijnraster. Kies in het deelvenstermenu van het deelvenster 
Alinea Alleen eerste regel op raster uitlijnen.

TIP

Voorkeuren basislijnraster

Uitlijnen op basislijnraster
Tekst in kolommen naast elkaar 
(kolomzetsel) dient netjes naast 
elkaar uit te lijnen op de basislijn. 
Als dit niet gebeurt, verspringt de 
tekst naast elkaar en dit is lelijk. In 
InDesign kun je tekst automatisch 
laten lijnen op de basislijn (➓ op 
pagina 80):
• Kijk eerst naar wat de regelaf-

stand is van de tekst die op de 
basislijn moet uitlijnen. 

• Deze waarde vul je in punten 
in bij Voorkeuren / Rasters bij 
Basislijnraster. Maak de waarde 
achter Toename bij elke (❸) gelijk 
aan de regelafstand in punten 
van de tekst die moet uitlijnen op 
het basisraster. Achter Begin (❷) 
kun je opgeven waar de eerste 
basislijn wordt gezet op de pagina 
en of dit gemeten wordt vanaf de 
bovenkant van de pagina of vanaf 
de marges (Ten opzichte van).

• Zet vervolgens Tekst uitlijnen op 
basislijnraster aan: 

 

Sneltoets
Basislijnraster tonen of 
verbergen:
B K ,

Sneltoets voor wel/niet 
uitlijnen op basislijnraster:
B K : G

❷

❸
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De Afbreekzone (●➏) heeft 
alleen een uitwerking bij 
links lijnende tekst in 
combinatie met Adobe 
Enkele Regel: het is de 
afstand die een woord moet 
hebben vanaf de rechterkant 
van het tekstkader voordat 
het wordt afgebroken.

Instellingen woordafbreking

     

■ Extra alineaopmaak

In het deelvenstermenu van het 
deelvenster Alinea (of het deel-
venstermenu van het Regelpaneel) 
vind je nog meer opties voor de 
opmaak van je alinea: zo kun je de 
wijze van afbreken van woorden vol-
ledig instellen, automatisch een lijn 
boven en/of onder je alinea laten 
tekenen en automatisch genum-
merde lijsten maken. (De opties 

voor genummerde lijsten worden 
besproken in Lange documenten op 
pagina 397).

Woordafbreking
Om precies te bepalen wanneer 
en hoe er wordt afgebroken kies 
je in het Alinea-deelvenstermenu 
Woordafbreking.

Haal het vinkje weg bij Woordaf-
breking (➊) om afbreken uit te zet-
ten. Als je afbreking wel inschakelt, 
kun je een aantal opties instellen: 
geef op hoeveel tekens voor en na 
een afbreekstreepje mogen staan, 
uit hoeveel tekens een woord ten 
minste moet bestaan voordat het 
mag worden afgebroken (➋), het 
maximale aantal afbrekingen 
(limiet) achter elkaar (➌) en geef op 
wanneer woorden liever niet afge-
broken moeten worden (➍).
Heb je een alinea die niet werkt met 
deze voorkeursinstellingen (bijvoor-
beeld omdat er een uitzonderlijk 
lang woord in de tekst staat) dan 
kun je met het verslepen van het 
schuifje proberen de uitvulling voor 
een enkele alinea wat mooier te 
maken (➎).

Uitvulling
Wanneer je tekst hebt die wordt 
uitgevuld, dan worden enerzijds de 
spaties tussen de woorden aan- of 
afgespatiëerd en anderzijds met 
woordafbreking een rechte kantlijn 
gemaakt. 

In InDesign wordt een intelligente 
manier gebruikt om deze twee te 
combineren, waarbij naar een hele 
alinea wordt gekeken: zou je in 
regel 5 van een alinea een woord 
anders afbreken, dan wordt in 
InDesign gekeken of daardoor in 
regels 1 tot en met 4 misschien wat 
mooiere uitvulling mogelijk is. Dit 
heet Adobe Composer Alinea. Mooi, 
maar voor tekstcorrecties onhan-
dig! Bij het corrigeren van tekst 
loop je de tekst 'van boven naar 

➏

➊

➋

➌

➎

➍
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Uitvulling instellen

Automatische regelafstand

Enkel woord volledig 
uitvullen

beneden' door. Je wilt dan niet dat 
wanneer je halverwege de pagina 
een correctie maakt, alle tekst die 
je daarvoor net hebt gecontroleerd 
weer gaat verschuiven of anders 

gaat afbreken. Zet deze Adobe 
Composer Alinea uit door Enkele 
regel te kiezen. Je kunt alle instel-
lingen aanpassen: kies Uitvulling in 
het Alinea-deelvenstermenu.

Stel in hoeveel een spatie verkleind 
of vergroot mag worden tussen 
woorden (➊). Dit verschil tussen 
spaties mag niet al te groot zijn 
omdat de lezer dan 'gaten' ziet 
in een alinea (ook wel straatjes 
of riviertjes genoemd; vaak zie je 
patronen wanneer je je ogen wat 
dichtknijpt en naar de witruimte 
tussen woorden kijkt). Behalve spa-
ties kan ook de ruimte tussen de 
letters vergroot of verkleint worden 
(➋): dit staat erg lelijk, laat daarom 
al deze waarden op 0% staan. 
Hetzelfde geldt voor Glyph-schaling 
(➌) maar laat daar de waarden op 
100% staan: een andere waarde 
schaalt de letters waardoor de let-
ter in elkaar gedrukt of verbreed 

wordt. Ook dit is erg lelijk (soms kan 
98% nog wel, dit zie je niet zo erg).
Voor elke alinea kun je opgeven wat 
het percentage van de Automatische 
regelafstand is. Dit staat standaard 
op 120: wanneer je de regelaf-
stand op automatisch zet, wordt in 
InDesign bijvoorbeeld bij een corps-
grootte van 10 punt de regelafstand 
op 12 punt ingesteld. Je ziet de waar-
de 12 punt dan tussen haakjes staan 
bij Regelafstand in het Regelpaneel 
of het deelvenster Teken (➍). Een 
enkel woord kan worden uitgevuld 
bij Volledig uitvullen (➎), dit trekt 
echter alle tekens van een woord 
volledig uit elkaar om een hele regel 
te vullen.

 ➊

 ➌

Ten slotte kun je de Adobe 
Composer op Alinea of Enkele 

regel zetten (➏), voor tekstcorrectie 
zet je deze op Enkele regel.

Vanaf InDesign versie CS6 
worden ook de talen 
Arabisch, Hebreeuws tot op 
zekere hoogte ondersteund. 
Voor deze talen zet je de 
Internationale Adobe 
Composer of Internationale 
Adobe enkele regel aan.

➋

➍
➎

➏
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Alinealijnen instellen

Diapositief zetten met een 
alinealijn

Alinealijnen
Het is mogelijk om automatisch een 
lijn te tekenen boven en/of onder 
een alinea. Je zet dit aan door in het 

deelvenstermenu van het deelven-
ster Alinea of van het Regelpaneel 
Alinealijnen te kiezen.

Although two extremely quixotic tick-
ets gossips.

Kopje
Two purple pawnbrokers telephoned 
quite irascible orifices. 

 ➍

 ➊
 ➋

 ➌ ➎

Wissel tussen de instellingen voor 
de Lijn boven en de Lijn onder de 
alinea (➊) en stel de dikte en de 
soort lijn in (➋). Alinealijnen begin-
nen altijd op de basislijn. Een ali-
nealijn boven lijkt daardoor onder 
de eerste regel te staan. Gebruik 
Verschuiving (➌) om de lijn omhoog 
of omlaag te verplaatsen. Een ali-
nealijn loopt altijd van links naar 
rechts in het gehele tekstkader, 
maar je kunt de lijn inkorten vanaf 
de linker- en de rechterkant van je 
tekstkader via de opties Inspringen 
(➍). Wil je dat de lijn net zo lang is 
als de tekst, selecteer dan achter 

Breedte (➎) de optie Tekst. In het 
bovenstaande voorbeeld heeft de 
Lijn boven de Breedte Kolom en de 
Lijn onder de Breedte Tekst.

Een veelgebruikte toepassing van 
alinealijnen is het diapositief zetten 
van een kopje. De techniek is vrijwel 
hetzelfde als het voorbeeld van de 
markeerstift bij de onderstreping 
van tekst (zie pagina 77). Maak 
een dikke 'hoge' lijn, groter dan het 
corps en verschuif deze achter de 
tekst. 

Dit is een  
streamer

Voorbeelden van alinealijnen: 
het onderste voorbeeld 
gebruikt een gekleurde 
stippellijn waarbij Kleur 
tussenruimte hetzelfde is als 
de kleur van de lijn.

DE BLADEN
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Bij dit automatisch bij elkaar houden van regels kan het voorkomen dat bij 
kolommen je tekst in de linkerkolom minder tekst bevat dan de rechter-
kolom, en dit staat niet mooi. Kijk daarom altijd goed het document na op 
dit soort zaken.

LET OP

Opties bijeenhouden

Ongelijke regels met elkaar 
in evenwicht brengen

Opties bijeenhouden
Je kunt in InDesign regels in een 
alinea bijeenhouden (➊), bijvoor-
beeld voor een citaat van vijf regels, 
waarvan je niet wilt dat drie regels 
onder aan een pagina komen te 
staan en de resterende twee boven 
aan de volgende pagina. Je kunt 
ook opgeven dat een alinea altijd 

minstens bijvoorbeeld twee regels 
onderaan en bovenaan moet heb-
ben (➋) . Ook kan een alinea altijd 
samen met een aantal regels van de 
voorgaande alinea (➌) of volgende 
alinea op dezelfde pagina staan (➍). 
Zo kun je bijvoorbeeld koppen en 
subkopjes en de daaropvolgende 
tekst bij elkaar houden.

  

Ook kun je opgeven dat een bepaal-
de alinea altijd op een even of 
oneven pagina moet beginnen (➎).
Stel de opties in door in het 

deelvenstermenu van het deelven-
ster Alinea of het deelvenstermenu 
van het Regelpaneel Opties bijeen-
houden te kiezen.

Koppen en subkopjes kunnen, wan-
neer ze uit meer dan een enkele 
regel bestaan, in balans worden 
gebracht met de optie Ongelijke 
regels met elkaar in evenwicht 

brengen uit het deelvenster-
menu van het deelvenster Alinea 
of het deelvenstermenu van het 
Regelpaneel.

Een subkopje loopt over meerdere
regels

Een subkopje loopt  
over meerdere regels

 ➎

 ➌
 ➍

 ➊

➋
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Een tekstbestand plaatsen

■ Tekstbestand plaatsen

Tekst die in Microsoft Word (of een 
met Word compatibel programma, 
maar niet WordPerfect) is opgezet, 
kan uitstekend worden verwerkt in 
InDesign. 
Allerlei speciale markeringen in 
het Word-bestand als indexmar-
keringen, inhoudsopgave, voet- en 
eindnoten kunnen desgewenst ook 
in InDesign worden geplaatst. Zet 
eventueel de importopties (➊) aan 
(zie Importopties op pagina 90). Er 
zijn verschillende manieren om de 

tekst te plaatsen. De eenvoudigste 
manier is misschien wel om eerst 
een tekstkader te tekenen en dan 
met het Tekstgereedschap in dit 
getekende kader te klikken. Je ziet 
dan de cursor knipperen in het tekst-
kader. Wanneer je nu tekst plaatst, 
komt de tekst direct in dit kader te 
staan.

Kies Bestand / Plaatsen of gebruik 
de sneltoets B D en selecteer 
het gewenste tekstbestand.

In het dialoogvenster kun je opge-
ven of je de te plaatsen tekst wilt 
toevoegen aan tekst die al in het 
tekstkader staat, of alle tekst in 
het kader wilt vervangen door de 
te plaatsen tekst (➋). (Zowel op de 
Mac als onder Windows kun je in 
CS3 ook het Adobe-dialoogvenster 
gebruiken, op beide systemen 
ziet het dialoogvenster Plaatsen 

er dan hetzelfde uit. Het Adobe-
dialoogvenster biedt wat meer 
opties voor weergave en sorteren. 
Klik in CS3 op Dialoogvenster sys-
teem gebruiken om het standaard 
dialoogvenster van Mac of Windows 
weer te gebruiken.) In CS4 en later 
is deze optie niet meer aanwezig.
Klik op Openen om de tekst te 
plaatsen.

➊
➋
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COMPACT & SNEL Importopties

➊ Hier bepaal je welke delen van de tekst uit het Word- of RTF-
bestand in InDesign worden geplaatst;

➋ Zet eventueel gebruikte inch- en secondentekens om naar typogra-
fische aanhalingstekens;

➌ Zet je Stijlen en opmaak uit tekst en tabellen verwijderen 
aan, dan wordt alle opmaak in het Word-bestand genegeerd. 
Opmaakstijlen in het Word-bestand worden niet omgezet naar 
InDesign-stijlen. Met Lokale overschrijvingen behouden behoud 
je wel cursief, vet en kleinkapitaal in je tekst. Je kunt hier ook kie-
zen of tabellen als InDesign-tabellen moeten worden opgenomen 
(dus een tabel zonder opmaak) of dat de tabeltekst van het Word-
bestand omgezet moet worden in tabgescheiden tekst (zie Tabel 
vormgeven op pagina 321); 

➍ Wanneer je Stijlen en opmaak uit tekst en tabellen behouden 
aanvinkt, wordt de opmaak van het Word-bestand meegenomen 
(een kopje 16 punt Helvetica vet in Word wordt dus 16 punt Helvetica 
vet in InDesign). Staan er in het Word-bestand afbeeldingen en 
wil je deze als verankerde objecten in de tekst plaatsen, zet dan 
Inline-afbeeldingen importeren aan (zie ook Verankerde objecten 
op pagina 429). Wil je alle Word-stijlen importeren (dus ook stijlen 
die niet op de tekst zijn toegepast), zet dan Niet-gebruikte stijlen 
importeren aan. Wil je, wanneer je bijvoorbeeld werkt met een 
InCopy Workflow, het overzicht van bijgehouden wijzigingen mee-
nemen, en aanzetten in InCopy, zet dan Wijzigingen bijhouden aan. 
Vanaf CS5 werkt Wijzigingen bijhouden ook in InDesign met Word-
bestanden. Moeten automatisch genummerde lijsten van het Word-
bestand omgezet worden naar handmatig genummerde lijsten in 
InDesign, zet dan Opsommingstekens/nummering converteren 
aan. Dit worden geen automatisch genummerde lijsten in InDesign 

 ➊

 ➐

 ➋

 ➌

 ➍

 ➎

 ➏

 ➐
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Gebruik Microsoft Word om alvast indexen te markeren en/of kruisver-
wijzingen te maken. Plaats je het Word-bestand in InDesign dan worden 
de indexen en kruisverwijzingen keurig omgezet naar index markeringen 
en kruisverwijzingen in InDesign!

TIP

zelf! De nummering wordt wel zichtbaar, maar loopt dus niet automatisch 
door. Gebruik eventueel alineastijlen met de InDesign-functie voor auto-
matisch genummerde lijsten (zie Genummerde lijsten op pagina 400);

➎  Wanneer je stijlen uit het Word-bestand mee importeert, dan kan het 
voorkomen dat je al zelf stijlen in InDesign hebt staan met dezelfde naam 
als een stijl in het Word-bestand. Deze kunnen identiek zijn (dan is er niet 
veel aan de hand) maar ze kunnen ook verschillen. Een voorbeeld: je hebt 
een stijl Artikel in InDesign aangemaakt, Times 12 punt. In Word staat ook 
een stijl Artikel maar deze is Helvetica 12 punt. Je kunt beslissen wat er 
in een dergelijk geval gebeurt: wordt de InDesign-stijl gebruikt, kies dan 
InDesign-stijldefinitie gebruiken (Helvetica wordt dus Times). Wanneer 
de Word-stijl wordt gebruikt, kies dan InDesign-stijl opnieuw definiëren 
(Times wordt dus Helvetica). Wil je de Word-stijl een andere naam geven, 
kies dan Naam automatisch wijzigen. Je kunt in het uitklapmenu kiezen 
wat er moet gebeuren met de stijlen;

➏ Je wilt opmaak en stijlen uit het Word-bestand meenemen maar daar 
InDesign-stijlen aan toekennen: je hebt bijvoorbeeld een stijl Artikel in 
InDesign staan en in Word een stijl Normaal. Je wilt nu dat de Word-stijl 
Normaal in InDesign de stijl Artikel krijgt. Zet de optie Importeren van stij-
len aanpassen aan. Klik op Stijltoewijzing om instellingen aan te passen:

➐ Moet je vaak dezelfde instellingen gebruiken bij het plaatsen van tekst, 
dan kun je daar een voorinstelling van maken: maak de gewenste instel-
ling, klik op Voorinstelling opslaan en geef de instelling een naam. Je 
kunt nu voortaan deze instelling kiezen in het uitklapmenu.
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■ Automatisch tekst plaatsen 
vanaf versie CS6

Primair tekstkader
InDesign CS6 voegte een nieuwe 
optie toe voor het automatisch 
plaatsen van tekst en het eventueel 
vanzelf toevoegen van pagina's om 

alle tekst te laten passen: het pri-
mair tekstkader. Zet de optie Primair 
tekstkader aan bij het maken van 
een nieuw document (➊).
(Zie ook pagina 90.)

Stel bijvoorbeeld in dat je twee 
kolommen wilt gebruiken. Op de 
eerste pagina van het document 
kun je nu met de cursor klikken in 
een daar nu door InDesign gete-
kend kader dat opgedeeld is in twee 
kolommen: het primaire tekstkader. 
Kies nu Bestand / Plaatsen 
en selecteer een te plaatsen 
tekst bestand. 

De tekst vult nu het tekstkader, 
maar je ziet rechts onderaan het 
rode plusje voor tekstoverloop. 
Het is echter mogelijk om ook met 
een primair tekstkader automa-
tisch pagina's aan te maken voor 

alle tekst (vergelijk ook de hierna 
beschreven automatische tekstdoor-
loop met de toetsen K : of 
alleen :, zie pagina 95). 
Ga naar Bestand / Voorkeuren (Mac) 
of Bewerken / Voorkeuren (PC) en 
kies vervolgens in de linker kolom 
de optie Tekst. 
Zet nu de optie Slim opnieuw 
tekst plaatsen aan. Kies de optie 
Beperken tot primaire tekstkaders. 
Zet je deze optie aan voordat je tekst 
plaatst, dan zullen bij het plaatsen in 
het primaire tekstkader automatisch 
zoveel nieuwe pagina's worden aan-
gemaakt als nodig is om alle tekst te 
plaatsen.

Het pictogram links 
bovenaan het tekstkader 

geeft aan dat dit een primair 
tekstkader is

➊
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Als je geen tekst plaatst maar 
zelf wilt gaan typen in in een stra-
mientekstkader op een document-
pagina, houd je de toetsen B 
: ingedrukt terwijl je klikt op 
het tekstkader op de document-
pagina. Klik vervolgens met het 
Tekstgereedschap in het kader en 
typ de tekst. 

Als je de paginamarges wijzigt 
via het menu Layout / Marges en 
kolommen, (en dus niet op de 
Stramienpagina, zie hoofdstuk 9) 
worden tekstkaders alleen aange-
past aan de nieuwe marges als de 
optie voor aanpassing van de layout 
inschakelen is geselecteerd:

De opties voor Slim opnieuw tekst 
plaatsen worden verder besproken 

in hoofdstuk 9 vanaf pagina 294.

Gebruik of de methode met een primair tekstkader en Slim opnieuw 
tekst plaatsen of de methode automatische tekstdoorloop met de 
toetsen K en : of alleen : ingedrukt (zoals beschreven op 
pagina 94) om automatisch tekst te plaatsen. Gebruik dus niet de 
methode van automatische tekstdoorloop wanneer je óók een primair 
tekstkader gebruikt: er zal dan een nieuw tekstkader worden getekend 
over het al bestaande primaire tekstkader heen! Kortom: je hebt vanaf 
CS6 twee mogelijkheden - kies er één! De nieuwe optie met een primair 
tekstframe sluit wat beter aan op de nieuwe workflow met alternatieve 
layouts - zie hoofdstuk 16.

LET OP
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COMPACT & SNEL  Tekst plaatsen

➊ Klik met de gela-
den cursor tegen de 
marge/kolomhulp-
lijn aan

➋ Sleep met de 
geladen cursor een 
tekstkader

➌ Klik op een 
bestaand tekstkader 
(ronde haakjes om 
de tekstcursor)

Indien je geen tekstkader hebt gese-
lecteerd of geen gebruik maakt van 
een primair tekstkader wanneer je 
Bestand / Plaatsen kiest, zie je een 

geladen cursor met een klein stukje 
van de te plaatsen tekst. Je hebt nu 
de volgende opties om de tekst op de 
pagina te plaatsen:

94



■ Tekstkaders verbinden

 ➌

 ➋

 ➊

Als de tekst niet in het tekstkader 
past, zie je een rood plusteken 
rechtsonder in het tekstkader: het 
overloopsymbool (➊). (Zie ook 
Tekstoverloop op pagina 71.) Om 
de overlooptekst te plaatsen, klik 
je met het Selecterengereedschap 
(de zwarte pijl) éénmaal op het 
rode plusje. Je ziet nu opnieuw de 

geladen cursor. Je hebt nu dezelfde 
opties als bij Tekst plaatsen (klik 
tegen hulplijnen aan, sleep of klik op 
bestaand tekstkader) om de over-
looptekst op de pagina te plaatsen. 
Er staat een extra pictogram naast 
de geladen cursor om aan te geven 
dat je overlooptekst aan het plaatsen 
bent (➋).

Zodra je op een bestaand tekstka-
der klikt met de geladen cursor, 
zie je een ketensymbool om aan te 

geven dat je de overlooptekst in dit 
tekstkader verder laat lopen (➌). 

■ Tekst plaatsen zonder  
primair tekstkader

Automatische tekstdoorloop
Om tekst automatisch in het docu-
ment te plaatsen heb je twee opties: 
je kunt InDesign automatisch net zo 
veel pagina's laten aan maken totdat 

alle tekst van een tekstbestand is 
geplaatst, of je kunt de al bestaande 
pagina's in het document automa-
tisch vullen zonder extra pagina's 
aan te maken.
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Voorbeeld: je hebt een pagina in het 
document, met hulplijnen voor twee 
kolommen. Het tekstbestand dat je 
gaat plaatsen, past niet in de twee 
kolommen op een pagina: maak 
met InDesign net zoveel pagina's 
met dezelfde marges en kolom-
men aan als nodig is om alle tekst 
te plaatsen en de tekst komt auto-
matisch op alle pagina’s in twee 
kolommen te staan. Al deze auto-
matisch getekende tekstkaders zijn 
automatisch met elkaar verbonden. 
Je maakt deze automatische 
verbindingen door, nadat je 
Bestand / Plaatsen hebt gekozen, de 
toets : ingedrukt te houden. Je 

ziet een pictogram naast de geladen 
cursor om aan te geven dat je auto-
matische tekstdoorloop gebruikt 
(➊). Klik nu met de geladen cursor 
daar waar je wilt beginnen met 
plaatsen. Nu worden er net zoveel 
pagina's ingevoegd als nodig is om 
alle tekst te plaatsen.

Om alleen de bestaande pagina's 
in het document te vullen met de te 
plaatsen tekst, zonder dat InDesign 
nieuwe pagina's invoegt, houd je 
de toetsen K en : ingedrukt 
voor je klikt op de pagina waar je 
wilt beginnen met plaatsen (➋). 

 ➊

 ➋

Halfautomatische tekstdoorloop
Bij het plaatsen van tekst met een 
van de plaatsingsopties (zie Opties 
om de tekst op de pagina te plaat-
sen op pagina 94) kun je ook 
de toets K ingedrukt houden. 
Zolang je de toets K ingedrukt 
houdt, kun je blijven klikken op de 
pagina, blijven slepen om nieuwe 
kaders te tekenen of blijven klik-
ken op bestaande kaders, zonder 
dat je steeds opnieuw op het over-
looppictogram (rode vierkantje 

rechtsonder in het tekstkader) hoeft 
te klikken. 
De tekstkaders die je met klikken 
vult of met slepen aanmaakt met 
de toets K ingedrukt, zijn nu met 
elkaar verbonden. Wanneer je klaar 
bent met tekst op deze manier te 
plaatsen, laat je de toets K weer 
los en toets je E om de even-
tueel nog geladen cursor 'leeg' te 
maken en terug te keren naar het 
Selecteren gereed schap.
 

Om op je beeldscherm pijlen 
(on-)zichtbaar te maken die 
aangeven welke kaders met 
elkaar zijn verbonden, toets 
je B K Y
of kies Weergave / Extra's / 
Tekstverbindingen 
weergeven.
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Indien je tekst zelf invoegt in InDesign, door bijvoorbeeld te knippen/plak-
ken of door te typen, worden er niet standaard vanzelf nieuwe pagina's 
aangemaakt wanneer dat nodig is. Je moet dan zelf pagina's invoegen door 
weer op het overloopsymbool te klikken en een van de automatische (of 
halfautomatische) plaatsingsmethoden te gebruiken.  
Wil je dat er wel automatisch pagina's worden aangemaakt indien nodig zie 
automatisch pagina's invoegen op pagina 294.

TIP

Kaders wissen met 
tekstverbinding

Kader invoegen in 
tekstverbinding

 ➊

➋

Kaders wissen en invoegen
Het is geen probleem om een tekst-
kader uit een reeks met elkaar 
verbonden tekstkaders te wissen. 
Bijvoorbeeld: je hebt drie tekstkaders 
met elkaar verbonden en wist nu het 

tweede tekstkader door het te selec-
teren en ¬ te toetsen. De tekst 
loopt nu van het eerste kader verder 
naar het derde kader, er gaat geen 
tekst verloren (➊).

Om een kader in een tekstverbin-
ding tussen te voegen, klik je op 
het wat grotere blokje rechtsonder 
(de Uitpoort ➋) van het tekstkader 
waarachter je het nieuwe kader 
wilt invoegen. Je ziet nu weer de 
geladen cursor. Gebruik een van 

de opties om een nieuw tekstka-
der te maken (zie Opties om de 
tekst op de pagina te plaatsen op 
pagina 94). De tekst in dit nieuwe 
kader maakt nu deel uit van de 
tekstverbinding.
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De kaders achter het tekstkader waarvan je de verbinding verbreekt, blijven 
wel met elkaar verbonden (al zijn ze nu leeg). Voorbeeld: je hebt drie kaders 
met elkaar verbonden, maar verbreekt de verbinding achter het eerste 
kader. De tekst loopt niet meer verder naar het tweede en derde kader, 
maar het tweede en derde kader zijn nog wel met elkaar verbonden (●➌).

LET OP

Tekstverbinding verbreken 
tussen tekstkaders

Tekstverbindingen  blijven 
bestaan na het eerste 

verbroken kader

Tekstverbindingen verbreken
Om een verbinding tussen tekstka-
ders te verbreken, dubbelklik je met 
het Selecterengereedschap rechts-
onder op het wat grotere blokje 
(de Uitpoort ➊) van het tekstkader 
waaráchter je de tekstverbinding 
wilt verbreken. Of dubbelklik op 
het blokje linksboven (de Inpoort 

➋) in het tekstkader waarvóór je de 
tekstverbinding wilt verbreken. Dit 
dubbelklikken is wat lastig; je kunt 
daarom wat gemakkelijker eenmaal 
met het Selec teren gereedschap op 
de Uitpoort klikken en dan vervol-
gens ergens op het eerstvolgende 
(!) tekstkader in de tekstverbinding. 

 ➊

 ➋

 ➌
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Je kunt ook tekstkaders omgekeerd verbinden. Voorbeeld: je hebt drie 
tekstkaders, het tweede en derde kader zijn met elkaar verbonden. Je 
had eigenlijk de tekstverbinding vanaf het eerste kader willen maken.
Klik met het Selecterengereedschap op de Inpoort (●➊) van het tweede 
kader en klik vervolgens op het eerste kader. Nu zijn het eerste, tweede 
en derde kader met elkaar verbonden, en de tekst loopt van het eerste 
naar het tweede en dan naar het derde kader.

TIP

Tekstkaders verbinden die 
allebei tekst bevatten

Tekstverbinding via de 
Inpoort

Om alle kaders te verbreken, klik je 
eerst op de Uitpoort van het kader 
waarachter je de tekstverbinding 
wilt verbreken en klik je met de 
toets K op het eerstvolgende 
kader in de tekstverbinding. Houd 
de toets K ingedrukt en klik ver-
volgens één voor één op alle kaders 
van de tekstverbinding.

Tekstverbindingen bij 
tekstkaders met inhoud
Je kunt ook een tekstkader ver-
binden met een tekstkader dat al 
andere tekst bevat. De bestaande 
tekst komt achteraan te staan: 

➊
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■ Grootte tekstkaders 
automatisch aanpassen

Wanneer je meer tekst hebt dan 
past in een tekstkader zie je rechts 
onderaan het rode plusje voor 
tekstoverloop. Het is echter moge-
lijk om de grootte van het tekst-
kader automatisch aan te passen 
aan de hoeveelheid tekst. Je kunt 

aangeven of een tekstkader alleen 
in de lengte, in de breedte of allebei 
wordt aangepast (➊). Selecteer een 
tekstkader en kies Object / Opties 
tekstkader. Stel de opties in in het 
tabblad Grootte autom. aanpassen.

Het pictogram links bovenaan het tekstkader 
geeft aan dat dit een primair tekstkader is

Om snel meerdere bestaande tekstkaders met elkaar te verbinden klik 
je eerst met de zwarte pijl op het rode plusje (of bij geen overloop het 
blauwe vlakje) rechts beneden op het tekstkader. Je tekstcursor is nu 
‘geladen’. Houd nu de toets K ingedrukt en klik achtereenvolgens op 
de kaders die je wilt verbinden. Als je klaar bent laat je de toets K 
weer los.
Heb je slechts één tekstkader met overloop en wil je snel meerdere 
tekstkaders tekenen die met elkaar zijn verbonden, klik dan eerst op het 
rode vierkantje (overloop) en houd daarna de toets K ingedrukt. 
Teken nu zoveel tekstkaders als je wilt. Ben je klaar laat dan de toets 
K los en toets eventueel E  om de cursor leeg te maken. Alle 
getekende kaders zijn nu verboden.

TIP

Gebruik of de methode met een primair tekstkader en Slim opnieuw 
tekst plaatsen of de methode automatische tekstdoorloop met de toet-
sen K en : of alleen : ingedrukt (zoals beschreven op pagina 
94) om automatisch tekst te plaatsen. Gebruik dus niet de methode 
van automatische tekstdoorloop wanneer je óók een primair tekstkader 
gebruikt: er zal dan een nieuw tekstkader worden getekend over het al 
bestaande primaire tekstkader heen! Kortom: je hebt vanaf CS6 twee 
mogelijkheden - kies er één! De nieuwe optie met een primair tekst-
frame sluit wat beter aan op de nieuwe workflow met alternatieve lay-
outs - zie hoofdstuk 16.

LET OP
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De richting waarin het kader zich 
aanpast kun je opgeven bij optie 
➋: vanuit het midden, of vastzetten 
op de linkerkant en alleen groeien 
naar rechts enzovoort.
Ook kun je een minimumhoogte 
en minimumbreedte instellen 
voor een (leeg) tekstkader (➌). (De 
optie Geen regeleinde staat geen 
meerdere regels in een kader toe, 
bijvoorbeeld een kop over één regel 
die alleen in de breedte mag wor-
den aangepast in grootte.)

➋
➊

➌

➋
➋

➋

➊ ➊



■ Werken met tekstkolommen

Om kolommen tekst te maken heb je 
een aantal mogelijkheden:
• Je tekent losse tekstkaders voor 

elke kolom die je met elkaar ver-
bindt (zie pagina 95  en verder);

• Je gebruikt automatische tekst-
doorloop of het Primair tekstka-
der (zie pagina 95 en verder);

• Je deelt één tekstkader op in 
meerdere kolommen.

Om een tekstkader op te delen in 
meerdere kolommen selecteer je 
het tekstkader (of zet de cursor 
door te klikken met het Tekst-
gereedschap in het tekstkader) en  
kies je Object / Opties tekstkader.

Geef het aantal kolommen op (➋)
met Vast nummer (➊) en de wit-
ruimte tussen de kolommen (➌).

Het tekstkader wordt nu opgedeeld 
in kolommen terwijl de breedte en 
hoogte van het tekstkader gelijk 
blijft; de breedte van de afzonder-
lijke kolommen wordt weergegeven 
bij Breedte (➍). Je kunt ook Vaste 
breedte kiezen (➎): verbreed je het 
kader dan komen er kolommen 
bij met de opgegeven breedte, het 
aantal kolommen verandert dus 
(handig voor krantenopmaak). Staat 
deze optie uit, dan blijft het aantal 
kolommen gelijk wanneer je het 
tekstkader verbreedt maar worden 
de kolommen dus zelf ook breder.

➎

Opties tekstkader

Vanaf InDesign versie CS6 
heb je een derde 
mogelijkheid voor 
kolommen: Flexibele 
breedte. Deze optie is van 
belang als je met Vloeibare 
layout gaat werken (zie 
hiervoor hoofdstuk 16). 
Kolommen worden 
automatisch toegevoegd of 
verwijderd wanneer de 
maximale kolombreedte (➐) 
wordt bereikt bij het wijzigen 
van de breedte van het 
tekstkader.   

➊
➎

➐

➏
➌

➊
➋ ➍

➐
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Kolomevenwicht gebruiken

➏

➒

➑

➑
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Bij een tekst in kolommen is 
het mooier wanneer de kolom-
men in evenwicht zijn. Je kunt 
dit bereiken door de optie 
Kolommen uitbalanceren (➏) 
aan te zetten. Als je een tekst-
kader met kolommen selecteert 
met het Selectiegereedschap 
(de Zwarte pijl), kun je in het 
Regelpaneel ook op het picto-
gram voor kolombalans klikken.

Werk je met kolommen dan is het  
mogelijk om een bepaalde alinea 
over alle kolommen te laten lopen 
(denk aan een tussenkopje bijvoor-
beeld). Zorg dat de tekst-cursor 
in de desbetreffende alinea staat 
en kies dan uit het Regelpaneel-
deelvenstermenu de optie Meerdere 

kolommen (➑). Je kunt ook in het 
Regelpaneel een uitklapmenu naast 
het pictogram voor Uitstrekken over 
kiezen (➒). Kies of de tekst over 
alle kolommen of over een beperkt 
aantal kolommen moet lopen.

Op deze manier kun je ook een ali-
nea in een tekstkader zonder kolom-
men toch over meerdere kolommen 

zetten door de optie Splitsen te kie-
zen. Dit kan handig zijn voor een lijst 
naast elkaar.



■ Meerdere bestanden plaatsen

In het dialoogvenster Plaatsen kun 
je met de toets : of B meer-
dere bestanden in één keer selec-
teren. Naast je geladen tekstcursor 
staat bij het op de pagina plaatsen 
nu een cijfer: het aantal te plaatsen 
tekstbestanden. Je kunt voor Tekst 
plaatsen dezelfde opties gebruiken 
als bij een enkel tekstbestand. Bij 
elke klik met de cursor plaats je 
een tekstbestand. 

Om een tekstbestand over te slaan 
bij het plaatsen van meerdere 
tekstbestanden toets je E (het 

cijfer achter de geladen tekstcursor 
verandert).

Na een klik met de geladen cursor 
wisselt de cursor naar het volgende 
tekstbestand. Je ziet het getal ach-
ter de cursor veranderen om aan te 
geven hoeveel tekstbestanden nog 
moeten worden geplaatst. Je kunt 
dus na een klik het overloopsym-
bool zien! Om een volledige tekst te 
plaatsen zonder overloop en daarna 
het volgende tekstbestand te plaat-
sen, gebruik je een optie voor auto-
matische tekstdoorloop.

■ Ontbrekende lettertypen

Bij het plaatsen van tekst kun je 
een waarschuwing krijgen over 
ontbrekende lettertypen. Of je deze 
waarschuwing krijgt, hangt af van de 
importopties bij het plaatsen van tekst 
(zie Importopties op pagina 90).
InDesign zal eerst de dialoog laten 
zien van Typekit: zijn de ontbre-
kende lettertypen oorspronkelijk 
van Typekit, of zijn de lettertypes te 

vinden op TypeKit, dan zal InDesign 
aanbieden de ontbrekende letterty-
pen van TypeKit te downloaden en te 
installeren op de computer.
Klik op Lettertype zoeken in de 
TypeKit-dialoog om naar de stan-
daard dialoog van ontbrekende let-
tertypen te gaan. Om lettertypen 
vervangen door lettertypen die op 
jouw computer zijn geïnstalleerd.

Geladen tekstcursor

Ontbrekende lettertypen 
vervangen via Tyoekit
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Wanneer je een roze kleur 
achter de tekst ziet staan, 
dan ontbreekt het lettertype 
voor dit stuk tekst!



Als je de optie Stijl opnieuw 
definiëren wanneer deze 
wordt gewijzigd aanvinkt, zal 
in de teken- en alineastijlen 
het daarin gedefinieerde let-
tertype door het opgegeven 
vervangende lettertype wor-
den veranderd. Dit wijzigt dus 
inhoudelijk je alineastijlen. 
Dit kan makkelijk zijn om alle 
stijlen opnieuw te definiëren 
met een ander lettertype 
maar kan ook onbedoelde 
effecten hebben. Je krijgt een 
waarschuwing te zien wan-
neer je deze optie aan hebt 
gezet en er inderdaad let-
tertypen zijn gewijzigd in de 
stijlen.

LET OP

Voor beide systemen, Mac en pc, geldt dat je ook lettertypen kunt instal-
leren in de map InDesign/Fonts. Deze lettertypen zijn dan wel alleen 
beschikbaar voor InDesign en niet voor andere programma's.

TIP

■ Lettertypen installeren

Klik op Lettertype zoeken (➊) en 
klik vervolgens op de naam van het 
ontbrekende lettertype (er staat 
een geel waarschuwingsteken ach-
ter; ➋). Selecteer een vervangend 

lettertype (➌) en klik op Alles wijzi-
gen. Doe dit voor alle ontbrekende 
lettertypen en klik op Gereed (➍) als 
je klaar bent.
 

De wijze waarop lettertypen (fonts) 
worden geïnstalleerd, verschilt op 
een Apple Mac en een Windows-pc.
• Op de Mac kun je lettertypen 

installeren in de mappen: 
/Bibliotheek/Fonts

 /(Gebruiker)/Bibliotheek/Fonts
 /Systeem/Bibliotheek/Fonts

• Op de pc kun je Lettertypen 
installeren in de map Systeem of 
via het Regelpaneel Lettertypen.

 

Daarnaast worden bij de instal-
latie van veel Adobe-programma's 
nog fonts geïnstalleerd in een map 
voor programmaondersteuning 
van Adobe-programma's. Deze 
bevat noodzakelijke fonts zodat 
Adobe-programma's, zoals Acrobat 
Reader, goed werken. Laat de let-
tertypen in deze map ongemoeid.

Het beste is om een zogenaamde 
Fontmanager te gebruiken zoals 
Suitcase, Fontagent of FontExplorer. 
Met deze hulpprogramma's kun je 
een set lettertypen aanmaken die je 
kunt activeren wanneer je het let-
tertype nodig hebt. Voor meer infor-
matie kijk op www.linotype.com of 
www.extensis.com.

Ontbrekende lettertypen 
vervangen

➊

➌

➋

➍
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TrueType

Postscript 

OpenType

Soorten lettertypen 
Er zijn verschillende 
lettertype formaten:
• TrueType-lettertypen (vooral 

toegepast op de Windows-pc). 
De kwaliteit van TrueType-
lettertypen verschilt nogal per 
lettertype. In het algemeen kun 
je voor professioneel zetten met 
InDesign beter geen TrueType 
gebruiken (dit heeft te maken met 
druktechnische zaken als let-
tercontouren die kunnen worden 
gemaakt met het afvlakken van 
transparantie (zie Transparantie 
afdrukken op pagina 459).

• Postscript-lettertypen. Nog vaak-
gebruikt in de grafische indus trie 
en op de Mac.

• OpenType-lettertypen. Deze zijn 
meestal van (zeer) goede kwa-
liteit en volledig uitwisselbaar 
tussen Mac en pc (zie OpenType 
op pagina 78). OpenType is de 
nieuwe standaard.

In het dialoogvenster 
voor Lettertype zoeken 
(Tekst / Lettertype zoeken) en in 
het menu Tekst / Lettertype toont 
een pictogram wat voor soort een 
bepaald lettertype is.

Document Fonts
Vanaf InDesign versie CS5 kun je ook 
lettertypen installeren in de map 
waarin het InDesign-document zich 
bevindt. Deze lettertypen zijn dan 
niet beschikbaar voor je systeem 
maar enkel voor dat document in 
InDesign. Op deze manier kun je dus 

lettertypen aan een collega meege-
ven zonder dat je collega de letterty-
pen op zijn systeem hoeft te installe-
ren. (Zie ook Pakket op pagina 465.)
Maak een map aan met de naam 
Document fonts en plaats hierin de 
gewenste lettertypen. 
Wanneer je een pakket maakt dan 
worden alle gebruikte lettertypen 
automatisch bij elkaar verzameld en 
zal de map Document Fonts wor-
den aangemaakt als deze nog niet 
bestaat.  
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COMPACT & SNEL

➊ [Basisalinea]: de instellingen die je hier maakt, dienen als basis voor elke 
nieuwe alineastijl die je maakt. Het is een 'sjabloon' waar je bijvoorbeeld de 
instelling voor woordafbreking aanpast: deze instelling voor woordafbreking 
wordt dan overgenomen in elke nieuwe alineastijl (deze instellingen zijn 
uiteraard in deze nieuwe alineastijl weer aan te passen);

➋ Een standaard alineastijl, in dit geval met de naam Artikel;
➌ In de tekst in het document is lokale opmaak toegepast: de tekst van een 

bepaalde alinea wijkt af van wat in de alineastijl is opgegeven. Je ziet dan 
een plusteken achter de naam van de alineastijl. Klik met de toets K op 
de naam van de stijl om de lokale opmaak (en dus het plusteken) te verwij-
deren; klik met de toetsen K : op de naam van de alineastijl om ook 
tekenstijlen te verwijderen binnen een alinea;

➍ Je kunt ook een groep stijlen aanmaken: dit is eigenlijk een mapje waarin je 
alineastijlen kunt plaatsen om het overzicht te behouden in het deelvenster 
Alineastijlen;

➎ Hiermee maak je een nieuwe groep aan voor alineastijlen;
➏ Hiermee verwijder je alle lokale opmaak (vergelijk ➌);
➐ Hiermee maak je een nieuwe alineastijl aan (klik met de toets K inge-

drukt op dit pictogram om meteen de instellingen op te kunnen geven voor 
deze nieuwe alineastijl);

➑ Je verwijdert de gekozen alineastijl als je op dit pictogram klikt of er een ali-
neastijl naar toe sleept;

➒ Hiermee open je Snel toepassen (B O): je kunt nu de eerste (paar) 
letter(s) van de naam van een alineastijl typen. Is de stijl gevonden dan kun 
je met de toets O de alineastijl toepassen.

Je kunt de volgorde van de 
alineastijlnamen verande-
ren door ze in het deelven-
ster Alineastijlen met de 
muis te verslepen. De optie 
Sorteren op naam in het 
deelvenstermenu rang-
schikt de alineastijlen weer 
alfabetisch in het deelven-
ster Alineastijlen

Deelvenstermenu

 ➊
 ➋
 ➌

 ➍

 ➒

 ➎  ➏  ➐  ➑
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Opmaakstijlen (tekststijlen)  maken 
het mogelijk om snel, efficiënt en 
vooral consistent tekst vorm te 
geven in InDesign. Allerlei tekstop-
maak, zowel voor teken als voor ali-
nea, kun je met een klik of met een 
sneltoets toekennen aan hele stuk-
ken tekst. Als er in een document 
een wijziging doorgevoerd moet 
worden (bijvoorbeeld van Arial 12 
puntsletter naar Helvetica 12 punts-
letter), dan kun je met een eenvou-
dige aanpassing van een tekststijl 

het gehele document automatisch 
bijwerken.
In InDesign wordt een onderscheid 
gemaakt tussen tekenstijlen en 
alineastijlen. Tekenstijlen worden 
toegepast op een selectie van tekst, 
alineastijlen gelden voor hele ali-
nea's. Alineastijlen bevatten echter 
ook opmaak voor lettertype, corps 
enzovoort. Anders gezegd: alinea-
stijlen bevatten ook tekenopmaak 
(naast alineaopmaak), tekenstijlen 
bevatten alleen de tekenopmaak.

■ Werken met Stijlen

■ Alineastijlen

Alineastijlen leggen de instellingen 
van alineaopmaak en tekenopmaak 
vast voor de gehele alinea.

Aangemaakte alineastijlen vind je in 
het deelvenster Alineastijlen, kies 
Venster / Stijlen / Alineastijlen. 

Basisalinea
Elk document heeft een basisalinea 
(➊) waarin je instellingen voor de 
opmaak kiest waarvan je wilt dat 
ze als standaard worden gebruikt 
voor elke nieuwe alineastijl. Dit kun-
nen bijvoorbeeld het lettertype of de 
instellingen voor woordafbreking zijn.

(Basis)alineastijl aanpassen
Om de basisalinea aan te pas-
sen kun je dubbelklikken op de 
naam [Basisalinea]. Je kunt ook 
eenmaal klikken op de naam 
[Basisalinea] om deze te selec-
teren en vervolgens uit het 
Alineastijlen-deelvenstermenu de 
optie Stijlopties kiezen. Je kunt ook 
nog met de rechtermuisknop op de 
naam [Basisalinea] klikken en uit 
het contextmenu “[Basisalinea]” 
bewerken kiezen. Elke aangemaak-
te alineastijl laat zich zo aanpassen.
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Als je een alineastijl baseert op een al bestaande alineastijl en later deze 
al bestaande alineastijl aanpast, dan worden deze aanpassingen ook door-
gevoerd in alle alineastijlen die daarop zijn gebaseerd. Voorbeeld: wanneer 
je een nieuwe alineastijl baseert op [Basisalinea] en je brengt later in de 
basisalinea een wijziging aan (bijvoorbeeld de woordafbrekingsinstellingen), 
dan wordt deze wijziging doorgevoerd in elke alineastijl die is gebaseerd op 
[Basisalinea]. Wees hier dus voorzichtig mee. Je kunt je alineastijl ook base-
ren op [Geen alineastijl] wat wil zeggen dat je alineastijl geen relatie heeft 
met een andere stijl. De instellingen van de basisalinea worden echter wel 
overgenomen in de nieuwe alineastijl; je kunt de basisalinea dus nog steeds 
gebruiken als een sjabloon, maar wijzigingen in de basisalinea worden niet 
doorgevoerd in deze nieuwe alineastijl.

LET OP

■ Nieuwe alineastijl maken

Nieuwe alineastijl maken

Je maakt een nieuwe alineastijl door 
in het deelvenster Alineastijlen met 
de ingedrukte toets K te klik-
ken op het pictogram voor nieuwe 
alineastijl (➐). Je kunt ook uit het 
Alineastijlen-deelvenstermenu de 

optie Nieuwe alineastijl kiezen. De 
opties voor opmaak komen overeen 
met de in hoofdstuk 3 besproken 
opties voor alineaopmaak. Je komt 
nu in de optie Algemeen van de nieu-
we alineastijl:

Algemeen

Geef de alineastijl een naam (➊) 
en geef op of je de alineastijl wilt 

baseren op een al bestaande stijl 
(➋). 

➎

➋

➍
➌

➏

➐

➊
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De optie Volgende stijl (➌) betekent 
dat, wanneer je zelf tekst intypt en 
een return (O) toetst (met ande-
re woorden: je begint een volgende 
alinea), de alineastijl die je hier 
opgeeft aan deze volgende alinea 
wordt toegekend. De keuze [Zelfde 
stijl] betekent eenvoudigweg dat de 
volgende alinea dezelfde alineastijl 
houdt.
Heb je opmaak waar de volgorde 
van alinea's in je tekst steeds het-
zelfde is (bijvoorbeeld steeds Kop, 
dan Onderkopje, dan Subkopje), dan 
kun je voor de alineastijl Kop bij 
volgende stijl Onderkopje opgeven 
en voor de alineastijl Onderkopje bij 
volgende stijl Subkopje. Let er wel 
op dat de optie Volgende stijl alleen 
werkt bij het zelf typen van tekst of 
op een hele selectie van tekst (Zie 
Alineastijl met volgende toepassen op 
pagina 119).

Wil je een sneltoets gebruiken om 
straks de alineastijl toe te passen 
op tekst, geef deze dan op bij de 

optie Sneltoets (➍). Let wel op dat 
je geen sneltoetsen gebruikt die al 
aan een andere functie zijn toege-
kend! Gebruikelijk is om de toetsen 
op het numerieke deel van je toet-
senbord te gebruiken.

Je ziet een samenvatting van je ali-
neastijl staan in een venstertje (➏). 
Om terug te gaan naar de instel-
lingen die je hebt vastgelegd in de 
basisalinea, klik je op de knop Basis 
herstellen (➎).

Wil je de alineastijl meteen toepas-
sen op een geselecteerde alinea, 
of op de alinea waarin de cursor 
stond op het moment dat je Nieuwe 
alinea stijl koos, dan kun je de optie 
Stijl op selectie toepassen aanvin-
ken (➐).

Om de alineaopmaak in te stel-
len, gebruik je de opties aan de 
linkerkant van het venster Nieuwe 
alineastijl.

Standaard tekenopmaak*
Hier leg je de tekenopmaak 
vast als lettertype, corps, aan-/
afspa tiëring (reeksspatiëring), 
sub-/superscript, onderstrepen/
doorhalen, kapitaal/kleinkapitaal 
enzovoort. (Zie Tekenopmaak op 
pagina 73.)

* Deze opties zie je ook bij 
het instellen van 
Tekenstijlen
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Geavanceerde tekenopmaak*
Hier leg je opmaak vast als de scha-
ling van tekens, de verschuiving van 
de basislijn en de taal van de alinea. 
(Zie Alineaopmaak op pagina 81.)

Inspringingen en afstand
Hier leg je de opmaak vast voor 
links, rechts, eerste of laatste regel 
inspringen, wit voor of na alinea, de 
uitlijning van de tekst maar ook of de 
alinea uitlijnt op het basislijnraster 
(Alle regels of Eerste regel) of niet 
(Geen). (Zie Alineaopmaak op pagina 
81.)

Tabs
De opties voor tabs worden bespro-
ken in hoofdstuk 10, Tabs en tabel-
len (zie pagina 320).

Initialen en Geneste stijlen
Deze opties worden besproken bij 
Geneste stijlen op pagina 123.

Opsommingstekens  
en nummering
Deze opties worden besproken bij 
Genummerde lijsten op pagina 400.

* Deze opties zie je ook bij 
het instellen van 
Tekenstijlen

112 Handboek InDesign CC Tekststijlen



Alinealijnen
De opties voor alinealijn boven/
onder leg je hier vast.  
(Zie Alinealijnen op pagina 87.)

Opties bijeenhouden
Hier leg je vast of regels in alinea's 
bijeengehouden moeten worden en 
waar een alinea mag beginnen. (Zie 
Opties bijeenhouden op pagina 88.)

Woordafbreking
Zet uit om niet af te breken (➊). (Zie 
Woordafbreking op pagina 85.)

➊
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Leg in de basisalinea hier de optie 
vast voor Compositie. Zet je deze 
optie op Adobe Composer enkele 
regel dan zal elke nieuwe stijl 
deze instelling als standaard heb-
ben. Zie Adobe Composer Alinea op 
pagina 85.

TIP

Uitvulling
Hier leg je de instellingen vast voor 
de uitvulling.

Meerdere kolommen
Vanaf InDesign versie CS5 kun je hier 
instellen of een alinea over meerdere 
kolommen moet lopen in een tekst-
kader dat is opgedeeld in meerdere 
kolommen. (Zie Werken met kolom-
men op pagina 102.) Ook kun je een 
extra witruimte voor en na een alinea 
met meerdere kolommen opgeven.

GREP-Stijl
De opties voor GREP-stijl worden 
uitgebreid besproken vanaf pagina 
148.

Exportlabels
De optie Exportlabels is belangrijk 
voor export naar HTML, ePub en 
PDF. Deze opties wordt besproken 
vanaf pagina pagina 449.
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Tekenkleur*
Stel hier de kleur in voor de tekst 
in de alinea (zie ook hoofdstuk 8, 
Kleur, vanaf pagina 242).
Je kunt snel een kleur aanmaken 
door te dubbelklikken op het vlakje 
voor kleur (➊). Je kunt nu direct 
instellingen vastleggen voor de 
tekenkleur.

OpenType*
Werk je met OpenType-lettertypen 
dan kun je hier vastleggen welke 
opties van een OpenType-lettertype 
worden gebruikt in de alinea. 

Opties voor onderstrepen en 
doorhalen*
Hier stel je de opties in voor het 
onderstrepen en doorhalen van 
tekst in de alinea. (Zie Onderstrepen 
en doorhalen op pagina 76).

➊* Deze opties zie je ook bij 
het instellen van 
Tekenstijlen

* Deze opties zie je ook bij 
het instellen van 
Tekenstijlen

* Deze opties zie je ook bij 
het instellen van 
Tekenstijlen
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Je kunt ook op het pictogram Overschrijving in selectie wissen klik-
ken, onder in het deelvenster Alineastijlen (zie  optie ●➏): . Dit kun je 
toepassen op een reeks geselecteerde alinea's die een verschillende 
alineastijl hebben. Zo kun je dus met één klik alle lokale opmaak in ver-
schillende alineastijlen verwijderen.

TIP

■ Alineastijlen toepassen

Lokale opmaak: + teken

Contextmenu deelvenster 
Alineastijlen. 

Stijl opnieuw definiëren:
B K : R

Om een alinea te voorzien van 
alle opmaak die in een alineastijl 
is vastgelegd, is het voldoende 
dat de cursor staat te knipperen 
in de alinea die je wilt opmaken. 
Wil je meerdere alinea's voorzien 
van de alineastijl, selecteer dan 
(een deel van) deze alinea's. (Zie 
Alineaopmaak op pagina 81.)

Klik op de naam van de alineastijl in 
het deelvenster Alineastijlen om de 
stijl toe te kennen.

Lokale opmaak: plusteken
Wanneer je een deel van een ali-
nea selecteert, bijvoorbeeld om 

een woord vet te maken, dan is er 
sprake van Lokale opmaak. Lokaal 
(het woord dat je vet hebt gemaakt) 
wijkt de opmaak af van de instel-
lingen die je in de alineastijl hebt 
vastgelegd. Je ziet nu een + teken 
naast de naam van de alineastijl. 

Om deze lokale opmaak te ver-
wijderen, klik je met de toets K 
ingedrukt op de naam van de stijl: 
de lokale opmaak wordt verwijderd 
en het plusje naast de naam van de 
alineastijl verdwijnt. Je kunt ook in 
het deelvenstermenu Alineastijlen 
de optie Overschrijvingen wissen 
kiezen.

Lokale opmaak:  
alineastijl herdefiniëren
Wanneer je lokaal de opmaak 
wijzigt voor een alinea en deze 
wijziging je bevalt, dan kun je de 
wijziging snel doorvoeren in de 
alineastijl. Voorbeeld: je veran-
dert de regelafstand in een alinea 
die een alineastijl heeft en je ziet 
nu een plusje achter de naam van 
de alineastijl. Om de gewijzigde 

regelafstand nu in de alinea stijl 
op te nemen, zodat alle tekst die 
is voorzien van deze alinea stijl nu 
ook de gewijzigde regelafstand 
krijgt, kies je in het Alineastijlen-
deelvenstermenu de optie Stijl 
opnieuw  definiëren. De regel-
afstand is nu gewijzigd in de 
alineastijl.
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In het deelvenster Alineastijlen zie je [Geen alineastijl] niet staan. Maar in 
het Regelpaneel bij alineaopties zie je de optie [Geen alineastijl] wel! Je 
kunt deze dan ook hier in het menu kiezen.

TIP

Je kunt dit menu in het Regelpaneel ook gebruiken in plaats van het 
deelvenster Alineastijlen. Houd de toets K ingedrukt wanneer je de 
alineastijl kiest in het menu van het Regelpaneel om de lokale opmaak te 
verwijderen. Als je met de toets K ingedrukt op het pictogram voor de 
alineastijl klikt in het Regelpaneel, wordt direct het dialoogvenster voor 
een nieuwe alineastijl geopend! Klik voor meer opties voor Alineastijlen 
op het kleine, naar beneden wijzende driehoekje onder aan het pictogram 
in het Regelpaneel voor het menu Alineastijlen.

TIP

Koppeling met stijl verbreken: 
[Geen alineastijl]
Een alinea die is voorzien van een 
alineastijl kan ook weer worden 
ontkoppeld van deze alineastijl. 
De opmaak van de alinea blijft wel 
behouden maar als je de opmaak 
van de alineastijl wijzigt, wijzigt de 

opmaak in deze alinea niet meer 
mee. Kies de optie Koppeling met 
stijl verbreken uit het Alineastijlen-
deelvenstermenu of gebruik de 
sneltoets B K : N.
Intern heeft de alinea nu de naam 
[Geen alineastijl].

  

 

Stijlgroep
Je kunt alineastijlen ook in een 
mapje bij elkaar zetten: een 
Stijlgroep. Klik op het pictogram 
voor een nieuwe stijlgroep onder 
in het deelvenster Alineastijlen 
(zie optie ➎ op pagina 108). Geef 
de stijlgroep een naam. Je ziet 
nu een map in het deelvenster 
Alineastijlen. Selecteer de alinea-
stijlen die je in deze map bij elkaar 
wilt plaatsen en sleep ze eenvoudig-
weg op de map. Je kunt ook de optie 
Kopiëren naar groep kiezen in het 
Alineastijlen-deelvenstermenu: de 
geselecteerde alineastijlen worden 
naar de stijlgroep gekopieerd (dus 

niet verplaatst). Ook kun je direct 
een nieuwe groep van al geselec-
teerde alineastijlen maken (optie 
Nieuwe groep van stijlen in het 
Alineastijlen-deelvenstermenu). 

Stijlmappen worden ook gebruikt 
bij Alternatieve Layouts, zie 
hoofdstuk 9.

Wanneer je tekstkader leeg 
wordt en je ziet een rood 
plusteken voor overloop als 
je een stijl toepast dan past 
de tekst niet in het kader. 
Vaak heeft dit een van de 
onderstaande oorzaken:
• Je corpsgrootte is per 
ongeluk veel te groot;
• Je gebruikt een te grote 
inspringing links en/of 
rechts;
• Je hebt de optie Geen 
onderbreking aangezet bij 
Standaard tekenopmaak in 
de alineastijl.
Om dit op te lossen selecteer 
je het gehele tekstkader met 
het Selecteren-gereedschap 
(de zwarte pijl) en klik je met 
de toetsen K : 
ingedrukt op [Basisalinea] in 
het deelvenster Alineastijlen.
Controleer vervolgens 
zorgvuldig de andere 
alineastijlen op 
bovenstaande problemen.

Je kunt deze hele 
stijlgroepen ook kopiëren. 
Dat is handig voor 
taalwissels! Maak een 
mapje aan met 
bijvoorbeeld de naam NL. 
Werk je dan later met de 
Franse of Duitse tekst dan 
kun je met een kopieer-
handeling de hele map met 
stijlen kopiëren. Noem de 
kopie dan bijvoorbeeld FR 
of DE. De stijlen in deze 
map kun je dan aanpassen 
door de taalinstelling in de 
stijl te wijzigen naar Frans 
of Duits zodat de juiste 
afbreekregels kunnen 
worden gebruikt!

117

Tekststijlen



Wanneer je een stijl wist die je hebt toegepast op alinea's in het document, 
dan wordt gevraagd of je de te wissen alineastijl wilt vervangen door een 
andere alineastijl. Kies je nu [Geen alinea stijl], dan blijft de opmaak van 
de alinea waar de te wissen stijl op is toegepast behouden zonder dat er 
een vervangende alineastijl aan wordt toegekend. Vink hiervoor de optie 
Opmaak behouden aan in het dialoogvenster Alineastijl verwijderen. Zet je 
deze optie uit, dan wordt de opmaak zoals deze is vastgelegd in de basisa-
linea toegepast op de alinea's waarvan de alineastijl wordt gewist!

TIP

Alineastijlen laden 
(importeren uit een ander 

InDesign-document)

Stijlconflict

■ Alineastijlen kopiëren  
of wissen

Om een alineastijl te kopiëren of te 
verwijderen, selecteer je de alinea-
stijl in het deelvenster Alineastijlen 
en kies je in het Alineastijlen-
deelvenstermenu de optie Stijl 

kopiëren of Stijl verwijderen. 
Je kunt een stijl ook wissen door 
hem op het pictogram van de prul-
lenmand te slepen (zie optie ➑ op 
pagina 108).

 

■ Alineastijlen laden

Je kunt alineastijlen uit een 
InDesign-document importeren 
in een ander InDesign-document. 
Kies in het Alineastijlen-
deelvenstermenu de optie 
Alineastijlen laden en selecteer 

het InDesign-document waaruit je 
de alineastijlen wilt laden. Geef in 
het dialoogvenster dat je nu ziet 
aan welke alineastijlen je wilt laden 
door ze in- of uit te schakelen.
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Stijlconflict

Stijl met volgende toepassen

Bij het laden van alineastijlen kan 
het voorkomen dat je al een stijl 
hebt met dezelfde naam als de te 
laden stijl, maar dat de te laden 
stijl een andere opmaak heeft. Zo 
kun je bijvoorbeeld een stijl heb-
ben met de naam 'Kopje' met een 
regelafstand van 12 punt, terwijl 
een stijl die je laadt uit een ander 
InDesign-document dezelfde naam 
'Kopje' heeft, maar met een regel-
afstand van 14 punt. Je hebt dan 
een stijlconflict. Je kunt in een 
menu achter de stijlnaam in het 
dialoogvenster Stijlen laden kiezen 

of je de te laden stijl wilt gebruiken 
(Binnenkomende definitie gebrui-
ken) of de te laden stijl automatisch 
een andere naam wilt geven (Naam 
automatisch wijzigen). InDesign zet 
dan 'kopie' achter de stijlnaam:

 ➊

 ➋

■ Alineastijl 'met volgende'  
toepassen

Heb je opmaak waar steeds de volg-
orde van alinea's in je tekst hetzelfde 
is dan kun je een selectie van alinea's 
met één klik opmaken. Selecteer 
eerst de reeks alinea's (➊). Klik 
daarna met de rechtermuisknop op 

de naam van de alineastijl waarmee 
je wilt beginnen in het deelven-
ster Alineastijlen en kies de optie 
(Stijlnaam) toepassen, dan volgen-
de stijl (➋).

Bij het kopiëren van tekst die 
is voorzien van een stijl naar 
een ander document door te 
plakken, wordt de stijl 
toegevoegd aan de stijlen in 
dat document!
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Nieuwe tekenstijl

Tekenstijlen pas je toe op een 
selectie, een 'stukje' van bijvoor-
beeld een alinea om opmaak lokaal 
te wijzigen. Voorbeeld: je hebt een 
document waarin 80 woorden vet 
moeten worden. Je kunt dit natuur-
lijk doen door elk woord dat vet 
moet worden te selecteren en dan 
de stijl Bold (vet) van een lettertype 
te selecteren in het deelvenster 
Teken of in het Regelpaneel. Zou de 
tekst waarin je een woord vet maakt 
een alineastijl hebben, dan zie je 
een plusje naast de naam van de 
alineastijl verschijnen in het deel-
venster Alineastijlen.

Nu blijkt dat de woorden die je vet 
hebt gezet eigenlijk beter cursief 
kunnen staan. Je zou nu weer 80 
keer moeten selecteren en de 
stijl van vet naar cursief moeten 
veranderen.
Als je de woorden echter met een 
tekenstijl vet zou hebben gezet, dan 
hoef je alleen in deze tekenstijl Bold 
(vet) in Italic (cursief) te verande-
ren. Alle 80 woorden worden dan 
cursief.
Bovendien kunnen tekenstijlen 
worden gebruikt om zogenaamde 
geneste stijlen te maken (zie 
Geneste stijlen op pagina 123).

■ Tekenstijlen maken  
en toepassen

■ Tekenstijlen

Tekenstijlen aanmaken en toepas-
sen in InDesign gaat op dezelfde 
manier als het aanmaken en 
toepassen van alineastijlen. De 
opmaak die je in tekenstijlen kunt 
opgeven is een deel van wat je bij 
alineastijlen kunt opgeven: in het 
deel over alineastijlen hiervoor zijn 

deze opties voorzien van een *. Ook 
tekenstijlen kun je verwijderen, 
kopiëren en laden. Kies Venster 
/ Stijlen / Tekenstijlen. Kies in het 
Tekenstijlen-deelvenstermenu de 
optie Nieuwe tekenstijl: geef de 
stijl een naam en eventueel een 
sneltoets. 
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Sommige lettertypen gebruiken de stijl Oblique in plaats van Italic. Andere 
lettertypen gebruiken een aanduiding als 65 Bold in plaats van Bold.

LET OP

Tekenstijl toepassen

Wanneer je niet met de cursor 
ergens in een stukje tekst stond 
(gebruik de sneltoets B : A 
om alles te deselecteren in het 
document, dan weet je zeker dat je 
niet met de tekstcursor ergens in 
een tekst staat), dan zijn de opties 
in een tekenstijl leeg. Het mooie 
van InDesign-tekenstijlen is dat je 
alleen die opmaak in de tekenstijl 
vast hoeft te leggen die gaat afwij-
ken. Anders gezegd: wanneer je 
een tekenstijl vet aanmaakt, dan 
maakt het niet uit of je deze toepast 
op een tekst in Helvetica 14 punt 

of op een tekst in Times 11 punt (of 
welk lettertype dan ook): de teken-
stijl verandert alleen de afwijkende 
opmaak vet. Geef bijvoorbeeld bij 
Standaard Tekenopmaak alleen de 
optie Lettertypestijl op. Kies hier 
Bold (➊). 
Met een klik op de naam van een 
tekenstijl (➋) in het deelvenster 
Tekenstijlen pas je deze toe op een 
selectie van tekst. In het onder-
staande voorbeeld is de stijl vet 
toegepast op woorden met verschil-
lende opmaak (➌):

 ➊

 ➌

 ➌

 ➋

Wanneer je een tekenstijl aanmaakt 
en je kiest bij Lettertypestijl een 
stijl die een bepaald lettertype niet 
heeft en je zou deze stijl toepassen 
op een selectie in dat lettertype, 
dan krijg je de roze achtergrond 

te zien die aangeeft dat een letter-
type (in dit geval een bepaalde stijl 
van een lettertype) ontbreekt. (Zie 
Ontbrekende lettertypen op pagina 
104.)
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Stijlen aanpassen bij 
vervangen lettertypen

Alineastijlen-deelvenster-
menu:

Ongebruikte stijlen 
selecteren

Stijlen maken van selectie
Om snel een alinea- of tekenstijl te 
maken op basis van een bestaande 
opgemaakte alinea of bestaand 
stuk tekst, plaats je de cursor in de 
betreffende alinea voor een aline-
astijl of selecteer je een stuk tekst 
voor een tekenstijl. Kies nu uit het 
Alineastijlen-deelvenstermenu of 
het Tekenstijlen-deelvenstermenu 
de optie Koppeling met stijl ver-
breken (zie Koppeling met stijl 
verbreken op pagina 117). Kies nu 
direct Nieuwe Alineastijl of Nieuwe 
Tekenstijl uit de deelvenster-
menu's of door te klikken op het 
pictogram Nieuwe stijl (zie Nieuwe 
alineastijl maken op pagina 110). 
Geef de nieuwe stijl een naam: alle 

opmaakinstellingen worden auto-
matisch overgenomen van de ali-
nea- of tekstselectie.

Lettertypen vervangen  
en stijlen aanpassen
Wanneer je lettertypen vervangt (zie 
Ontbrekende lettertypen op pagina 
104), kun je de optie Stijl opnieuw 
definiëren wanneer alles wordt 
gewijzigd (➊) aanvinken om alle 
stijlen automatisch aan te passen 
aan het nieuwe lettertype. Doe je dit 
niet, dan wordt weliswaar het let-
tertype vervangen in het document 
maar kunnen de stijlen nog verwij-
zen naar ontbrekende lettertypen 
(en dus een plusje achter de naam 
hebben staan).

 ➊

Ongebruikte stijlen verwijderen
Je kunt gemakkelijk stijlen ver-
wijderen die je niet gebruikt in 
het document (doe dit dus wan-
neer je zeker bent over de opmaak 
en aan het eind van het werken 
aan het document). Kies in het 
Alineastijlen-deelvenstermenu of 

het Tekenstijlen-deelvenstermenu 
de optie Alle ongebruikte selecte-
ren. Je kunt ze nu in één keer ver-
wijderen door op het pictogram van 
de prullenmand te klikken (zie optie 
➑ op pagina 108).
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Opties voor geneste stijlen

■ Geneste stijlen

In een alineastijl kun je ook teken-
stijlen opnemen. Zo kun je aange-
ven dat het eerste woord van een 
alinea bijvoorbeeld altijd de in het 
document aangemaakte tekenstijl 
Intro Rood moet krijgen, en de eerst-
volgende zin altijd een tekenstijl 
krijgt waarin bijvoorbeeld onderstre-
pen en cursiveren is aangezet. Ook 
kun je een beginkapitaal opgeven 
die een tekenstijl krijgt met een heel 
ander lettertype en andere kleur dan 
de rest van de alinea. Dit opnemen 
van meerdere tekenstijlen in een ali-
neastijl heet nesten.
Je kunt aangeven of een bepaalde 
tekenstijl wordt toegepast op een 
aantal tekens, woorden of zinnen, tot 
aan een tab enzovoort. 

Maak eerst de tekenstijlen aan die 
je wilt gebruiken en kies dan bij de 
alineastijl welke tekenstijlen moe-
ten worden gebruikt. Vanaf CS4 kun 

je ook direct een tekenstijl aanma-
ken in deze dialoog.

In het voorbeeld op de volgende 
pagina is een tekenstijl aangemaakt 
voor de Bullet: Zapf dingbats, kleur 
50% zwart, 14 punt; en er is een 
tekenstijl aangemaakt voor de eer-
ste zin Intro: Helvetica bold, 12 punt. 
Vervolgens is een alineastijl aange-
maakt, Artikel genest: Times italic, 
12 punt, links inspringen 15 mm en 
eerste regel inspringen -15 mm. Bij 
de optie Initialen en geneste stijlen 
ga je vastleggen dat een geneste 
stijl wordt gebruikt waarin voor 
het eerste teken de aangemaakte 
tekenstijl Bullet moet worden 
gebruikt, gevolgd door de tekenstijl 
Intro voor de eerste zin. Een zin 
wordt hierbij gekenmerkt door het 
eindigen op een .,? of !.
Kies Nieuwe geneste stijl in de optie 
Initialen en geneste stijlen (➊). 
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Geneste stijlen instellen

In het uitklapmenu kies je de aan-
gemaakte tekenstijl Bullet. Geef 

op dat de stijl voor één teken moet 
worden gebruikt (➋).

 ➋

 ➌

 ➏

 ➍

 ➎

Klik nogmaals op Nieuwe geneste 
stijl en kies de tekenstijl Intro. 
Geef op dat deze voor één zin moet 
worden gebruikt (➌). Je kunt in het 
invulveld klikken om zelf een teken 
in te typen; geef je meerdere tekens 
op, dan wordt de tekenstijl gebruikt 
tot een van de opgegeven tekens in 
de tekst staat (➍). In het invulveld 
met een getal kun je ook klikken 

om direct bijvoorbeeld 3 op te geven 
voor het aantal zinnen of tekens. Zo 
kun je ook opgeven dat een teken-
stijl bijvoorbeeld tot maximaal drie 
zinnen wordt gebruikt (➎). Met de 
pijlen kun je een stijl omhoog of 
omlaag schuiven; je verandert zo in 
welke volgorde de tekenstijlen wor-
den toegepast (➏).

■ Dit is een voorbeeld. Deze geneste stijl maakt gebruik van twee tekststijlen die 
de bullet en de eerste regel bepalen.

■ Dit is de tweede alinea met een langere eerste zin. Zoals je ziet werkt ook 
hier de geneste stijl uitstekend.
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Alineastijl specificaties

Tekenstijl specificaties

Een geneste stijl heeft het belang-
rijke voordeel dat je met één enkele 
klik op de naam van een alineastijl 
in het deelvenster Alineastijlen een 
hele reeks opmaak kunt toepassen.
Een mooi voorbeeld is de opmaak 

van prijzen: met één geneste aline-
astijl is de opmaak voor bedragen 
te realiseren. In de tekenstijlen is 
alleen de afwijkende opmaak opge-
geven (zie Tekenstijlen maken en 
toepassen op pagina 120).

€10999€109,99
,

,
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In het onderstaande voorbeeld van 
een inhoudsopgave zijn tekenstijlen 
aangemaakt voor het paginanummer 
en voor het kopje dat vet is gemaakt. 

Achter het paginanummer staat 
een tab en achter het kopje is een 
geforceerd regeleinde gezet door 
: O te toetsen (➊).

 ➊

Leverbare uitvoeringen 
1 . 240XR. Extra model; 2. 230XR. Standaard model; 3. 240XD. Luxe model; 
4. 250XR. Verlengd model; 5. 260 XD. Vierdeursmodel.

 ➋

 ➌  ➍  ➎

Geneste stijlen herhalen
Voor een zich herhalende opmaak 
kun je ook geneste stijlen zich-
zelf laten herhalen. In het onder-
staande voorbeeld is een alineastijl 
aangemaakt met geneste stijlen: 
een tekenstijl voor de eerste regel 
Leverbare uitvoeringen, achter deze 
regel staat een geforceerd regel-
einde (➋) (een zachte return met 
: O). Een tweede tekenstijl 
is aangemaakt voor het rode, vet 

gezette cijfer (➌), een derde teken-
stijl is aangemaakt voor het vet 
gezette modelnummer (➍) en ten 
slotte is een vierde tekenstijl aange-
maakt voor de gecursiveerde model-
beschrijving (➎). De opmaak herhaalt 
zich een aantal keer in de alinea op 
de eerste kopregel na. Je begint de 
herhaling daarom pas vanaf de twee-
de tekenstijl. De scheidingstekens 
zijn een punt voor stijl 2 en 3 en een 
puntkomma voor stijl 4.

Geneste stijlen

Geneste stijlen herhalen
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Je kunt nu met één klik meerdere 
gelijksoortige alinea's opmaken.

 ➋
 ➌
 ➍
 ➎

In het onderstaande voorbeeld is 
een tekenstijl aangemaakt voor 
de beginkapitaal (initiaal, ook wel 
DropCap genoemd; zie Initialen op 
pagina 83) en toegepast.

De opties Linkerrand uitlijnen en 
Schalen voor staarten kun je het 
beste aanzetten, dit geeft een mooi 
letterbeeld.

Geneste stijlen herhalen

Begininitiaal instellen in een 
geneste stijl
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Einde geneste stijl

Geneste stijl verwijderen

GREPstijlen in alineastijlen

Wil je een tekenstijl eindigen in je 
tekst, maar heb je niet een duidelijk 
teken (zoals een punt aan het einde 
van een zin), dan kun je een speci-
aal teken Einde geneste stijl hier in 

de tekst invoegen (Tekst / Speciaal 
teken invoegen / Overig / Einde 
geneste stijl hier). Geef deze bij 
Initialen en geneste stijlen op als 
scheidingsteken.

Om een tekenstijl uit een geneste 
stijl te verwijderen, selecteer 
je de tekenstijl in Initialen en 

geneste stijlen in het dialoogven-
ster Opties alineastijl en klik je op 
Verwijderen.

Alineastijlen met GREP
GREP (zie pagina 148)  maakt het 
mogelijk om bepaalde tekst van een 
eigen opmaak te voorzien, bijvoor-
beeld: 'in deze alinea de 2 van CO2 
subscript maken'. 

Kies GREP stijl (➊) in de linkerko-
lom en kies Nieuwe GREP-stijl (➋). 
Selecteer een tekenstijl of maak 
hier direct een nieuwe tekenstijl 
aan (➌). Klik in het veld Op tekst (➍) 
en geef een GREP-uitdrukking in.

Staartletters niet 
onderstrepen in een 
onderstreepte tekst? Maak 
een tekenstijl aan waarin 
onderstrepen uit is gezet. Zet 
onderstrepen aan voor een 
alinea en pas dan de 
tekenstijl toe op:
[jgpqy?!;:$\[\]]
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Tekenstijl kiezen voor GREP

GREP-uitdrukking 
vastleggen

Om speciale GREP-uitdrukkingen 
te gebruiken kun je ook het 

uitklapmenu gebruiken om tekens 
in te geven (➎).

In bovenstaand voorbeeld krijgen, 
als de alineastijl Artikel wordt toe-
gepast, in kapitaal getypte woorden 
van twee of meer tekens  \u\u+  
de tekenstijl Acroniemen en krijgt 
alle tekst tussen aanhalingstekens 
(?<=“).*?(?=”) de tekenstijl 
Cursief.
Geneste stijlen in combinatie met 
GREP-stijlen kunnen je dus een 
hoop werk besparen!

Geneste stijl op eerste regel
Het is, naast  de hierboven beschre-
ven mogelijkheden van GREP, ook 
mogelijk om de eerste regel in 
een tekstkader nog eens apart van 
tekenopmaak te voorzien via een 
geneste stijl. Gebruik hiervoor de 
optie Nieuwe regelstijl in de aline-
aopmaak bij Initialen en geneste 
stijlen. In het volgende voorbeeld 
is een beginkapitaal gebruikt met 

Bepaalde woorden steeds 
cursief zetten zoals 
bijvoorbeeld het woord 
genest?
Geef als GREP-uitdrukking 
simpelweg op:
genest
en koppel hieraan een 
tekenstijl waarin enkel 
cursief staat gedefinieerd.

Eigen aan/afspatieerparen 
maken?
Geef een paar, bijvoorbeeld 
de afspatiëring tussen de W 
en de e, in GREP simpelweg 
op als:
We
en koppel hieraan een 
tekenstijl waarin enkel de 
reeksspatiering is 
ingegeven.

➌

➎

➍
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Zoek je een opdracht in het menu maar weet je niet meer precies in welk 
menu de opdracht staat? Je kunt met Snel toepassen ook naar menu-
opdrachten zoeken. Klik op het naar beneden wijzende pijltje naast de 
bliksemschicht om precies in te stellen wat bij Snel Toepassen wordt 
getoond (●➋).

TIP

Snel Toepassen

de tekenstijl Rood, de eerste regel 
staat in kleinkapitalen. Om te voor-
komen dat ook de beginkapitaal in 

kleinkapitaal komt te staan moet in 
de stijl Rood de standaard  tekenop-
maak op normaal staan.

Stijlen snel toepassen 
Elk stijlen-deelvenster 
(Alineastijlen, Tekstststijlen maar 
ook objectstijlen) laten zich, behalve 
met een klik in het bijbehorende 
stijlen-deelvenster, ook toepas-
sen met de optie Snel toepassen. 
Klik hiervoor in één van de stijlen-
deelvensters of in het Regelpaneel 

op het pictogram Snel toepassen. 
Het pictogram lijkt op een blik-
semschicht:  (➊). Je kunt ook 
BF  toetsen.
Typ de naam van de stijl. Is de 
stijl gevonden, toets dan F . 
Het venster sluit en de stijl wordt 
toegepast.

 

➊

➋
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GREP in plaats van een  
Geneste stijl

Het voorbeeld van bedragen waarin 
de centen superscript staan (zie 

pagina 125) zou je ook kunnen 
bereiken met een alineastijl waarin 
GREP wordt gebruikt.
Maak een tekenstijl aan voor de cen-
ten, bijvoorbeeld superscript.

Maak nu een alineastijl aan waarin 
je de volgende GREP-uitdrukking 

gebruikt voor een nieuwe GREP-stijl. 
Pas hier de tekenstijl  superscript toe.

(?<=,)\d\d\>

Wil je de komma niet zien, maak 
dan een tekenstijl aan waarin je 

de corpsgrootte op 0,1 pt zet en de 
tekenkleur op Geen en spatieer af. 
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In de GREP-stijl in de ali-
neastijl gebruik  je nu deze 

GREP-uitdrukking om de tekenstijl 
toe te passen:

(?<=\d),

10999109,99
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COMPACT & SNEL  Opties tekstkader

Selecteer een tekstkader met het Selecterengereedschap, of zorg dat je met het Tekstgereed-
schap in een tekstkader hebt geklikt en kies Object / Opties tekstkader of gebruik de sneltoets 
B B.

➎ Zet de tekst ten opzichte van een rechthoe-
kig (!) kader. Uitvullen vult het tekstkader gelijk 
uit, maar dit kan verschillende witruimten tus-
sen regels geven, beperk deze witruimte met 
Maximale ruimte tussen alinea's (➏).
➐ Bepaalt of de tekst in dit kader beïnvloed wordt 
door objecten waarvoor tekstomloop aanstaat.

➍ Hiermee creëer je een afstand ten 
opzichte van de tekstkaderrand(en).

➊ Hiermee deel je het tekstkader op in kolommen. Met Vaste 
breedte (➋) blijven de kolommen altijd even breed, dit kan 
betekenen dat er een kolom bijkomt bij het verbreden van het 
tekstkader. Staat Vaste breedte uit, dan kunnen kolommen 
breder worden bij het verbreden van het tekstkader maar 
blijft het aantal kolommen gelijk. De optie Flexibele breedte 
is nieuw in CS6: deze optie is van belang als je met Vloeibare 
layout gaat werken (zie hiervoor hoofdstuk 16). Kolommen 
worden automatisch toegevoegd of verwijderd wanneer de 
maximale kolombreedte wordt bereikt bij het wijzigen van 
de breedte van het tekstkader Met optie ➌ kun je kolom-
evenwicht maken (zie pagina 103).

 ➍

➎
➏

➋

➌

➊

➐
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Opties Tekstkader (vervolg)

➓ Het basislijnraster geldt voor het 
gehele document maar je kunt ook 
apart een afwijkend basislijnraster 
instellen voor een tekstkader. Is er 
sprake van een tekstverbinding, dan 
geldt dit afwijkende basislijnraster niet 
automatisch voor alle tekstkaders die 
met elkaar zijn verbonden, maar voor 
individuele tekstkaders.

➑ Bepaalt hoe de tekst ten opzichte van de boven-
kant van het tekstkader in het kader wordt geplaatst. 
Achter de optie Min vul je het aantal millimeters ver-
schuiving in (➒). Wanneer tekst is uitgelijnd op het 
basislijnraster heeft dit geen effect: het basislijnras-
ter bepaalt dan waar de tekst in het kader begint.

 ➑

➓

 ➒

➒
De opties voor Grootte autom. 
aanpassen worden besproken in 
Hoofdstuk 3 Tekst op pagina 100.
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■ Speciale tekens en glyphs

Er zijn verschillende speciale tekens 
die je in de tekst kunt invoegen, 
zoals diakritische tekens als ë, á, ñ 
enzovoort. Of speciale spaties die 
bijvoorbeeld het euroteken 'vast-
plakken' aan het bedrag dat erach-
ter staat, maar ook symbolen als • 
en kastlijntjes als – en —.

Op de Mac en de pc verschilt het 
nogal hoe diakritische tekens kun-
nen worden ingevoegd: op de pc 
vaak met een code samen met de 
toets G, op de Mac vaak met een 
'dode' toets.

Speciale tekens zoals bepaalde 
symbolen (©, …, ®) kunnen behalve 
via het deelvenster Glyphs (zie ver-
derop) ook met een contextmenu 
worden ingevoegd. Zet de tekst-
cursor op de plek in de tekst waar 
je het speciale teken wilt invoegen 
en klik met de rechtermuisknop. 
In het contextmenu zie je Speciaal 
teken invoegen met vijf sub-
menu's: Symbolen, Markeringen, 
Afbreekstreepjes en streepjes, 
Aanhalingstekens en Overig.

Symbolen •, ©, …, ¶, ®, §, ™
Markeringen voegen paginanummers in
Afbreekstreepjes en 
streepjes

voegen zachte afbrekingen in en ook en- en em-
streepjes: –, —

Aanhalingstekens voegen enkele of dubbele aanhalingstekens in: 
“,‘,”,”

Overig voegt tekens in als tabs en inspringen tot hier-
tekens. Deze komen verderop nog ter sprake.

Speciale tekens en diakritische 
tekens zijn in InDesign gemak-
kelijk in de tekst in te voegen door 
gebruik te maken van het deelven-
ster Glyphs. 
Een glyph is het 'oerteken' van een 
letter. Zo zijn A, á en a verschil lende 

tekens maar varianten van dezelfde 
'oerglyph' a.

Kies Venster / Tekst en 
Tabellen / Glyphs (zie volgende 
pagina).

Menu speciaal teken 
invoegen
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Zoek het diakritische teken dat je 
wilt invoegen waar de tekstcursor 
staat en dubbelklik om dit teken in 
te voegen (➊).
Om een teken uit een ander letter-
type te kiezen, klik je linksonder in 
het deelvenster Glyphs en selecteer 
je het lettertype (➋).
Om de tekens groter of kleiner weer 
te geven in het deelvenster Glyphs 
klik je op het pictogram rechtson-
der (➌).

De laatst gebruikte tekens komen 
bovenaan te staan zodat je ze snel 
kunt vinden (➍).

Je kunt ook een lijst van favorieten 
maken: tekens die je telkens weer 
wilt invoeren via het deelvenster 
Glyphs zoals het euroteken.
Kies de optie Nieuwe glyph-set (➎) 
uit het Glyphs-deel venster menu en 
geef het een naam:

Selecteer een teken (➊). Kies nu 
in het Glyphs-deelvenstermenu de 
optie Toevoegen aan glyph-set (➏) 
en kies daarachter de net aange-
maakte set. (Of: klik met de rech-
termuisknop op het teken en kies 
Toevoegen aan glyph-set.) 

Kies je voorkeursweergave van de 
glyphs in het menu Tonen (➐) of kies 

Glyph-set weergeven in het Glyphs-
deelvenstermenu (➑).

Om een Glyph-set te verwijderen 
kies je Glyph-set verwijderen uit 
het Glyphs-deelvenstermenu. Kies 
de set die je wilt verwijderen (➒). Zie 
de volgende pagina's voor de opties 
van Glyph-set bewerken.

 ➊

 ➎
 ➏

 ➋  ➌

 ➐
 ➑

 ➒

Deelvenster Glyphs

Glyph-set maken

➍

137

Tekst extra



Glyph-set bewerken

Wanneer je een teken invoegt met 
het deelvenster Glyphs, dan voeg 
je dat teken in met het lettertype 
dat linksonder in het deelven-
ster Glyphs is geselecteerd. Maar 
als je een favorietenlijst oftewel 
glyph-set voor diakritische tekens 
hebt gemaakt dan wil je dat ze het 
lettertype krijgen van de tekst waar 
je ze invoegt. Met andere woor-
den: wanneer je tekst in Times 
staat en je hebt het teken ë in een 
glyph-set staan, dan wil je het teken 
ë invoegen als Times; staat je tekst 
in Helvetica dan moet het teken 
ë uiteraard in Helvetica worden 
ingevoegd.
Maar wanneer je een speciaal teken 
uit een lettertype als Wingdings 

of Zapf Dingbats (bijvoorbeeld ✂) 
in een glyph-set hebt staan, dan 
moet dat altijd als Wingdings/Zapf 
Dingbats worden ingevoegd.

Je kunt per teken opgeven of het let-
tertype wel (zoals bij Wingdings bij-
voorbeeld ✂) of niet (zoals bij het teken 
ë) moet worden 'onthouden'.
Kies hiervoor uit het Glyphs-
deelvenstermenu de optie Glyph-
set bewerken. Klik op een teken in 
de lijst en geef aan of het lettertype 
onthouden moet worden bij invoe-
gen van het teken of niet (➊). Je ziet 
een rode letter u bij tekens waarbij 
het lettertype niet wordt onthouden 
(➋).

■ Speciale spaties

Spaties zijn gewoonlijk een derde 
tot een kwart van een em. Een em 
is een denkbeeldig blokje dat even 
hoog en breed is als het corps, een 
em wordt ook wel een vierkantje 
wit genoemd. Soms is het typogra-
fisch beter een wat bredere of juist 

smallere spatie te gebruiken dan de 
standaard spatie. Zo zijn er onder 
andere em-spaties en en-spaties, 
dunne spaties, en spaties die even 
breed zijn als een tabelcijfer. 
Daarnaast zijn er ook vaste spaties: 
deze 'plakken' woorden aan elkaar. 

 ➊ ➋
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Vaste spatie

Vasthoudend koppelteken

Vaste spaties gebruik je bijvoor-
beeld tussen 's en avonds, 's en 
Gravenhage of tussen het € teken 
en het bedrag. Vaste spaties kun 
je ook met een sneltoets invoeren: 
B K X.

Zet de tekstcursor in de tekst daar 
waar je de speciale spatie wilt 

invoegen en klik met de rechter-
muisknop. In het contextmenu zie 
je de optie Spatie(s) invoegen. Kies 
de gewenste spatie. In het onder-
staande voorbeeld zie je het verschil 
tussen een gewone spatie en een 
vaste spatie die is geplaatst tussen 
's en avonds en het euroteken en 
het bedrag:

Cijferspaties kunnen worden 
gebruikt om cijfers netjes onder 
elkaar te zetten:

 12
456
  8

Nog een aantal spaties:

Spatie standaard (⅓ - ¼ em)  Spatie standaard
Spatie en   Spatie Kwart
Spatie em  Spatie Een derde
Spatie Haarfijn (½4 em)  Spatie Interpunctie
Spatie Een zesde  Spatie Dunne (⅛ em)

Een uitlijnspatie wordt gebruikt om 
een teken rechts tegen de kader-
rand te plaatsen bij volledig uit-
gevulde tekst (andere uitvullingen 
werken hier niet mee). Zoals hier bij 
een sluitblokje:  ■
Behalve een vaste spatie om tekens 
bij elkaar te houden heb je ook 

een vasthoudend koppelteken: dit 
voorkomt dat een woord met een 
koppelteken wordt opgebroken. Dit 
vaste afbreek streepje voeg je in met 
het contextmenu Speciaal teken 
invoegen / Afbreekstreepjes en 
streepjes / Vast afbreekstreepje of 
met B K -.

Speciale spaties invoegen 
kan met het menu 
Tekst / Speciale spaties 
invoegen en met een 
contextmenu.
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Verborgen tekens in de tekst

■ Verborgen tekens

Je kunt in InDesign verschillende 
codes in je tekst laten zien voor 
bijvoorbeeld speciale spaties, tabs 
enzovoort. Je ziet ze op je scherm 
in de tekst door Tekst / Verborgen 
tekens te kiezen of de sneltoets 

B K I te gebruiken. De snel-
toets werkt als wissel tussen tonen 
en verbergen. 
Hieronder zie je een overzicht van 
de belangrijkste verborgen tekens.

De tekens Pagina-einde, Oneven 
pagina-einde en Even  pagina-einde 
zie je wanneer je opgeeft dat een 
alinea op een volgende (even, 
oneven) pagina moet beginnen. Je 
kunt dit vastleggen in een alineastijl 
(zie Opties bijeenhouden op pagina 
88), maar ook zonder een ali-
neastijl kun je een alinea dwingen 
op een andere pagina te beginnen: 
klik met de rechtermuisknop in 
de alinea en kies in het context-
menu de optie Afbrekingsteken 
invoegen. Je ziet hier opties om 
de alinea op een andere pagina te 
laten beginnen. Je kunt een alinea 
ook laten beginnen in de eerstvol-
gende kolom (Kolomeinde) van een 
tekstkader (sneltoets: ; dit is 

de Return-toets op het numerieke 
deel van je toetsenbord!) of in het 
eerstvolgende kader (Kadereinde) 
van een tekstverbinding (snel-
toets : ;). Het teken Einde 
geneste stijl wordt besproken bij 
Geneste stijlen op pagina 123.

Bij alineaopmaak heb je gezien 
hoe je een inspringing of opsom-
ming kunt maken met een com-
binatie van inspringen links en 
inspringen eerste regel met een 
negatieve waarde (zie Inspringen 
en afstand op pagina 82). Je 
kunt ook de optie Inspringen tot 
hier gebruiken. Plaats de cursor 
in de tekst waar je wilt inspringen, 
klik met de rechtermuisknop of 

  

Tab En-spatie Pagina-einde

Rechtertab 1/3 spatie Oneven pagina-
einde

Inspringen
tot hier Haarspatie Even pagina-

einde

Einde geneste
stijl Dunne spatie Geforceerd

regeleinde

Zacht
afbreekstreepje Cijferspatie Alinea-einde

Spatie Interpunctie-
spatie Artikeleinde

Vaste spatie Kolomeinde Notitie

Em-spatie Kadereinde Verankerd object

Voorwaardelijke 
tekst

Verborgen voor-
waardelijke tekst Indexmarkering

¥
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Inspringen

kies Tekst en kies in het (context)
menu de optie Speciaal teken 

invoegen / Overig / Inspringen tot 
hier (sneltoets B /).

 ➊

 ➋

 ➍
 ➌

■ Spellingcontrole

In InDesign kun je met verschil-
lende taalinstellingen werken. 
(Zie Taalinstelling selecteren op  
pagina 75 en Taal Alinea op 
pagina 112). De taalinstelling 
bepaalt hoe tekst wordt afgebro-
ken en is belangrijk voor de spel-
lingcontrole. Je kunt het document 
of tekstselectie controleren op 
spelling. Kies hiervoor Bewer-
ken / Spelling / Spellingcontrole 
(sneltoets B I).
In het dialoogvenster 
Spellingcontrole zie je een sug-
gestie voor een woord dat door 

InDesign niet wordt herkend als 
juist gespeld (➊). Je kunt het ene 
woord negeren (Overslaan) of het 
woord overal in de tekst negeren 
(Alles negeren). Klik op de sug-
gestie (➊) of typ het woord cor-
rect in het invulveld Wijzigen in 
(➋); klik nu op Wijzigen of klik op 
Alles wijzigen om het woord in je 
gehele document of tekstselectie 
te wijzigen. Je kunt een onder-
scheid maken tussen kapitalen en 
onderkast (➌). Voeg eventueel een 
correct woord toe aan het woorden-
boek met de optie Toevoegen (➍).

De spelling kan 
gecontroleerd worden in: het 
tekstkader (of kaders in een 
tekstverbinding) met Artikel; 
vanaf de cursor met Tot 
einde artikel; in het gehele 
document met Document; in 
alle openstaande 
documenten met Alle 
documenten of alleen in de 
selectie met Selectie.

Sinds InDesign CS5 kun je 
kiezen tussen twee 
aanbieders van 
woordenboeken voor de 
spelling en afbreekregels: 
Proximity, de 
woordenboeken die vanaf het 
begin zijn meegeleverd met 
InDesign of Hunspell, 
zogenaamde Open Source 
woordenboeken. Vanaf CS6 is 
Hunspell de standaard. Je 
kunt wisselen tussen de 
woordenboeken via de 
InDesign-voorkeuren bij 
Woordenboek.
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Dynamische spelling

Voorkeuren dynamische 
spelling

Autocorrectie

Dynamische spellingcontrole
Veel gebruikers kennen vanuit Word 
de dynamische spellingcontrole: op 
het beeldscherm komen kringellijn-
tjes te staan onder verkeerd gespel-
de woorden. InDesign heeft ook een 
dynamische spellingcontrole. Je zet 

deze aan met Bewerken / Spelling 
/ Dynamische spellingcontrole. Een 
verkeerd (of onbekend) woord krijgt 
in de tekst een kringellijntje. Klik 
met de rechtermuisknop op zo'n 
woord om een lijst spellingsugges-
ties te zien.

 ➌

 ➍

Wat in InDesign een kringellijntje 
krijgt en welke kleur zo'n kringel-
lijntje heeft, kun je volledig instellen 
bij Voorkeuren / Spelling. Stel in wat 

je gecontroleerd wilt hebben (➊) en 
welke kleur de kringel lijntjes onder 
woorden moeten krijgen (➋).

Autocorrectie
Via Voorkeuren / Autocorrectie kun-
nen woorden worden opgegeven 
die je altijd verkeerd typt, die dan 
door InDesign automatisch worden 
gecorrigeerd (➌). 

Je kunt ook een afkorting opgeven 
die dan automatisch wordt gewijzigd 
in het volledige woord. Voorbeeld: 
geef op dat wanneer je id typt dit in 
InDesign automatisch wordt vervan-
gen door het woord InDesign (➍).

 ➋

➊
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Woordenboek
Voor de spellingcontrole en de afbre-
kingen van woorden gebruik je in 
InDesign een woordenboek. Je kunt 
woorden direct vanuit de spellingcon-
trole toevoegen aan dit woordenboek 
of via Bewerken / Spelling / Woor-
denboek. Om de juiste afbreking van 
woorden op te geven kun je een tilde 
(~) typen op de afbreekpositie (➊). 
Daarbij kun je een prioriteit opge-
ven van de plek waar het woord het 
beste afgebroken kan worden, dan 
een tweede voorkeur enzovoort. Hoe 
meer tildes, hoe lager de prioriteit.

Om een woord in de woordenlijst 
nooit te laten afbreken typ je een tilde 
vóór het woord. Klik op Toevoegen 
om het woord in het woordenboek te 
zetten (➋). Je ziet een lijst met zelf 
toegevoegde woorden (➌). Klik op een 
woord in de lijst om het te wijzigen of 
te verwijderen (➍). 

Werk je samen met anderen, dan kan 
het handig zijn dat iedereen dezelfde 
woordenlijsten voor spelling gebruikt. 
Stel dat jij de woordenlijst gaat 

samenstellen. Zorg dat er geen docu-
menten openstaan in InDesign. Kies 
Bewerken / Spelling / Woordenboek en 
voeg woorden toe aan de gewenste 
woordenlijst (zoals Nederlands: 
nieuwe spelling, kies eventueel een 
andere spelling achter Spelling). 
Klik vervolgens op Exporteren (➎) 
in het dialoogvenster Woordenboek. 
Bewaar het woordenboek op een 
locatie waar iedere medewerker bij 
kan, bijvoorbeeld een gedeelde map 
op de server. De andere gebruikers 
kiezen nu Bewerken / Spelling / 
Woordenboek en klikken vervolgens 
op Importeren (➏) in het dialoogven-
ster Woordenboek en selecteren de op 
de server bewaarde woordenlijst.
Staat achter Doel (➐) de afkorting van 
de taal, dan voeg je het woord toe aan 
het woordenboek van InDesign. Je 
kunt echter ook een document kiezen 
dat je open hebt staan: de woorden 
worden alleen aan het woordenboek 
toegevoegd in dat ene document. 
Je kunt ook een onderscheid maken 
tussen woorden met of zonder begin-
kapitaal (Hoofdlettergevoelig; ➑).
Klik op Gereed als je klaar bent.

 ➋

 ➐

 ➊

 ➌

 ➑

 ➍

 ➏
 ➎

Woordenboek bewerken

Voorkeur afbreking: Amster-dam.

Rotterdam wordt nooit afgebroken.

Om in één keer een hele lijst 
van woorden toe te voegen 
aan een woordenboek, kun je 
een plat tekstbestand (.txt)
aanmaken waarin alle 
woorden staan die je wilt 
toevoegen. Zorg dat de 
woorden door een spatie of 
een return zijn gescheiden. 
Kies in het dialoogvenster 
Woordenboek een doel en 
klik op Importeren. 
Selecteer het tekstbestand 
om alle daarin voorkomende 
woorden toe te voegen aan je 
woordenboek.
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COMPACT & SNEL Zoeken/wijzigen

InDesign beschikt over een zeer krachtige zoekfunctie. De zoek- en 
wijzigfunctie is opgedeeld in vier gebieden: Tekst, GREP, Glyph en 
Object. GREP (General Regular Expression Parser) maakt zoeken 
mogelijk op zeer geavanceerd (en helaas ook gecompliceerd) niveau 
(deze optie wordt besproken bij GREP op pagina 148).
Glyph zoekt en vervangt Glyph-(unicode-)tekens.
Behalve naar tekst en opmaak kan gezocht worden naar vormgeving 
van objecten. Deze optie komt ter sprake bij het werken met object-
stijlen (zie Opmaak zoeken en vervangen op pagina 371).

➊ Kies wat en hoe je wilt zoeken: naar tekst, met GREP, naar Glyphs 
of naar objecten;

➋ Geef hier de tekst op waarnaar je wilt zoeken;
➌ Geef hier op waarin de gezochte tekst moet worden veranderd 

indien nodig;
➍ Geef op waarin je wilt zoeken: het tekstkader (of kaders in een 

tekstverbinding) met Artikel, vanaf de cursor met Tot einde 
 artikel, in het gehele document met Document, in alle openstaan-
de documenten met Alle documenten of alleen in de selectie met 
Selectie;

➎ Specificeer het zoeken verder:

 ❷

Kies Bewerken / Zoeken / Wijzigen.

 ➊

 ➐

 ❸

 ➒

 ➎
 ➍
 ➌

 ➋

➑

❶

➓

➏
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➏ Je kunt zoeken naar speciale tekens, spaties, verborgen tekens enzo-
voort. Klik op het pictogram  om een menu te zien waaruit je speciale 
tekens kunt selecteren. In InDesign wordt dit omgezet in een code. Zo 
wordt een tab de code ^t. Je kunt ook verborgen tekens in de tekst selec-
teren, kopiëren en plakken in het Zoeken/Wijzigen-venster;

➐ Klik op Meer opties om te kunnen zoeken naar tekst in combinatie met 
opmaak. Minder opties verbergt deze optie weer; 

➑ Klik op het pictogram van het loepje  om aan te geven dat je naar 
opmaak wilt zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld een alineastijl zoeken en ver-
vangen door een andere alineastijl. Zodra je op opmaak zoekt zie je een 

 (➓) verschijnen. De opmaak die je kunt zoeken en wijzigen is gelijk aan 
alle instellingen die je bij een tekenstijl kunt opgeven. Om weer alleen 
naar tekst te zoeken en de opmaakinstellingen te verwijderen, klik je op 
de prullenmand ;

➒ Hier wordt een samenvatting van de opmaak die je zoekt en even tueel 
 wijzigt gegeven;

➓ Dit geeft aan dat je naar opmaak zoekt, eventueel in combinatie met 
tekst;

❶ Elke zoek/wijzig-actie kun je bewaren als een Voorkeur. Klik op het 
disksymbool  om een zoek/wijzig-actie te bewaren; klik op de prullen-
mand  om een bewaarde zoek/wijzig-voorkeur te verwijderen;

❷ Kies hier de bij ❶ bewaarde voorkeur. InDesign heeft een aantal handige 
zoek/wijzig-voorkeuren al ingebouwd;

❸ Vanaf InDesign CC versie 2014 kun je opgeven 
of je, gezien vanaf de positie waar de cursor 
in de tekst staat, vooruit of achteruit wilt gaan 
zoeken.

Zoek ook in vergrendelde lagen

Zoek ook in lagen die onzichtbaar zijn

Zoek ook op Stramienpagina's

Zoek ook in voetnoten

Zoek kapitaalgevoelig

Zoek heel woord

Zoek ook in vergrendelde tekstkaders

➍

➑

❷
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Jokertekens

■ Tekst zoeken en wijzigen

Om te zoeken naar tekst kies je 
Bewerken / Zoeken / Wijzigen. Geef 
de tekst waarnaar je wilt zoeken 
op bij Zoeken naar (➋) en klik op 
Zoeken. Bij Wijzigen in: (➌) kun je 
opgeven waarin de gevonden tekst 
moet worden gewijzigd. Let op of je 
naar enkele woorden zoekt (➎) of 
niet.
Wanneer je zoekt naar 'de' en dit 
verandert in 'het' dan zou, zonder 
hele woorden, het woord 'deur' 
worden veranderd in 'hetur'.

Je kunt de tekst ook zoeken en wij-
zigen in combinatie met opmaak. 
Zo kun je zoeken naar het woord 
'de' alleen als dit staat in Helvetica 
12 punt en het wijzigen in 'het' 
met opmaak Times 11 punt. De 
opmaakopties waarop je kunt zoe-
ken (en waarin je kunt wijzigen) 
zijn gelijk aan wat je aan tekenop-
maak kunt instellen in InDesign, 
zie Tekenopmaak op  pagina 73. 
Handig is dat je ook naar alineastij-
len en tekenstijlen kunt zoeken en 
deze door andere alineastijlen of 
tekenstijlen kunt vervangen (➑ en 
➒).

Het zoeken gebeurt in InDesign 
in eerste instantie alleen in de 
documenten en zichtbare, niet 
vergrendelde lagen (zie Lagen op 

pagina 344) en tekstkaders. Wil 
je de zoekactie uitbreiden naar 
verborgen, vergrendelde lagen en 
tekstkaders dan kun je dit opgeven. 
Bovendien kun je de zoekactie uit-
breiden (➎) naar stramienpagina's 
(zie Pagina's op pagina 280) en 
voetnoten (zie Voetnoten op pagina 
153).

Het is mogelijk om op allerlei ver-
borgen tekens, speciale spaties 
en speciale tekens te zoeken. Kies 
deze in het uitklapmenu in het ven-
ster Zoeken/wijzigen achter Zoeken 
naar: en Wijzigen in: (➏).
Je kunt ook knippen vanuit de tekst 
en plakken in de velden Zoeken 
naar: en Wijzigen in:. Je kunt zelfs 
een stukje geselecteerde tekst 
slepen op deze velden wanneer 
je dit bij Voorkeuren / Tekst hebt 
opgegeven bij de opties voor Tekst 
bewerken door middel van slepen 
en neerzetten.

Ook zogenaamde jokertekens kun-
nen worden gebruikt. Zo vindt de 
joker Willekeurig cijfer elk cijfer in 
de tekst. Voor geavanceerder, con-
ditioneel zoeken met zogenaamde 
metatekens komt GREP om de hoek 
kijken. GREP wordt besproken op 
pagina 148.
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Speciale glyphs zoeken en 
wijzigen

Is de zoekterm gevonden, dan kun 
je verder zoeken naar de volgende 
term in je tekst met Volgende zoe-
ken. Klik je op Wijzigen dan ver-
ander je nu eenmalig de gevonden 
zoekterm. Met de optie Alles wij-
zigen verander je alle zoektermen 
in een enkele handeling in je hele 
tekst of document(en); doe dit dus 
met beleid! Je kunt ook eenmalig de 
zoekterm vervangen en dan de vol-
gende term zoeken met Wijzigen/
Zoeken, zo kun je gemakkelijk 
een gevonden zoekterm in je tekst 

overslaan bij de wijzigactie.
Om het Zoeken/Wijzigen-venster te 
sluiten klik je op Gereed.

Merk je dat je vaak dezelfde zoekac-
tie onderneemt, bijvoorbeeld altijd 
zoekt naar willekeurige cijfers om 
deze vet te zetten, dan kun je een 
zoekactie bewaren om later weer 
gemakkelijk te gebruiken zonder 
dat je alle opties opnieuw moet 
invullen in het Zoeken/Wijzigen-
venster (❶ en ❷).

■ Glyphs
Het gedeelte Glyph van het dia-
loogvenster Zoeken/Wijzigen is 
vooral nuttig voor het vervangen 
van glyphs met dezelfde Unicode-
waarde door vergelijkbare glyphs, 
zoals alternatieve glyphs. Dit kan 
vooral voor Slavische talen interes-
sant zijn.

Niet alle OpenType Pro-lettertypen 
hebben dezelfde Glyphs: de 'extra' 
ruimte die in een OpenType Pro-
lettertype bestaat voor spe ciale 

glyphs, wordt verschillend gebruikt 
in verschillende lettertypen. Zo heeft 
Minion Pro wat symbolen terwijl op 
dezelfde 'plaats' (we noemen dit 
de Unicodewaarde of ID) in het let-
tertype Myriad Pro een cyrillisch 
teken staat. Zoek je tekens met een 
Unicode, dan kun je dat in het zoeken 
naar tekst opgeven als bijvoorbeeld 
‹2792›. Bij zoeken naar Glyphs zie je 
echter wel het bijbehorende teken: 
achter Glyph (❸) kun je het teken uit 
een lijst kiezen.

❸

Maak je gebruik van TypeKit 
maar zijn niet alle 
lettertypen van TypeKit op 
elke computer die je 
gebruikt aanwezig, dan kun 
je met een klik op de knop 
Synchroniseren TypeKit 
lettertypen alsnog 
downloaden. Gebruik de 
knop Meer info om te zien 
wat voor soort lettertype 
(OpenType, Typekit 
enzovoort) ontbreekt. Tonen 
in Finder opent de map 
waarin lettertypen op de 
computer staan 
geïnstalleerd
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Tekst voor de zoek/wijzig-
actie

■ GREP

Werken met “GREP” kan tijd besparen maar 
is in het begin wat complex. GREP staat voor 
“General Regular Expression Parser” en is wat 
technisch.

Voor geavanceerder, conditioneel 
zoeken met speciale jokertekens, 
zogenaamde metatekens, kun je 
GREP gebruiken. GREP staat voor 
General Regular Expression Parser 
en komt uit de programmeerwe-
reld. GREP is zeer flexibel maar ook 
complex om te gebruiken. Zo kun je 
bijvoorbeeld naar tekst zoeken die 
tussen haakjes staat, ook al weet je 
niet hoeveel woorden of tekens tus-
sen haakjes staan. Vervolgens kun je 
alleen aan deze tekst een opmaak-
stijl toekennen.

Het werken met GREP is een onder-
werp dat misschien wel een eigen 
boek zou kunnen vormen. Laten we 
daarom naar een tweetal voorbeel-
den kijken om een idee van de kracht 
van GREP te krijgen.
In het eerste voorbeeld wil je elke 
tekst zoeken die tussen aanhalings-
tekens staat. Van de gevonden tekst 
wil je de tekst tussen de aanha-
lingstekens van de tekenstijl Cursief 
voorzien. De aanhalingstekens wil 
je vervolgens verwijderen.

We gebruiken een metateken dat 
ervoor zorgt dat de gevonden tekst 
tussen aanhalingstekens opnieuw 
gebruikt kan worden in het Wijzigen 
in-veld in het dialoogvenster 
Zoeken/Wijzigen.

In het zoekvenster GREP kun je spe-
ciale tekens vanuit een uitklapmenu 
ingeven, of direct met een code 
(metateken) opgeven. Het metateken 
voor een dubbel aanhalingsteken 
openen is ~{.

Je wilt alles tussen aanhalingste-
kens vinden, dit kan dus één enkel 
woord zijn, maar ook meerdere 

woorden met spaties ertussen, of 
misschien ook getallen. Je geeft dit 
op in het veld Zoeken naar.

Alle dubbele, driedubbele 
etc. spaties in één keer 
vervangen door een enkel 
spatie?
Zoek naar:
\x{20}\x{20}+
Wijzigen in:
\x{20}

\x{..} betekent dat naar een 
vaste Unicode wordt gezocht.
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Tekst na de zoek/wijzig-
actie

In het uitklapmenu kun je bij 
Jokertekens opgeven dat je wilt 
zoeken naar elke willekeurige 
kapitaal \u, naar elke willekeurige 
onderkastletter \l, elk willekeurig 
cijfer \d, spaties (\s), elk willekeu-
rig teken . of elk willekeurig woord 
\w. Ten slotte wil je een dubbel aan-
halingsteken sluiten vinden ~}.
Wanneer je achter een jokerteken 
een * zet, betekent dit in GREP 
dat elk jokerteken dat nul of meer 
keren voorkomt, wordt gevonden. 
Nul, omdat het niet zeker is dat het 
teken ook daadwerkelijk in de tekst 
voorkomt.

Om aan te geven dat je de tekst tus-
sen de aanhalingstekens als geheel 
wilt zien, zet je de jokertekens tus-
sen haakjes. Je hebt nu eigenlijk 
drie zoekdelen: ➊ dubbele aanha-
lingstekens openen; ➋ wat er ook 
mag staan tussen de aanhalingste-
kens, en ➌ dubbele aanhalingste-
kens sluiten. Dit opdelen betekent 
dat je InDesign kunt vertellen om 
deel ➊ en ➌ (de aanhalingstekens) 
te verwijderen en deel ➋ (de tekst 
tussen de aanhalingstekens) van 
een tekenstijl te voorzien.

De zoekcode wordt in het voorbeeld:

Werken met GREP kan tijd besparen maar is 
in het begin wat complex. GREP staat voor 
General Regular Expression Parser en is wat 
technisch.

(~{)(\u*\l*\s*.*\w*\d*)(~})

➊ ➋ ➌

In het veld Wijzigen in geef je nu 
op dat je het tweede gevonden deel 
(de tekst tussen aanhalingstekens) 
opnieuw wilt gebruiken, maar met 
de tekenstijl Cursief. Dit doe je 
door in het veld Opmaak wijzigen 

de juiste tekenstijl op te geven (zie 
optie ➑ en ➒ op pagina 144). Deel 
➊ en ➌ (de aanhalingstekens) laat 
je weg, ze worden dan verwijderd. 
Je geeft dit in het Wijzigen in-veld 
op als:

$2

Klik op Alles wijzigen in het dia-
loogvenster Zoeken/wijzigen om de 

GREP zoek-en-wijzig-actie uit te 
voeren.

GREP is zeer flexibel. De zoekcode 
voor het vinden van tekst tussen 

aanhalingstekens zou je ook nog 
anders kunnen definiëren:

(?x) (~{) (.+[^~}]) (~})

Het deel (?x) betekent dat spaties 
zijn toegestaan in de code die je 
opgeeft in Zoeken naar (zodat je 

wat beter de onderdelen van je code 
kunt zien in het veld Zoeken naar). 
Vervolgens zoek je een dubbel 

Telefoonnummers zoeken en 
een en-streepje tussen 
kengetal en lokaal nummer 
zetten?
Zoek naar (voer achter 
elkaar in zonder spatie!):
([0-9]{3})
.?([0-9]{7})
Dit vindt alle netnummers, 
gevolgd door elk willekeurig 
teken of geen teken en dan 
weer 7 cijfers.
Geef bij Wijzigen in op:
$1~=$2
Voor 06-nummers geef je op:
([0-9]{2})
.?([0-9]{8})

{..} betekent een gegeven 
aantal zoeken.

[..] betekent een bereik 
zoeken:
bijvoorbeeld:
[aeiuo] vindt klinkers.
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Mocht je problemen hebben met het zoeken van de aanhalingstekens in 
GREP, typ de aanhalingstekens dan zowel in de tekst als in het Wijzigen 
in-venster met de sneltoetsen
“ K [
‘ K ]
” K : [
’ K : ]

TIP

In het veld Wijzigen in kun je 
géén jokertekens opgeven!

aanhalingsteken openen (“). 
Het deel (.+[^~}) van de code 
betekent alles behálve een dubbel 

aanhalingsteken sluiten ([^]bete-
kent sluit uit). Ten slotte zoek je het 
dubbele aanhalingsteken sluiten.

Avento 
GT 430 TF

Chateau
Cantara 450 FHU 

Lowlander  
490 DB

Sprite
Europa 490 

Maten (cm): 
Opbouwlengte 514:30 522,90 575:12 559,14
Lengte inclusief dissel 636,11 659,67 709:90 707,11
Breedte opbouw 229:00 229,17 230:90 223,77
Totale hoogte 259:11 255,45 254,65 270,13
Prijzen
Testwagen 20,900 19:995 18,995 19:250
Kosten rijklaar 450:00 479:50 495,50 450,99

 

Er is zelfs nog een derde manier 
om tekst tussen aanhalingstekens 

te vinden door te werken met 'zoek 
tussen':

(?<=“).*?(?=”)

Dit betekent vind alles .*? tussen 
een dubbel aanhalingsteken openen 
(?<=“) en een dubbel aanhalings-
teken sluiten (?=”). Zo zou je ook 
elke tekst tussen haakjes kunnen 
vinden met:  
(?<=\().*?(?=\))
Omdat teksthaakjes ook in GREP 
zelf worden gebruikt zet je een \ 
voor het haakje zodat begrepen 

wordt dan het haakje niet bij de 
GREP-uitdrukking hoort maar moet 
worden gevonden.

In het onderstaande voorbeeld staat 
een tabel met getallen. Tussen de 
cijfers staan soms komma’s en 
soms dubbele punten, wat er slor-
dig uitziet. 

Je wilt de komma’s en dubbele pun-
ten vervangen door een punt. Met 
de standaard zoek/wijzig-functie 
Tekst kun je op jokertekens zoeken; 
bijvoorbeeld elk willekeurig cijfer, 
komma of dubbele punt, en weer 
elk willekeurig cijfer. 

Dit zou je opgeven als ^9,^9 in het 
veld Zoeken naar bij Tekst zoeken. 
Dit vindt cijfers met een komma; 
voor de dubbele punt zou je opnieuw 
apart moeten zoeken. Je kunt ech-
ter geen jokertekens invullen bij het 
Wijzigen in-veld. 

(?<=) en (?=)
zijn 'kijk vooruit en terug' 
GREP uitdrukkingen. 
Om in een woord dat 'over' 
bevat een gedeelte vet en 
cursief te zetten maar 'over' 
zelf niet, zoek
 je met GREP naar
(?<=over)\w+
Geef bij Wijzigen in dan vet 
en cursief als stijl op:
overgang
overweg
overname

Om bijvoorbeeld in een tekst 
CO2 overal te veranderen in 
CO2 zoek je naar
(?<=CO)2
en geef je bij Wijzigen op
dat je de stijl  subscript wilt 
toepassen.
Om de 2 van H2O te vinden 
(maar niet H2C bijvoorbeeld) 
zoek je:
(?<=H)2(?=O)
en geef je bij Wijzigen op
dat je de stijl  subscript wilt 
toepassen:
H2O wordt dan H2O
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Met GREP kun je nu in één keer alle 
juiste getallen vinden en aanpassen.

Geef bij GREP in het veld Zoeken 
naar de volgende zoekcode op:

Avento  
GT 430 TF

Chateau
Cantara 450 FHU 

Lowlander  
490 DB

Sprite
Europa 490 

Maten (cm): 
Opbouwlengte 514.30 522.90 575.12 559.14
Lengte inclusief dissel 636.11 659.67 709.90 707.11
Breedte opbouw 229.00 229.17 230.90 223.77
Totale hoogte 259.11 255.45 254.65 270.13
Prijzen
Testwagen € 20.900 € 19.995 € 18.995 € 19.250
Kosten rijklaar € 450.00 € 479.50 € 495.50 € 450.99

(\d)[:,](\d)
➊ ➋ ➌

De zoekcode betekent: ➊ vind elk 
willekeurig cijfer \d, ➋ met een 
dubbele punt of komma :, ➌ en dan 
weer elk willekeurig cijfer \d. Je 
wilt geen getallen vinden zonder 
een komma of dubbele punt, de 
dubbele punt of komma is verplicht. 

Zet ze daarom tussen vierkante 
teksthaken [:,]. Je wilt de gevon-
den getallen behouden, je zet het 
zoekteken tussen ronde tekst-
haakjes, zodat je deze in het veld 
Wijzigen in weer kunt gebruiken: 
(\d).

In het veld Wijzigen in geef je op:

$1.$2 

$1 plaatst de gevonden cijfers van 
het getal voor een komma of dub-
bele punt terug, dan wordt een punt 
geplaatst . en vervolgens zet $2 de 
gevonden cijfers achter een komma 
of dubbele punt weer terug.

Om een euroteken voor de getallen 
in de laatste twee rijen te zetten, 
selecteer je de twee rijen. Geef nu 
in het veld Zoeken naar bij GREP 
op:

^(\d)+
Hiermee 

zoek je het begin van een alinea ^, 
elk cijfer \d dat één of meer keren 

voorkomt + . 
In het veld Wijzigen in vul je in:

€ $0

Dit plaatst het euroteken €, een 
spatie en vervolgens alle gevonden 

tekens $0 weer terug. Zie het 
resultaat hieronder in de tabel.

Inhoud van het klembord 
plakken bij Wijzigen in:
~c 
Onopgemaakt plakken:
~C

Je kunt de meeste GREP 
uitdrukkingen vanaf CS4 ook 
opnemen in een alinastijl: zo 
hoef je niet meer te zoeken 
maar wordt de tekst 
automatisch vormgegeven 
wanneer je de alineastijl 
toepast (zie pagina 128).

Alle e-mail-adressen vind je 
met:
\S+@\S+

Woorden in KAPITALEN 
veranderen in kleinkapitalen 
met Opentype-Pro-
lettertypen? Zoek met GREP 
naar
\b\u\u+
Kies bij Opmaak Wijzigen bij 
Standaard Tekenopmaak 
achter Hoofdletters/kleine 
letters de optie Opentype 
kleinkapitalen.
De volgende zoekstring vindt 
ook woorden in kapitalen en 
is iets mooier omdat het 
bijvoorbeeld CO in CO2 met 
rust laat 
(?<=\W)\u\u+(?=\W)
En om acroniemen te zoeken 
met een koppelteken of 
underscore (- en _) en 
mogelijk cijfers in de naam 
(maar begin kapitaal) kun je 
deze GREP-zoekstring 
gebruiken:
\<\u[\d\u_-]+\>
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Om wat meer speling te hebben bij met name aanhalingstekens in pull-
quotes, zet je een spatie voor het aanhalingsteken. Ga nu tussen de 
spatie en het aanhalingsteken staan en spatieer met een hoge waarde 
af: je ziet het leesteken nu buiten de kaderrand verschuiven. Soms zie je 
op het beeldscherm maar een deel van het aanhalingsteken, als je gaat 
afdrukken zie je echter het volledige aanhalingsteken.

TIP

■ Artikel: hangende leestekens

“Lorem dolorper adip ex et laorper at loborer 
suscilit dolorerilit vulluptat. Ut nulputatuer 
sisim zzrit lobore feum delissequi se erat.” 
Ut ut acincil deleniatum quat, sisis ea feu-
gait nim iusto odolorpLore con vullam dunt, 
dolobor sustrud mod el eros alit utat. Ut lum 
doloborer iurem veniam, si bla consequisl 

“Lorem dolorper adip ex et laorper at loborer 
suscilit dolorerilit vulluptat. Ut nulputatuer 
sisim zzrit lobore feum delissequi se erat.” 
Ut ut acincil deleniatum quat, sisis ea feu-
gait nim iusto odolorpLore con vullam dunt, 
dolobor sustrud mod el eros alit utat. Ut lum 
doloborer iurem veniam, si bla consequisl 

Deelvenster Artikel

Aanhalingstekens in een 
pull-quote

Een fraaie optie in InDesign is de 
mogelijkheid voor hangende lees-
tekens. De meesten van ons zijn zo 
langzamerhand gewend aan een 
kaarsrechte linker- en rechterkant 
bij blokzetsel (uitgevulde tekst). 
Maar eigenlijk is het mooier om 
leestekens te laten uithangen. Je 
zet deze optie aan in het deelven-
ster Artikel. Kies Venster / Tekst 
en tabellen / Artikel. Deze optie zet 

je aan voor een tekstkader, het is 
geen alineaopmaak! Heb je meer-
dere tekstkaders verbonden, dan 
geldt de instelling voor alle ver-
bonden tekstkaders. Zet een vinkje 
voor Optische uitlijning marge. 
Begin met een waarde gelijk aan de 
corpsgrootte van de (meeste) tekst 
in het kader. Pas in stapjes aan. Je 
tekst kan wel wat inspringen ten 
opzichte van het tekstkader!

Hangende leestekens worden 
vaak gebruikt in zogenaamde pull- 
quotes: een stuk tekst met een 

citaat dat in een apart tekstkader 
groot op de pagina wordt geplaatst.

 

Hangende leestekens 
werken per tekstkader (of 
gekoppelde tekstkaders). Wil 
je alleen een bepaalde alinea 
in een tekstkader géén 
hangende leestekens geven, 
zet dan de optie Optische 
marge negeren aan in de 
alineastijl bij Inspringen en 
afstand.

152 Handboek InDesign CC Tekst extra



■ Kapitaal en onderkast

 ➊

Voetnoot in Artikeleditor

Voetnoot ingeven

Stukken geselecteerde tekst zijn 
eenvoudig aan te passen wat het 
gebruik van kapitalen en onderkast 
betreft. Selecteer een regel en kies 

Tekst / Hoofd-/kleine letter of klik 
met de rechtermuisknop in de tekst 
en kies de optie Hoofd-/kleine let-
ter in het contextmenu.

STUKKEN GESELECTEERDE TEKST ZIJN AAN TE PASSEN.
stukken geselecteerde tekst zijn aan te passen.
Stukken Geselecteerde Tekst Zijn Aan Te Passen.
Stukken geselecteerde tekst zijn aan te passen.

■ Voetnoten

Het is mogelijk om automatisch 
genummerde voetnoten te maken 
(geen eindnoten helaas). Wanneer 
in Word gebruik is gemaakt van de 
voetnotenfunctie, worden deze voet-
noten bij het plaatsen van het Word-
bestand in InDesign automatisch 
omgezet in InDesign-voetnoten. 
Eindnoten worden aan het eind van 
alle tekst in InDesign geplaatst.
De voetnoten komen onder in het 
tekstkader te staan, dit betekent 
dat, wanneer je bijvoorbeeld twee 

kolommen gebruikt, de voetnoot 
ook onder in een kolom komt te 
staan.

Zet de cursor op de plaats in 
de tekst waar het voetnoot-
nummer moet komen en kies 
Tekst / Voetnoot invoegen. Je ziet 
een cijfer in superscript in de tekst 
verschijnen en onder aan het tekst-
kader verschijnt de ruimte waar je 
de voetnoot kunt intypen (➊).

Hoe de voetnoot wordt vormge-
geven, kun je opgeven in de voet-
nootvoorkeuren. Kies Tekst / Opties 
voetnoten document. In het 

dialoogvenster Opties voetnoten 
kun je bij Nummering en opmaak 
en Layout opgeven hoe de voetnoot 
moet worden opgemaakt: de stijl 
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Probeer niet een voetnoot te verwijderen door de tekst in de voetnoot zelf 
onder aan het tekstkader te verwijderen, dit maakt een ‘lege’ voetnoot 
aan en de nummering wordt niet aangepast.

LET OP

van de nummering en bij welk num-
mer wordt begonnen met tellen (➊), 
of de nummering op elke pagina 
opnieuw begint of doortelt (➋), of 
de nummering eventueel een voor/
achtervoegsel krijgt (bijvoorbeeld: 
een punt achter het cijfer en dan 
alleen in de voetnoot zelf; ➌), hoe 
het voetnootcijfer in de tekst wordt 

opgemaakt (eventueel met een 
tekenstijl; ➍), hoe de tekst van de 
voetnoot zelf onder aan de pagina 
wordt vormgegeven (eventueel 
met een alineastijl; ➎) en of er een 
teken tussen het voetnootcijfer in 
de voetnoot en de tekst in de voet-
noot (bijvoorbeeld een tab ➏) wordt 
geplaatst.

Geef op hoeveel witruimte er mini-
maal boven de eerste voetnoot 
moet worden gebruikt, en hoeveel 
witruimte tussen meerdere voet-
noten moet worden gebruikt (➐). 
Verder kunnen eindnoten als voet-
noten worden geplaatst (Voetnoten 
voor einde artikel onder aan tekst 
plaatsen) en langere voetnoten 
kunnen over meerdere pagina’s 
worden gesplitst (➑). Bovendien kun 
je opgeven of je een scheidingslijn 

boven de voetnoten wilt plaatsen; 
de opmaak van deze lijn is volledig 
in te stellen (➒).

Voetnoot verwijderen
Om een voetnoot te verwijderen ga 
je in de tekst staan waar de verwij-
zing staat (dus het superscriptcijfer) 
en wis je het cijfer. De voetnoot 
wordt verwijderd en de nummering 
van de overige voetnoten wordt 
aangepast.

 

 ➐

 ➑

 ➒

➊

➋
➌

➍

➎

➏
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■ Notities
Het is mogelijk om een notitie in 
de tekst te zetten. Deze notitie 
is niet zichtbaar op de pagina en 
wordt niet afgedrukt, maar kan bij-
voorbeeld aanwijzingen bevatten. 
Notities kunnen worden gelezen 
in het deelvenster Notities, en in 
de Artikeleditor. Je ziet notities in 
de tekst als een pictogram van een 
zandloper. Kies Venster / Redactie / 
Notities. Klik op de notitiemarkering 

in de tekst. In het deelvenster 
Notities kun je nu de notitie lezen 
en wijzigen. Navigeer naar de vol-
gende of vorige notitie in de tekst 
met de pictogrammen Volgende (➊) 
of Vorige (➋). Om een nieuwe notitie 
in de tekst te zetten, plaats je de 
tekstcursor daar in de tekst waar 
de notitie moet komen. Klik op het 
pictogram Nieuwe notitie (➌) in het 
deelvenster Notities. 

 ➓

 ➐

 ➋  ➊  ➌  ➏ ➎ ➍ ➑

Verberg de markering voor notities 
in de tekst door op het oogje te klik-
ken (➍). Klik nogmaals op het oogje 
om de markering weer te zien in de 
tekst. Met een klik op het pictogram 
Naar notitieankerpunt (➎) wordt 
de cursor precies op de notitiemar-
kering in de tekst gezet: je kunt nu 
met de toets ¬ of de toets M 
de notitiemarkering, en daarmee 
dus de notitie zelf, verwijderen. Je 
kunt de notitie nu ook verwijderen 
door op het pictogram van de prul-
lenmand te klikken (➏).
In het bovenste gedeelte van het 
deelvenster Notities zie je wie de 
notitie heeft gemaakt en op welke 
datum (➐). De auteur van de notitie 
is de naam die je opgeeft bij Bestand 

/ Gebruiker. De notitiemarkering (de 
zandloper) heeft dezelfde kleur (➑) 
als de kleur die je bij de gebruiker 
instelt. Zo kun je aan de kleur van 
de notitiemarkering ook zien wie de 
notitie heeft gemaakt.

Notities kun je ook in de tekst 
invoegen met het Notitie ge reed-
schap (➒). Klik met de Notitie-
gereedschap-cursor (➓) in de tekst 
waar je de notitie wilt invoegen. 
Typ nu de tekst direct in het onder-
ste gedeelte van het deelvenster 
Notitie. Om Notities te tonen of te 
verbergen in de Artikeleditor kies je 
Weergave / Extra’s / Notities tonen/
verbergen.
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■ Technieken combineren
Het combineren van verschil-
lende technieken als GREP-stijlen, 
Objectstijlen, Meerdere kolom-
men, Tekst met volgende alinea 

enzovoort maakt het mogelijk om 
snel een document op te maken.
In het onderstaande voorbeeld zijn 
de volgende technieken gebruikt:

 ➊

➋

 ➌

 ➍
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➊ Het tekstkader is opgedeeld in drie 
kolommen. De koptekst en de lead 

(blauwe tekst) maken gebruik van 
de optie Meerdere kolommen.

➋ Dit artikel bestaat steeds uit een 
vraag gevolgd door een antwoord. 
Om dit snel op te kunnen maken 
gebruik je de optie Stijl met vol-
gende. Je maakt twee alineastij-
len: een voor Vraag en een voor 
Antwoord. Geef bij Vraag op dat 
de volgende stijl Antwoord moet 
zijn en geef bij de stijl Antwoord op 
dat de volgende stijl weer Vraag 

moet zijn. Gebruik een Afstand na 
bij de stijl Antwoord om een wit-
regel te krijgen (afstand gelijk aan 
de regelafstand in pt). Selecteer 
nu het begin van de tekst van het 
interview. Klik nu met de rechter-
muisknop op de stijl Vraag en kies 
als menuoptie Vraag toepassen. 
dan volgende stijl.
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➌ De tekst bevat acroniemen. Deze 
kunnen we opmaken in OpenType 

Kleinkapitalen met behulp van een 
GREP-stijl;

Nog sneller kan het wanneer je bij de stijl Kop als volgende stijl Lead 
opgeeft en bij Lead als volgende stijl Vraag. Bedenk ook dat je een 
objectstijl kunt aanmaken voor een tekstkader met drie kolommen en 
daar bij de optie Alineastijlen de stijl Kop kunt kiezen met de optie 
Volgende stijl toepassen (zie pagina 369). Zo kun je het hele tekstkader 
met één klik op een objectstijl opmaken!

TIP
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➍ Omdat de vraag steeds begint met 
de tekst Mag: in de kleur magenta 
en het antwoord met de tekst 
Sachse: in de kleur cyaan maak 

je twee tekststijlen aan waarin 
alleen deze kleuren zijn gedefini-
eerd. Deze gebruik je dan als een 
Geneste stijl in de alineastijlen.
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➊

■ Tekstwijzigingen bijhouden

Het was al langer mogelijk in 
InCopy maar sinds versie CS5 ook 
in InDesign: het bijhouden van wij-
zigingen in de teksten tijdens het 
hele proces van werken met het 
document. Zo kunnen verwijderde 
en nieuwe tekst zichtbaar worden 
gemaakt en kunnen wijzigingen 
worden geaccepteerd en verworpen. 
Bovendien kan worden bijgehouden 
wie tekst heeft gewijzigd en op welk 
tijdstip.
Elk artikel (dus elk apart geplaatst 
bestand) kan afzonderlijk worden 

bijgehouden of niet. Plaats de cur-
sor in een tekstkader waarvan je 
tekstwijzigingen wilt bijhouden. 
Kies nu Tekst / Wijzigingen bijhou-
den / Wijzigingen in huidig artikel 
bijhouden. Om tekstwijzigingen 
zichtbaar te maken zet je de cur-
sor in het tekstkader en open je de 
Artikeleditor ( B Y ) zie ook pagina 
71). Hoe gewijzigde tekst wordt 
weergegeven in de Artikeleditor 
(kleuren, tekststijl enzovoort) kun je 
instellen bij Voorkeuren / Wijzigingen 
bijhouden.

Om meer informatie te zien over 
wie de wijzigingen in de tekst heeft 
gemaakt kies je Venster / Redactie 
/ Wijzigingen bijhouden. Plaats nu 
de tekst-cursor in de tekst. In het 
deelvenster Wijzigingen bijhouden 
kun je nu lezen wie de wijzigingen 
heeft gemaakt en wanneer (➊). Je 
kunt alle wijzigingen accepteren of 
verwerpen; alleen de wijzigingen van 
een bepaalde gebruiker accepteren 
of verwerpen en dit doen voor een 

artikel of voor alle artikelen in één 
keer. De opties om dit te doen vind je 
in het menu Tekst / Wijzigingen bij-
houden en in het bovenste deel van 
het deelvenster Wijzigingen bijhou-
den (➋). Met de pijlen naar rechts/
links kun je naar de vorige/volgende 
wijziging gaan (➌). Verberg of toon 
de wijzigingen door op het oogje te 
klikken (➍). Zet het bijhouden van 
tekstwijzigingen aan of uit door op 
de aan/uitknop te klikken (➎).

➋➌➍➎

Verwijderde tekst Toegevoegde/gewijzigde tekst

160 Handboek InDesign CC Tekst extra



COMPACT & SNEL

Bullet (•) K 8

Copyrightsymbool (©) K G

Beletselteken (…) K ;

En-streepje (half kastlijntje –) K -

Em-streepje (heel kastlijntje —) K : -

En-spatie B : N

Em-spatie B : M

Vaste spatie B K X

Vaste spatie met vaste spatiegrootte (niet ingesteld)

Dunne spatie B K : M

Zacht afbreekstreepje B : -

Vast afbreekstreepje B K –

Kolomeinde ‰

Kadereinde : ‰

Pagina-einde B ‰

Inspringen tot hier B \

Geforceerd regeleinde (zachte return) : O

Huidig paginanummer B K : N

Dubbel aanhalingsteken openen (“) K [

Enkel aanhalingsteken openen (‘) K ]

Dubbel aanhalingsteken sluiten (”) K : [

Enkel aanhalingsteken sluiten (’) K : ]

Rechts uitlijnende tab : ∂

 Speciale tekens

Veel speciale tekens zijn in de tekst in te voegen met een menu: Tekst / Speciaal 
teken invoegen en Tekst / Spatie(s) invoegen. Je kunt speciale tekens ook invoegen 
met een sneltoets, zie de tabel hieronder.
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COMPACT & SNEL

Tabteken ^t \t
Einde van alinea ^p \r
Geforceerd regeleinde ^n \n
Elk paginanummer ^# ~#
Huidig paginanummer ^N ~N
Volgende paginanummer ^X ~X
Vorige paginanummer ^V ~  V
Sectiemarkering ^x ~x
Markering voetnootverwijzing ^F ~F
Indexmarkering ^I ~I
Opsommingsteken ^8 ~8
Caretteken ^^ \^
Backslash \ \ \
Copyrightsymbool ^2 ~2
Weglatingsteken ^e ~e
Tilde ~ \~
Alineasymbool ^7 ~7
Symbool geregistreerd handelsmerk ^r ~r
Sectiesymbool ^6 ~6
Symbool handelsmerk ^d ~d
Haakje openen ( \(
Haakje sluiten ) \)
Accolade openen { \{
Accolade sluiten } \}
Vierkant haakje openen [ \[
Vierkant haakje sluiten ] \]
Em-streepje ^_ ~_
En-streepje ^= ~=
Zacht afbreekstreepje ^- ~-
Vast afbreekstreepje ^~ ~~
Em-spatie ^m ~m

Zoekcodes

Om speciale en onzichtbare tekens te zoeken, kun je de code voor een dergelijk 
teken direct intypen in het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen bij Zoeken naar en 
Wijzigen in. Bij het zoeken naar tekst en zoeken met GREP, worden verschillende 
codes voor dezelfde tekens gebruikt!

TEKST GREP

162



En-spatie ^› ~›
Een derde spatie ^3 ~3
Kwart spatie ^4 ~4
Een zesde spatie ^% ~%
Uitlijnspatie ^f ~f
Haarfijne spatie ^| ~|
Vaste spatie ^s ~s
Vaste spatie (vaste breedte) ^S ~S
Dunne spatie ^‹ ~‹
Cijferspatie ^/ ~/
Interpunctiespatie ^. ~.
Alle dubbele aanhalingstekens " "
Alle enkele aanhalingstekens ' '
Rechte dubbele aanhalingstekens ^" ~"
Dubbele aanhalingstekens openen ^{ ~{
Dubbele aanhalingstekens sluiten ^} ~}
Recht enkel aanhalingsteken ^' ~'
Enkel aanhalingsteken openen ^[ ~[
Enkel aanhalingsteken sluiten ^] ~]
Standaard harde return ^b ~b
Kolomeinde ^M ~M
Kadereinde ^R ~R
Pagina-einde ^P ~P
Oneven-pagina-einde ^L ~L
Even-pagina-einde ^E ~E
Handmatig regeleinde ^j ~a
Rechts ingesprongen tab ^y ~y
Inspringen tot hier ^i ~i
Einde geneste stijl ^h ~h
Laatste paginanummer ^T ~T
Hoofdstuknummer ^H ~H
Wijzigingsdatum ^o ~o

TEKST GREP
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COMPACT & SNEL

Uitvoerdatum ^D ~D
* Willekeurig cijfer ^9 \d
* Willekeurige letter ^$ [\l\u]
* Willekeurig teken ^? .
Eind van artikel \Z
Begin van artikel \A
Begin van alinea ^
Einde van alinea $
Positive lookahead (?=)
Negative lookahead (?!)
Positive lookbehind (?‹=)
Negative lookbehind (?‹!)
Exact x overeenkomsten {x}
Minimaal x overeenkomsten {x,}
Minimaal x overeenkomsten, maximaal y 
overeenkomsten

{x,y}

0 of meer overeenkomsten *
1 of meer overeenkomsten ?
Hoofdlettergevoelig (?-i)
Niet hoofdlettergevoelig (?i)
Negeer spaties in de GREPzoekactie (?x)

* Kun je alleen opgeven bij Zoeken naar en niet 
bij Wijzigen in.

TEKST GREP

Zoekcodes
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Het rondje geeft aan waar 
met de muis begonnen is 
met tekenen van het kader

Het rondje geeft aan waar 
met de muis begonnen is 
met tekenen van het kader

De kaders waarin je tekst plaatst, 
illustratiekaders, lijnelemen-
ten, kortom: alle zaken die je in 
InDesign kunt selecteren met het 
Selecterengereedschap worden 
in InDesign objecten genoemd. 

Objecten kunnen bijvoorbeeld 
worden vergroot en verkleind 
(geschaald), geroteerd, verplaatst, 
van vorm veranderd, gegroepeerd 
en vergrendeld.

 ➊  ➋

 ➌
 ➍

■ Kadervormen
De standaard vorm van een kader is 
rechthoekig. Wanneer je een recht-
hoekig kader tekent met de toets 
: ingedrukt, dan teken je een 

vierkante vorm (➊). Houd je de toet-
sen K : ingedrukt, dan teken 
je vanuit het middelpunt (➋):

Behalve rechthoekige kadervormen 
kun je met InDesign ook ovale en 
ronde vormen en vormen met een 
willekeurig aantal punten zoals een 
stervorm maken.
Houd de muisknop even inge-
drukt terwijl je op het Kadervorm-
gereedschap klikt. Er komen nu 

extra vormen tevoorschijn die je met 
een klik van de muis selecteert. Je 
kunt zo een ovaal (➌) tekenen en 
een ronde vorm maken met dezelfde 
toets : of de toetsen K : 
gebruiken om vanuit het middelpunt 
te tekenen (➍):
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Vanaf InDesign versie CS4 kun je al getekende veelhoekkaders selec-
teren en vervolgens dubbelklikken op het Veelhoekkadergereed schap 
om de geselecteerde veelhoekkaders achteraf te wijzigen.
Je kunt ook een al getekend kader omzetten in een andere vorm, bij-
voorbeeld een rechthoek in een ovaal. Kies Object / Vorm converte-
ren / Polygoon. Zie ook Pathfinder op pagina 391).

TIP

Veelhoekkader

Ster 60%

Ster 20%

Menu Object / Vorm 
converteren

Om kadervormen te tekenen 
met meer hoeken, kies je het 
Veelhoekkader-gereedschap. 
Dubbelklik in Gereedschappen op 
dit Veelhoekkader-gereedschap 

om het aantal zijden in te stellen. 
Achter Ster kun je een percentage 
opgeven voor de scherpte van de 
punten in een stervorm.
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Om voor afzonderlijke hoeken een andere hoekoptie te krijgen in 
InDesign versies ouder dan CS5 heb je een script nodig! Dit script heet 
Corner effects. Zie www.adobe.com/products/indesign/scripting/

TIP

Hoekopties

Hoekopties in het 
Regelpaneel

■ Afgeronde hoeken

Kaders kunnen ook van afge-
ronde hoeken worden voorzien. 
Selecteer een kader en kies 
Object / Hoekopties. Kies de 

gewenste hoek (➍), de gewenste 
hoekoptie en de grootte van de  
hoek (➎):

 

➍➎

Je kunt ook hoekopties instellen 
direct in het Regelpaneel. Klik met 

de toets K op het symbool voor de 
hoekoptie (➏) om meer opties te zien.

➏

➎
➍
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Je kunt elk rechthoekkader en elke rechthoek direct omzetten in een tekst-
kader door er eenvoudigweg in te klikken met het Tekstgereedschap. Dit 
automatisch omzetten kun je ook via Voorkeuren uitzetten (zie pagina 36).

TIP

 ➊  ➋

■ Rechthoekkader of  
rechthoek?

Het verschil tussen het Rechthoek-
kader-gereedschap (met een 
kruis in het kader ➊) en het 
Recht hoek gereedschap (➋) is dat 
een kader met een 'kruis' erin 
(Kadergereedschap) is bedoeld 
voor illustraties; een kader zonder 
kruis erin is een leeg vlak met enkel 
omlijning (vier lijnen als kaderrand: 
je kunt niet op het zelf vlak klik-
ken). In de praktijk maakt het echter 
niet veel uit. Je kunt eigenlijk ook 

volstaan met het Kadergereedschap 
voor kleurvlakken. Bovendien kun 
je elk getekend kader omzetten van 
een tekstkader naar een illustra-
tiekader en omgekeerd, en kan elk 
kader ook de inhoud Niets toege-
wezen krijgen. Selecteer een kader 
met het Selecterengereedschap en 
kies Object / Inhoud en de gewenste 
kaderinhoud, of klik met de rech-
termuisknop op een kader en kies 
Inhoud in het contextmenu.

Wanneer je een kader selecteert 
met het Selec teren  gereedschap zie 
je rechts een geel vierkantje. Je kunt 
op dit vierkantje klikken (➐). Je ziet 

nu vier gele ruitjes. Klik op een van 
deze ruitjes en sleep met de muis 
om een hoekeffect toe te passen.

➐

Klik met de toets K op een 
geel ruitje om van hoekoptie te 
veranderen;
Klik met de toetsen K : op een 
geel ruitje om de hoekoptie van een 
enkele hoek te veranderen;
Sleep met de toets : ingedrukt 
op een geel ruitje om een enkele 
hoek te veranderen.

170 Handboek InDesign CC Objecten



■ Rastergereedschappen

Bij het tekenen van kaders kun je 
het aantal kaders vermeerderen 
en in een raster plaatsen. Begin 
met het slepen met de muis om 
een kader te tekenen. Verander nu 

tijdens het slepen het aantal rijen 
en kolommen waarin je meerdere 
kaders in een raster wilt plaatsen 
met de cursor-toetsen fl ¸ Ø Á.

Bij het tekenen van een Veelhoek-
kader kun je tijdens het slepen met 
de muis op de spatiebalk drukken: 
nu kun je met de cursor-toetsen fl 
¸ Ø Á het aantal zijden en de 

stervorm wijzigen. Nogmaals op de 
spatiebalk drukken brengt je weer 
terug naar het maken van kolom-
men met de cursor-toetsen. 

SPATIEBALK + fl ¸ Ø Á

Heb je een aantal kaders gese-
lecteerd dan kun je de spatiebalk  

ingedrukt houden en slepen om de 
afstand tussen de kaders te wijzigen.

SPATIEBALK + slepen

Tekenen met een raster van 
kaders

Tekenen van Veelhoekkader 
met gebruik van cursor-
toetsen

Afstand tussen kaders 
vergroten door te slepen met 
ingedrukte spatiebalk

Om de witruimte tussen de 
objecten in een te maken 
raster te vergroten houd je de 
toets B ingedrukt samen 
met de cursor-toetsen.
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Ook bij het tekenen van tekstkaders kun je rasters maken met de cursor-
toetsen: de kaders zijn met elkaar verbonden. (Helaas werkt dit NIET met 
een geladen tekst-cursor…)

TIP

Houd je de spatiebalk ingedrukt 
tijdens het slepen, dan kun je het 
omsluitend kader van de geselec-
teerde objecten zowel verbreden 

als verhogen en zullen de objecten 
zowel horizontaal als verticaal uit-
gelijnd worden.

Rasters slepen met geladen 
cursor
Heb je een aantal afbeeldingen 
gekozen en heb je zo de cursor 
'geladen' (zie pagina 199) dan kun 

je ook gebruik maken van de rasters. 
Sleep en gebruik de cursor-toetsen. 
Laat je nu de muisknop los dan wor-
den deze afbeeldingen in het raster 
geplaatst (zie ook pagina 226).

 

Slepen + ¸

Uitlijnen kaders door te 
slepen met ingedrukte 

spatiebalk

Aantal tekstkaders wijzigen 
door te slepen met 

ingedrukte  spatiebalk

SPATIEBALK + slepen
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■  Tussenruimtegereedschap

De afstand (witruimte) tussen ver-
schillende objecten is vanaf InDesign 
versie CS5 makkelijk aan te passen 
met het Tussenruimtegereedschap 
(➊). Plaats het gereedschap tussen 

objecten in en sleep (➋). Je kunt zo 
de witruimte gelijk houden maar 
verplaatsen tussen de objecten 
waarbij de objecten van grootte 
(breedte, hoogte) veranderen.

De bovenste afbeelding 
rechts was vullend voor het 
kader: na het slepen met het 
Tussenruimtegereedschap 
schaalt het kader, niet de 
afbeelding. De onderste 
afbeelding rechts heeft een 
uitsnede (afbeelding groter 
dan het kader). Na het 
slepen met het 
Tussenruimte -gereedschap 
is nu meer zichtbaar van de 
afbeelding in het kader

Houd de toets : ingedrukt tijdens 
het slepen om alleen de ruimte tus-
sen de twee naaste objecten te wij-
zigen (➌);
Houd de toets B ingedrukt tijdens 
het slepen om de witruimte zelf te 
wijzigen (➍);
Houd beide toetsen B : inge-
drukt tijdens het slepen om alleen 
de witruimte tussen twee naaste 
objecten te wijzigen.

➌ Sleep met :

➍ Sleep met B

Het Tussenruimte-
gereedschap negeert 
objecten die zijn vergrendeld 
en objecten van de 
stramienpagina.

Het Tussenruimte-
gereedschap kijkt naar 
objecten naast elkaar maar 
kan ook de afstand van 
objecten ten opzichte van 
bijvoorbeeld de marges 
gebruiken: plaats het 
Tussenruimtegereedschap 
tussen de marge (rand van 
het document) en een object 
en sleep.
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Deelvenster Transformeren

Een verschillend 
referentiepunt geeft andere 

resultaten bij transformeren 
zoals hier bij roteren

■ Kaders aanpassen

 ➍

 ➐
 ➑

 ➋  ➌

 ➎
 ➏ 

 ➊

Je kunt kaders numeriek plaat-
sen en vergroten met het deel-
venster Transformeren (➊) en 
het Regelpaneel. Geef de X- en 
Y-positie (➋) en de Breedte en 
Hoogte (➌) op. Op elk van deze 

zogenaamde hoekpunten van een 
geselecteerd kader kun je met het 
Selecterengereedschap klikken en 
slepen om het kader te vergroten of 
te verkleinen (➐). Klik op het kader 
zelf (➑) om het te verplaatsen.

■ Kaders transformeren

Het is ook mogelijk om kaders snel 
te schalen (➍), te roteren (➎) en 
schuin te trekken (➏) in het deel-
venster Transformeren (of in het 
Regelpaneel).

Referentiepunt zetten voor  
transformeren
Voordat je begint met schalen of 
roteren, is het belangrijk om de X- en 
Y-positie (zie ook X-, Y-positie op 
pagina 36) in te stellen. Roteren 
kan bijvoorbeeld handiger zijn wan-
neer je vanuit het middelpunt roteert:
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Je ziet geen schaalpercentage staan wanneer je een zojuist geschaald 
object selecteert: je blijft 100% zien in het schaalvenster, het is alleen een 
menu om snel mee te schalen!

LET OP

Roteren

Schuintrekken

Schalen

Roteren
Selecteer een kader en geef bij 
Roteren (➎) een hoek op:

Schuintrekken
Selecteer een kader en geef bij 
Schuintrekken (➏) een hoek op:

Schalen
Bij schalen is ook het referen-
tiepunt, de X-, Y-positie, van 
invloed op waar het kader schaalt. 
Selecteer een kader en geef een 

schaalpercentage op (➍). Met een 
klik op het ketensymbool (keten 
gesloten ) kun je in proportie 
schalen of ongelijk schalen (keten 
verbroken ).
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Schaalgereedschap

Rotatiegereedschap

Schalen met Schaalgereedschap
Het is ook mogelijk om te schalen 
met het Schaalgereedschap (➊). 
Klik in Gereedschappen op het 
Transformatiegereedschap en hou 
de muisknop ingedrukt. Kies nu 
het Schaalgereedschap. Klik nu op 
een geselecteerd kader en sleep 

vanuit een hoekpunt om het kader 
te schalen. Het referentiepunt dat 
wordt gebruikt voor het schalen 
wordt aangegeven met een kleine 
markering (➋). Deze markering kun 
je met de muis selecteren en overal 
plaatsen waar je wilt.
Nog preciezer kun je de schaal 

opgeven wanneer je dubbelklikt 
op het Schaalgereedschap. In het 
dialoogvenster dat je nu ziet kun 
je Voorvertoning aanvinken om 
goed te zien wat er gaat gebeuren. 
Bovendien kun je een geschaalde 

kopie van je kader maken. Het ori-
ginele kader schaalt niet maar je 
krijgt een geschaalde kopie in het 
document:

Roteren met Rotatiegereedschap
Voor roteren heb je dezelfde opties 
als hierboven beschreven bij 
schalen, je gebruikt echter nu het 

Rotatiegereedschap (➌). Ook op dit 
gereedschap kun je dubbelklikken.

 ➋

 ➊

 ➌
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Vanaf InDesign versie CS5 kun je elk kader altijd roteren door even bui-
ten het kader te gaan staan met het Selecterengereedschap, je hoeft dus 
niet meer te wisselen naar het Transformatie-gereedschap.

TIP

Vrije transformatie

Menu Transformeren

Transformeren: verplaatsen

Vrije transformatie
Om in één keer te kunnen scha-
len en roteren kun je met het 
Transformatiegereedschap (➍) sle-
pen op een geselecteerd kader. Het 
is even uitproberen maar door de 
juiste sleepbeweging met de muis 

te maken kun je roteren of schalen: 
sleep vanaf een hoekpunt weg van 
het kader om te roteren; sleep naar 
binnen of recht naar buiten om te 
schalen. Je ziet aan de cursor of je 
aan het roteren (➎) of schalen (➏) 
bent:

 ➎  ➏

Transformeren menu
Wanneer je een transformatie 
(schalen, roteren of vrije trans-
formatie) wilt herhalen op andere 
objecten, selecteer deze objecten 
dan direct na de transformatie en 
kies Object / Transformatie /   
Opnieuw Transformeren / Reeks 
afzonderlijk transformeren. (De 
optie Reeks transformeren schaalt 
geen afzonderlijke objecten maar 
de groep van objecten die je eventu-
eel hebt geselecteerd, zie Objecten 
groeperen op pagina 180. Je ziet in 

het menu Object / Transformeren 
ook opties om te roteren of scha-
len: dit heeft hetzelfde effect als 
dubbelklikken op het Rotatie- of 
Schalengereedschap. Bovendien 
kun je hier snel een object spie-
gelen en snel 90 en 180 graden 
draaien.

Vanuit dit menu Transformeren 
kun je ook snel een object (of meer-
dere geselecteerde objecten) ver-
plaatsen, bijvoorbeeld 5 mm naar 
rechts op de pagina:

De sneltoets voor 
Verplaatsen is 
B : M.

Je kunt ook dub-
belklikken op het 
Selectiegereedschap (de 
Zwarte pijl)!

 

Hou de toets K ingedrukt 
om altijd vanuit het 
middelpunt te 
transformeren!

 ➍
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Je kunt ook objecten verplaatsen en kopiëren met het toetsenbord: je 
verplaatst een geselecteerd object met de cursortoetsen ¸/Á/Ø/fl. 
Wanneer je nu de toets K ingedrukt houdt, kopieer je een object met 
de cursortoetsen.

TIP

Om snel een kopie te maken van een geselecteerd object kun je ook 
Bewerken / Dupliceren kiezen (sneltoets B K : D).

TIP

Kopiëren met de toets K

Stap en herhalen

■ Objecten kopiëren

Kaders en andere objecten (zoals 
lijnelementen) laten zich op meer-
dere manieren kopiëren. De een-
voudigste manier is om het object 
te selecteren, Bewerken / Kopiëren 
te kiezen (sneltoets B C) en 
vervolgens Bewerken / Plakken 
te kiezen (sneltoets B V). De 
kopie wordt iets verschoven op 
de pagina geplaatst. Wil je een 
kopie exact op dezelfde plaats 

hebben (bijvoorbeeld een kopie 
van een object op pagina 1 wordt 
geplakt op pagina 3), dan kies je 
Bewerken / Op plaats plakken (snel-
toets B K : V).

Nog sneller is het om op een gese-
lecteerd kader te klikken en met de 
ingedrukte toets K te slepen. Je 
ziet de cursor veranderen om aan te 
geven dat je een kopie maakt:

 

Ten slotte heb je ook nog de 
mogelijkheid om een aantal 
kopieën in één keer te maken en 

daarbij precies op te geven welke 
afstand de kopieën ten opzichte 
van elkaar moeten krijgen. Kies 
Bewerken / Stap en herhalen (snel-
toets B K U).
De waarden die je bij Stap en 
herhalen opgeeft, worden ook 
gebruikt wanneer je een object via 
Dupliceren kopieert! Om een kopie 
exact boven op het origineel te 
plaatsen geef je bij Horizontale en 
Verticale verschuiving 0 mm op.
Met de optie Maken als raster maak 
je rijen en kolommen.

Je vindt opties als Kopiëren 
en Plakken ook in het 
contextmenu als je met de 
rechtermuisknop op een 
object klikt.

De Rastergereedschappen 
(zie pagina 171) werken ook 
bij het slepen met de toets 
K

178 Handboek InDesign CC Objecten



Wanneer je een object verplaatst door het te verslepen met de muis, kun 
je de toets : ingedrukt houden om recht naar links, rechts, boven en 
onder te verplaatsen. Ook een hoek van 45 graden werkt op deze manier. 
Houd je nu de toetsen : én K ingedrukt dan maak je een kopie in 
een rechte lijn!

TIP

Meerdere objecten 
selecteren

■ Meerdere objecten selecteren

H

Y

X

B

 ➊

Om meerdere objecten te selecte-
ren, klik je op de objecten terwijl je 
de toets : of de toets B inge-
drukt houdt.

Je kunt ook met het 
Selecterengereedschap om de 
objecten heen slepen die je wilt 
selecteren (➊).

In het deelvenster Transformeren of 
in het Regelpaneel zie je bij X en Y 

nu een waarde staan die geldt voor 
een denkbeeldig omsluitend kader 
om alle geselecteerde objecten 
heen.
Je zou nu bijvoorbeeld in het X-veld 
+5 mm kunnen typen: alle geselec-
teerde objecten verschuiven nu 5 
mm naar rechts (zie ook Verplaatsen 
op pagina 177).
De waarden achter Breedte en 
Hoogte gelden ook voor dit denk-
beeldig omsluitend kader.
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Vanaf InDesign versie CS5 hoef je meerdere geselecteerde objecten niet 
meer te groeperen om ze allemaal te verplaatsen of om een transfor-
matie (zoals schalen of roteren) toe te passen. Meerdere geselecteerde 
objecten gedragen zich in InDesign versie CS5 als tijdelijke groep!

TIP

Bij het versmallen of verbreden van een groep (het veranderen van de 
breedte en hoogte) kunnen de verhoudingen van de kaders in de groep 
veranderen (●➋)! Om dit te voorkomen houd je de toetsen B én : 
ingedrukt wanneer je de grootte van de groep verandert met de muis. 

LET OP

Gegroepeerde 
objecten

■ Objecten groeperen

 ➊

 ➋

Je kunt ook meerdere objecten die 
zijn geselecteerd groeperen: op 
deze manier kun je meerdere objec-
ten selecteren en verplaatsen alsof 
het een enkel object is. Selecteer 
meerdere objecten (zie Meerdere 
objecten selecteren op pagina 179) 

en kies Object / Groeperen (snel-
toets B G). Je ziet nu een kader 
met een stippellijn om de geselec-
teerde objecten heen (➊). Hetgeen 
voor de X- en Y-waarden is gezegd 
bij Meerdere objecten selecteren 
geldt ook hier. 

Je kunt alle transformaties nu 
op de groep toepassen; zo kun je 

bijvoorbeeld meerdere kaders in 
één handeling roteren of schalen.

 

Objecten in een  
groep selecteren
Om een object apart te selecte-
ren, bijvoorbeeld om de grootte 
of de positie ervan in de groep te 
wijzigen, dubbelklik je met het 

Selecterengereedschap op een 
object in de groep in InDesign 
versie CS5. In InDesign CS4 en 
eerder gebruik je het Direct-
selecterengereedschap (de Witte 
pijl) om met een klik een object in 
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Direct-selecteren-
gereedschap

een groep te selecteren. Je kunt 
ook de pictogrammen rechtsbo-
ven in het regelpaneel gebruiken 
of via Object / Selecteren een 
object in een groep selecteren. 
Heb je met het Direct-selecteren-
gereedschap een object in een 

groep geselecteerd, verplaats dit 
dan door met het Direct-selec-
terengereedschap precies op het 
puntje midden in een kader te klik-
ken en het vervolgens te verslepen. 
Je kunt het ook met de cursortoet-
sen verplaatsen.

 ➊  ➋

 ➌ ➍

 ➊

 ➋

 ➍

Om objecten in een groep met de 
pictogrammen in het Regelpaneel 
te selecteren ga je als volgt te werk:
• Selecteer de groep en klik nu op 

het pictogram Inhoud selecteren 
(➊). Het eerste object in de groep 
is nu geselecteerd. 

• Om een volgend object in de 
groep te selecteren klik je op 
het pictogram Volgend object 
selecteren (➋).

• Met een klik op het pictogram 
Vorig object selecteren (➌) ga 
je weer een object terug in de 
groep. 

• Om de groep weer als geheel 
te selecteren, klik je op het 
picto gram Container selec-
teren (➍) (of klik met het 
Selecterengereedschap – de 
zwarte pijl – weer op de groep).

Vanaf InDesign versie CS5 
dubbelklik je met het 
Selecteren-gereedschap (de 
Zwarte pijl) om te wisselen 
tussen een object in een 
groep selecteren en de hele 
groep selecteren.
Heb je een object in een 
groep geselecteerd dan kun 
je met de toets A weer 
naar de selectie van de hele 
groep wisselen.

De opties die overeenkomen 
met de pictogrammen vind je 
ook in het menu 
Object / Selecteren.

In InDesign CS4 en eerder 
kun je ook met de toets K 
en het Direct-selecteren-
gereedschap (de witte pijl) 
klikken op een groep om te 
wisselen tussen groep 
selecteren en object in groep 
selecteren.
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Dit werkt ook met gegroepeerde objecten: selecteer een ob ject in een 
groep (bijvoorbeeld met het Direct-selecteren gereed schap) en kies ver-
volgens een optie voor Schikken.

TIP

■ Objecten schikken:  
bovenop en onderop

 ➊

 ➋ ➌

 ➊

 ➋ ➌

 ➊

 ➋ ➌

Wanneer je objecten tekent in 
InDesign teken je elk volgend 
nieuw kader boven op al bestaande 
kaders. We gaan hier uit van het 
werken in één laag (zie Lagen op 
pagina 344). Je kunt de volg-
orde of de schikking van objecten 

veranderen. Kies Object / Schikken 
en kies of je een object helemaal 
bovenop of helemaal onderop wilt 
plaatsen ten opzichte van andere 
objecten, of dat je een object één 
stapje naar boven of onder wilt 
verplaatsen.

Object ➊ ligt boven op objecten 
➋ en ➌. Om object ➊ onder de 
objecten ➋ en ➌ te leggen kies je 
Object / Schikken / Naar achter-
grond (sneltoets : B[ ). 

Om object ➊ achter object ➋ te 
plaatsen maar nog boven object ➌ 
kies je Object / Schikken / Naar ach-
teren (sneltoets B[ ).

Naar achtergrond Naar achteren

Op dezelfde manier kun je 
een object schikken met Naar 

voorgrond ( B : ] ) en Naar 
voren ( B ] ).
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Om een object te selecteren dat volledig onder een ander object ligt (je 
kunt het dus niet zien), houd je de toets B ingedrukt en klik je met het 
Selecterengereedschap daar waar het onzichtbare object op de achter-
grond ligt. Je ziet nu dat je het hebt geselecteerd. Houd nu de muisknop 
ingedrukt om het geselecteerde kader te verplaatsen of gebruik de cur-
sortoetsen om het te verplaatsen. Je kunt blijven klikken met de toets 
B als er meerdere kaders boven op elkaar liggen: bij elke klik selec-
teer je weer een niveau lager. Blijf je klikken, dan kom je weer uit bij het 
bovenliggende kader. 

TIP

Om objecten die op een zelfde laag liggen anders te schikken (zoals 
bovenop onderop) kun je vanaf InDesign versie CS5 nu ook het deelven-
ster Lagen gebruiken – zie hiervoor pagina 349.
De weergave van objecten die bovenop elkaar liggen of zijn gegroepeerd 
wordt ook anders weergegeven in InDesign versie CS5: elk object 'licht 
op' wanneer je er met een cursor overheen beweegt. 

TIP

Door 'gestapelde' kaders 
klikken met de toets B

 

     

 

1 Kopieer

4 Kopieer

2 Selecteer

3 Plakken in

5 Selecteer

6 Plakken in

Plakken in
Het is mogelijk in InDesign om een 
kader in een ander kader te plak-
ken om zo een masker te maken. 
Kopieer een object, selecteer 

vervolgens het andere object 
waarin je wilt gaan plakken en kies 
Bewerken / Plakken in (sneltoets 
B K V).

Om objecten te selecteren 
die in een ander object zijn 
geplakt, kun je dezelfde 
manier van selecteren 
gebruiken als bij 
gegroepeerde objecten.
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COMPACT & SNEL  Uitlijnen

 ➊
Uitlijnen op linkerkant,  
rechterkant of midden.

 ➋

Uitlijnen op  
onderkant

Uitlijnen op  
bovenkant

Uitlijnen op  
midden

Voorbeeld van afstand gebruiken: 
10 mm.

Voorbeeld afstand verdelen:
10 mm.

 ➍

Verdelen tussen linker- en rechterkant kader: linkerzijde, rechterzijde of midden van de 
kaders. Hierbij is het van belang hoe tussenliggende objecten worden verdeeld.

 ➌

 ➐

Verdelen tussen linker- en rechterkant kader: linkerzijde, rechterzijde of midden van de kaders. 
Hierbij is het van belang hoe tussenliggende objecten worden verdeeld.

 ➎

 ➊

 ➌

 ➏

 ➐

 ➋

 ➍

 ➎

Uitlijnopties in het 
Regelpaneel
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■ Objecten uitlijnen

 ➏

 ➋

Objecten uitlijnen ten  
opzichte van elkaar
Het is gemakkelijk om meerdere 
objecten uit te lijnen aan dezelfde 
linker-, rechter-, onder- of boven-
kant. Je kunt dit doen met pic-
togrammen in het Regelpaneel 
die zichtbaar worden zodra je 
meerdere objecten selecteert. Je 
kunt ook het deelvenster Uitlijnen 
gebruiken (Venster / Object en 
Layout / Uitlijnen). Selecteer de 
objecten die je ten opzichte van 
elkaar wilt uitlijnen (Uitlijnen op 
selectie ➏). Kies een van de opties 

om objecten uit te lijnen, zoals 
bovenkant, linkerkant enzovoort.

Om objecten uit te lijnen ten opzich-
te van de pagina of van de marges 
selecteer je de bijbehorende optie 
(➏).

Om bijvoorbeeld een kader exact 
in het midden van de pagina te zet-
ten, selecteer je het kader, kies je 
Uitlijnen op marges (➏) en vervol-
gens Horizontaal en Verticaal uit-
lijnen (➋).

Om snel een aantal kaders op gelij-
ke hoogte te zetten en bijvoorbeeld 
uit te lijnen tussen de linker- en 
rechterkant van een kader, kies je 
de optie Uitlijnen op selectie (➏). 

Vervolgens lijn je de objecten aan 
de bovenkant uit (➋) en verdeel je 
de tussenruimte gelijk tussen de 
kaders (➍).

➋

➍

Je kunt ook een andere 
methode voor uitlijning en 
verdeling gebruiken: 
selecteer alle vijf beelden in 
de Open dialoog (zie pagina 
199), sleep nu met de muis 
en gebruik nu de cursor-toets 
naar rechts om vijf kolommen 
te maken (zie pagina 171). 
Plaats de beelden. Hou alle 
beelden geselecteerd en 
begin aan het 
rechterhoekpunt te slepen 
met de spatiebalk ingedrukt 
om de verdeling aan te 
passen (zie pagina 172).

Bij bijvoorbeeld uitlijnen op 
de linkerkant, wordt de 
linkerkant gebruikt van het 
meest links staande object. 
Om de linkerkant van een 
ander object te gebruiken 
selecteer je in het Uitlijnen-
deelvenstermenu de optie 
Uitlijnen op hoofdobject (●➏) 
nadat je alle objecten hebt 
geselecteerd die je op elkaar 
wilt laten uitlijnen. Klik nu 
met de muis op het object dat 
als referentie moet dienen: je 
ziet nu een dikker kader om 
het hoofdobject:
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COMPACT & SNEL  Lijnen

 ➋

 ➑

 ➒

 ➐

 ➏

➌  /  ➍

 ➊

 ➊
 ➎
 ➏

 ➐

 ➑

 ➋
 ➌
 ➍

 ➒

Kies Venster / Lijn Deelvenstermenu

Voor optie ➎ zie 
pagina 188
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Lengte van een lijn in het 
regelpaneel

Lijn selecteren

■ Lijnen

 ❷
 ❶

 ❸

 ➓

Om lijnen te tekenen gebruik je het 
Lijngereedschap (➓).
Je kunt een lijn onder elke hoek 
tekenen. Om een rechte horizontale 
of verticale lijn te tekenen, houd je 
de toets : ingedrukt bij het sle-
pen van de muis. Ook kun je zo een 
lijn onder 45 graden maken. 

In het Regelpaneel of het deelven-
ster Transformeren zie je nu geen 
Breedte en Hoogte staan wanneer 
je de lijn selecteert, maar een 
Lengte. Ook kun je opgeven of de X- 
en Y-waarde geldt voor de linker- of 
rechterkant of voor het midden.

Een lijn onder een hoek staat in 
een selectiekader (❶) wanneer 
je er op klikt, maar bij een rechte 
horizontale of verticale lijn zie je 
dit selectiekader niet! Om een 
horizontale of verticale lijn langer 
of korter te maken, klik je met het 

Selecterengereedschap op een punt 
en versleep je dit (❷). Bij een lijn 
onder een hoek pas je het selectie-
kader aan óf je klikt met het Direct-
selecterengereedschap op een punt 
van de lijn om de lengte (en hoek) te 
veranderen (❸).

Een kaderrand geef je op door een 
geselecteerd kader een lijndikte 
te geven. De lijn om een kader kan 

binnen, buiten of in het midden van 
de kaderrand komen te staan (zie 
optie ➑ op pagina 186). Van een lijn 
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Afknotlimiet

Lijnstijlen maken

kun je ook opgeven hoe de uitein-
den moeten worden vormgegeven: 
rond, afgevlakt, volledig (optie ➏ op 
pagina 186). Bovendien kun je het 
begin en/of eind van een lijn voor-
zien van pijlpunten of andere vor-
men (optie ➌ en ➍ op pagina 186).
Om wat ingewikkeldere lijnen te 
tekenen, zoals kromme lijnen of 
lijnen die uit meerdere elementen 

bestaan, kijk je bij Tekenen met het 
Pengereedschap op pagina 385. Bij 
lijnen die uit meerdere elementen 
bestaan kun je een afknotlimiet 
opgeven – optie ➎ op pagina 186 
– bij bijvoorbeeld een waarde van 8 
voor de afknotlimiet moet de punt-
lengte achtmaal de lijndikte zijn 
voordat de punt wordt afgekant.

■ Eigen lijnstijlen

Niet tevreden met de standaard lijn-
soorten? Je kunt je eigen stippel-
lijnen maken. Een eenmalige stip-
pellijn maak je door de lijn de optie 
Streepjes te geven, je krijgt nu extra 
opties te zien in het deelvenster 

Lijn. Hierin kun je opgeven hoe 
lang een streepje moet zijn, en 
daarachter hoeveel tussenruimte 
tot aan het eerstvolgende streepje 
enzovoort.

Nog meer lijnstijlen kun 
je aanmaken door in het 

Lijn-deel ven ster menu de optie 
Lijnstijlen te kiezen:
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Eigen lijnstijlen

Klik op een bestaande lijn en kies 
Bewerken of kies Nieuw om een 
nieuwe lijnstijl aan te maken. Je 
kunt een ononderbroken lijn (➊), 
stippellijn (➋) of streep (➌) maken.
Klik in het voorbeeldvenster (➍) en 
sleep met de muis een stukje nieuwe 
lijn. Om een stukje lijn te verwijderen 

sleep je het uit het venster. Je kunt 
een voorvertoning zien in verschil-
lende diktes (➎).

Experimenteer hiermee! Tevreden? 
Geef de lijnstijl een naam en klik op 
OK. Vanaf nu staan ze bij je lijnsoor-
ten in het deelvenster Lijn.

■ Objecten vergrendelen

Elk object (tekstkader, lijn, illustra-
tiekader enzovoort) kun je vergren-
delen. Je kunt het object dan niet 
verplaatsen of wijzigen. (Of je een 
object dat vergrendeld is nog wel 
kunt selecteren of niet, kun je instel-
len bij Voorkeuren / Algemeen: 
Selectie van vergrendelde objecten 
voorkomen.) Selecteer het object en 
kies Object / Vergrendelen (sneltoets 
B L). Om te ontgrendelen kies 

je Object / Ontgrendelen (sneltoets 
B K L). Eigenlijk vergrendel 
je het object zo in het deelven-
ster Lagen (zie Lagen op pagina 
344).Een vergrendeld object krijgt 
linksboven het pictogram van een 
hangslotje. Om alle objecten te ont-
grendelen kies je Object / Alles op 
spread ontgrendelen of gebruik je 
het deelvenster Lagen (zie Lagen op 
pagina 344).

➊

➍

➎

➋

➌
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■ Slimme hulplijnen

➍

➎

 ➊

➋

➏

Tijdens het tekenen van kaders 
kun je zogenaamde slimme hulp-
lijnen tonen. Je zet dit aan of uit bij 
Voorkeuren / Hulplijnen en plak-
bord. Bij het tekenen van objecten 
zoals tekst- of illustratiekaders 

(➊) en lijnen (➋) zie je de breedte 
en hoogte van het kader terwijl 
je tekent. Tevens zie je of nieuwe 
objecten uitlijnen ten opzichte van 
al bestaande objecten (➌).

Slimme hulplijnen verschijnen ook 
wanneer je een object verplaatst 
en dit object zich precies op het 

verticale en/of horizontale midden 
van de pagina bevindt (➍). Bij rote-
ren zie je de hoekwaarde (➎).

Bovendien zie je slimme hulplijnen 
ten opzichte van andere objecten. 
Hieronder zie bijvoorbeeld bij het 
verslepen van een object een slimme 
hulplijn die het horizontale midden 

opgeeft van het object dat daaronder 
ligt (➏). Zo weet je dat het bovenste 
object precies horizontaal uitgelijnd 
is ten opzichte van het onderste 
object.

Bij het plaatsen van 
afbeeldingen zie je de schaal 
van de afbeelding bij een 
bepaalde kadergrootte.
De plaatsings cursor 
verandert van zwart naar wit 
wanneer een kader dat je 
sleept uitlijnt ten opzichte 
van een al bestaand kader 
(bijvoorbeeld aan dezelfde 
linkerzijde).

➌
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Slimme hulplijnen kunnen je helpen 
om objecten op gelijke hoogte of 
een gelijke afstand ten opzichte van 
elkaar te plaatsen.
Hieronder zijn drie afbeeldingen 
geselecteerd die worden geplaatst 
door middel van het slepen van 
een nieuw illustratiekader. Je ziet 

slimme hulplijnen die aangeven of 
het nieuw te tekenen kader over-
eenkomt met het formaat van de 
al bestaande kaders (➐) en dat 
de horizontale afstand tussen de 
kaders onderling gelijk is (➑) en op 
dezelfde bovenkant uitlijnen (➒).

➐

➑

➒

Wanneer je afbeeldingen roteert 
met het Roteergereedschap zie je 
slimme hulplijnen die aangeven 
wanneer de afbeelding die je roteert 

dezelfde hoek heeft als een andere 
geroteerde afbeelding op de pagina 
(➓).

 ➓

191

O
bjecten



Slimme hulplijnen werken niet in combinatie met de optie 
Documentraster magnetisch! Als deze optie aanstaat bij Weergave / 
Rasters en hulplijnen zal de optie Slimme hulplijnen grijs zijn en zie je de 
slimme hulplijnen niet tijdens het werken op de pagina!

LET OP

Voorkeuren slimme hulplijnen
Welke slimme hulplijnen je wilt zien 
tijdens het werken met InDesign 

en welke kleur ze hebben, kun je 
instellen via Voorkeuren / Hulplijnen 
en Plakbord.
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Afbeeldingen in Bridge Revisiemodus



Bitmap

Joint Photographer's 
Export Group

Te vaak als JPG bewaard

■ Bestandsoorten  
(bestandsformaat)

Afbeeldingen kunnen vanuit 
verschillende programma's, 
zoals Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CorelDraw enzovoort 

worden opgeslagen in verschillende 
bestandsformaten. De belang-
rijkste bestandsformaten volgen 
hieronder.

Bitmap-bestanden

Foto's zijn bitmap-bestanden: ze 
worden opgebouwd uit puntjes en 
hebben een resolutie: het aantal 
puntjes per vierkante inch (ppi). Hoe 
meer puntjes per vierkante inch, 

hoe hoger de resolutie en hoe beter 
de kwaliteit (zie Schaal en resolutie 
op pagina 205). Een programma 
als Photoshop bewerkt en bewaart 
bitmap-bestanden.

JPEG
Een JPEG- of JPG-bestand is veelal 
RGB (zie ook Kleur op pagina 242) 
en gebruikt een manier om de 
grootte van het bestand zo klein 
mogelijk te houden. Dit zo klein 
mogelijk houden betekent echter 
dat informatie verloren gaat. 
Als regel geldt dat hoe vaker je een 
JPG opslaat, hoe slechter de kwali-
teit wordt. Na een aantal keren als 
JPG bewaren ontstaan 'blokjes' in 
het beeld. Velen werken met JPG-
bestanden omdat dit bestandsfor-
maat meestal wordt gebruikt in 
digitale camera's. De discussie is 
nog gaande of je JPEG-bestanden 
direct in InDesign kunt gebruiken, 

maar voor professioneel drukwerk 
kun je dat toch beter niet doen. 
Beter is het om JPG-bestanden te 
openen in een beeldbewerkings-
programma en ze dan op te slaan 
als TIFF. Werk in InDesign verder 
met dit TIFF-bestand (Zie TIFF vol-
gende pagina).

Gebruik ook zeker geen PICT-, 
EMF-, GIF-, PCX-, BMP- of WMF-
bestanden! Deze zijn níét geschikt 
voor drukwerk.

Hiernaast rechts zie je onderaan 
een detail van een te vaak bewaard 
JPEG-bestand: in de details zijn 
grote blokken ontstaan.
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Werk je met duo- of triotonen in Photoshop dan moet je deze opslaan als 
PSD! (In andere opmaakprogramma's moest een duotoon juist als EPS 
worden opgeslagen, maar in InDesign gaat dat niet goed.)

TIP

Photoshop Document

Tagged Image File Format

Encapsulated PostScript

PSD
Photoshop-bestanden (PSD) zijn bij 
voorkeur te gebruiken in InDesign, 
PSD is zeer flexibel in het gebruik 
in InDesign. Nadeel is dat niet ieder 
programma PSD-bestanden kan 
openen. Wil je een enkel bestand 

hebben dat zowel in InDesign als in 
andere programma's is te openen, 
dan is TIFF geschikter.
(Veel drukkers geven aan dat ze 
altijd TIFF willen hebben, maar dat 
is vaak meer een oude gewoonte 
dan een noodzaak…).

 

TIFF
TIFF is het meest universele 
bestandsformaat voor bitmap-
bestanden en compatibel met de 
meeste programma's. Een prima 
keus dus voor bitmap-bestanden, 
maar net iets minder flexibel dan 

PSD in InDesign. Om een TIFF opti-
maal op te slaan vanuit Photoshop 
voor het plaatsen in InDesign 
gebruik je de volgende instellingen 
bij het bewaren in Photoshop:

Of je de optie Bewaar transparantie 
(➊) ziet, hangt af of je alfa-kanalen 
gebruikt of niet, dit wil praktisch 
zeggen: heb je een vrijstaand 
gemaakte afbeelding (de achter-
grond verwijderd, je ziet een blok-
jespatroon achter de afbeelding) 
dan móét je deze optie aanvinken 

om de afbeelding ook vrijstaand te 
zien in InDesign!

EPS (bitmap)
Gebruik EPS liever niet voor bit-
map-bestanden wanneer je aan 
kleurmanagement doet, want dit 
gaat in TIFF's beter dan in EPS. 

➊
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De beste afdruk van een AI- of vector-EPS-bestand krijg je op een 
Postscript-printer. De meeste inktjetprinters zijn géén Postscript-
printers, de kwaliteit van de afdruk kan dan tegenvallen. Gelukkig kun 
je met InDesign toch op eenvoudige inktjetprinters een goede afdruk 
van vectorbestanden maken. Klik met de rechtermuisknop op een 
AI- of EPS-bestand in InDesign en kies in het contextmenu de optie 
Weergaveprestaties / Weergave van hoge kwaliteit of stel deze hoge 
weergavekwaliteit als standaard in voor vectorbestanden in je voorkeu-
ren. (Zie Voorkeuren / Weergaveprestaties op pagina 36.)

TIP

Adobe Illustrator

Encapsulated PostScript

Portable Document Format

Vectorbestanden

Vectorbestanden zijn resolutie-
onafhankelijk. Anders gezegd: 
eigenlijk hebben ze geen resolutie, 
vectorbestanden bestaan niet uit 
puntjes maar worden gedefinieerd 
in wiskundige termen, zogenaamde 
vectoren. Deze worden pas ver-
taald naar puntjes op papier bij het 
afdrukken. De kwaliteit van een 

vectorbestand is altijd optimaal, 
hoeveel je een vectorbestand ook 
vergroot. (Bij een bitmap wordt 
de kwaliteit bij vergroten steeds 
slechter.) Bestanden van CAD/CAM-
programma's (technische teke-
ningen) en Adobe Illustrator zijn 
vectorbestanden.

AI
AI is het eigen bestandsformaat van 
Adobe Illustrator en heeft de voor-
keur bij het gebruik van vectorbe-
standen in InDesign.

EPS (vector)
Omdat oudere opmaakprogram-
ma's niet direct AI-bestanden 
konden plaatsen, staan veel 

oudere vectorbestanden nog in 
EPS. Bestanden uit Freehand moe-
ten ook als EPS worden bewaard 
om in InDesign te kunnen worden 
gebruikt. (In het geval van een bit-
map-EPS wordt er alleen een klein 
stukje Postscript toegevoegd aan 
het bestand, het is en blijft echter 
een bitmap-bestand.) Naast AI en 
EPS ondersteunt InDesign ook DCS.

  

PDF
Ook PDF-bestanden kunnen worden 
gebruikt in InDesign. In feite is een 
Adobe Illustrator AI-bestand niets 
anders dan een PDF! Een PDF kan 

een mengvorm van bitmap en vec-
tor zijn. De bitmapdelen van de PDF 
moeten dan ook aan de effectieve 
resolutie-regel voldoen en kunnen 
'kartelig' worden weergegeven!

Menu

Menu

Vector Bitmap
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Postscript is een resolutie-
onafhankelijke taal voor 
printers.



Afbeelding plaatsen

AI- of PDF symbool bij 
plaatsen

Plaatsen door middel van 
slepen

■ Afbeelding plaatsen

Je kunt, net zoals bij het plaat-
sen van tekst, eerst een illus-
tratiekader tekenen met het 
Rechthoekkadergereedschap 
en dan dit kader selecteren en 
Bestand / Plaatsen kiezen. De afbeel-
ding komt in het geselecteerde kader 
te staan (➊). De afbeelding komt 

op 100% van de ware grootte in het 
kader te staan. 
Het kan dus zijn dat je kader niet 
groot genoeg is om de hele afbeel-
ding te zien. Dit kunnen we straks 
nog aanpassen. (Zie ook de TIP op  
voor het plaatsen zonder vooraf een 
kader te tekenen!)

 ➊

 ➌

 ➋

Heb je wel een illustratiekader 
getekend op de pagina maar 
deze niet geselecteerd voordat je 
Plaatsen koos, dan zie je een gela-
den cursor (een kwastje met haak-
jes eromheen; ➋) met een kleine 
voorvertoning van je beeld. Klik nu 
op een bestaand illustratiekader 
om de afbeelding in dit kader te 
plaatsen. Je kunt ook ergens op 
de pagina klikken met de geladen 
cursor (➌): Je krijgt dan een kader 
dat zo groot is als de afbeelding. Je 
kunt overigens aan het symbool van 

de geladen cursor zien of je een bit-
map of EPS, dan wel een AI of PDF 
plaatst.

Plaatsen door slepen
Een bestand laat zich ook plaatsen 
door middel van slepen en neer-
zetten (drag and drop) vanuit de 
Verkenner (Windows) en de Finder 
(Mac). Selecteer een afbeelding in 
de Verkenner of Finder en sleep 
deze boven op een documentven-
ster van InDesign.

Bestanden kunnen ook 
worden geplaatst met behulp 
van het programma Adobe 
Bridge (zie pagina 227).
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Meerdere bestanden kiezen 
in één keer

Afbeelding geplaatst in een 
ovaal kader

■ Meerdere bestanden plaatsen

 ➊  ➌ ➋  ➍

Moet je vier afbeeldingen plaatsen 
op de pagina? Dan kun je alle vier de 
afbeeldingen in één keer selecteren 
in het dialoogvenster Plaatsen als 

je Bestand / Plaatsen hebt gekozen. 
Gebruik de toets : of de toets B 
om alle vier de bestanden te selecte-
ren. Klik op Openen.

Je ziet nu een geladen cursor met 
linksboven een getal om aan te 
geven hoeveel afbeeldingen je gaat 
plaatsen (➊). Klik nu op een illus-
tratiekader om de eerste afbeelding 
in dat kader te plaatsen. Je ziet dat 
het getal achter de cursor met 1 
verminderd (➋). Vervolgens zie je 
een klein voorbeeld van de volgende 
afbeelding die je wilt plaatsen. Je 
kunt met de cursortoetsen Ø / Á 
door de afbeeldingen bladeren tot-
dat je de afbeelding ziet die je wilt 
plaatsen (➌). Ga door totdat alle 
geladen afbeeldingen zijn geplaatst. 

Heb je een afbeelding geladen die 
je toch niet wilt plaatsen toets dan 
A: het getal achter de cursor 
wordt met 1 verminderd (➋).
Klik je niet op een leeg illustratie-
kader maar ergens op de pagina 
dan wordt de afbeelding geplaatst 
op de plek waar je klikt op 100% van 
de ware grootte van die afbeelding. 
Je kunt ook een nieuw kader maken 
door te slepen (zie ook volgende 
pagina).
Uiteraard kunnen afbeeldingen in 
alle kadervormen worden geplaatst 
(zie Kadervormen op pagina 167).
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Om een afbeelding te 
vervangen in een kader waar 
al een afbeelding instaat  
houd je de toets K 
ingedrukt en klik je met de 
geladen cursor op dat kader.



COMPACT & SNEL  Afbeelding aanpassen

 ➍

 ➎

 ➌

 ➊

 ➋

 ➊ ➌ ➋➎  ➍

B K : E

B K : C

B K C

B : E

200

Pictogrammen in 
Regelpaneel



■ Afbeeldingen schalen  
en aanpassen

Plaats je een afbeelding zonder 
eerst een kader te selecteren, dan 
kun je direct slepen op de pagina 
met de geladen cursor (zie pagina 
199): de horizontale en verticale 

afmeting van het te tekenen kader 
wordt in verhouding met de afbeel-
dingsgrootte gehouden. Bovendien 
wordt de afbeelding automatisch 
passend geschaald in dit kader.

Om een afbeelding achteraf aan te 
passen aan de grootte van het illus-
tratiekader is het van belang dat de 
afbeelding niet uit proportie wordt 
geschaald. Klik met de rechtermuis-
knop op een afbeelding en kies in 
het contextmenu Aanpassen (of kies 
Object / Aanpassen).
Bij Inhoud aan kader aanpas-
sen (➊) wordt de afbeelding zo 
geschaald dat deze volledig in het 
kader past, de verhouding tus-
sen breedte en hoogte gaat ver-
loren. Bij Inhoud proportioneel 
schalen (➋) wordt de afbeelding 

in proportie geschaald totdat deze 
volledig zichtbaar is in het kader, 
daarbij kan het kader groter zijn 
dan de afbeelding. Kies dan Kader 
aan inhoud aanpassen (➌) om het 
kader sluitend om de geschaalde 
afbeelding te maken. Je kunt ook de 
afbeelding centreren in het kader 
met Inhoud centreren (➍). De optie 
Kader proportioneel vullen (➎) 
vult de ruimte van het kader zo veel 
mogelijk met behoud van proportie, 
maar het kan gebeuren dat je dan 
een deel van de afbeelding niet ziet.

■ Aanpassen voorinstellingen
Wanneer je weet dat elke te plaat-
sen afbeelding in een van tevoren 
getekend kader moet komen, bij-
voorbeeld bij het in één keer plaat-
sen van meerdere afbeeldingen 
tegelijkertijd (zie Meerdere bestan-
den plaatsen op pagina 199), dan 

kun je van tevoren een aanpassing 
opgeven aan de illustratiekaders. 

Klik met de rechtermuisknop op 
een getekend illustratiekader en 
kies in het contextmenu Opties 
voor aanpassen aan kader of kies 
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Afbeelding geladen
Slepen met de muis

Resultaat: volledig 
afbeelding passend in 
kader



Dubbelklik op het hoekpunt rechts, links, onder of boven van het kader 
met de afbeelding om het kader direct aan te passen aan de inhoud. Klik 
je op een ander hoekpunt dan pas je het kader gedeeltelijk aan, bijvoor-
beeld wel passend in hoogte maar niet in breedte.

TIP

Opties voor aanpassen aan 
kader

Rand bijsnijden en 
referentiepunt zetten bij 

opties voor aanpassen aan 
kader

Object / Opties voor aanpassen aan 
kader. Stel een van de aanpasopties 
in. Stel je de opties in via de menu-
balk zonder dat je vooraf een kader 
hebt geselecteerd, dan wordt de 
aanpasoptie (➊) die je nu instelt de 

standaardinstelling voor elk nieuw 
illustratie totdat je de aanpasin-
stelling weer verandert. Dit kan 
veel tijd besparen. (Zie pagina 201 
voor meer informatie over de optie 
Passend maken.)

➌

➋

➊

Bovendien kun je opgeven dat de 
afbeelding bij het plaatsen al wat 
wordt bijgesneden (➋). Voorbeeld: je 
hebt een foto met een zwarte rand 
van 2 mm rondom. Deze wil je niet 
zien in het kader, anders gezegd: je 

wilt de afbeelding aan alle kanten 4 
mm bijsnijden. Zet dan de Mate van 
bijsnijden rondom op 4 mm. Om de 
afbeelding vooraf te centreren zet je 
het Referentiepunt op midden (➌).

Afbeelding bijsnijden
Om een gedeelte van een afbeelding 
te zien, kun je het kader bijsnijden: 
maak het kader eenvoudigweg 

kleiner (of groter) door met het 
Selecterengereedschap op een van 
de hoekpunten van het kader te 
klikken en te slepen.

 

 ➋  ➌
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Afbeelding in kader 
verschuiven

X+ en Y+ positie

■ Afbeelding verplaatsen  
in kader

Wanneer je een kader hebt dat niet 
de hele afbeelding laat zien en je de 
uitsnede wilt veranderen (een ander 
gedeelte van de afbeelding zichtbaar 
maken), doe dan het volgende:
• In InDesign CS4 en eerder: Klik 

met het Direct-selecteren ge-
reed schap (de witte pijl) op de 
afbeelding. Je ziet nu een tweede 
kader dat de randen van je 
afbeelding weergeeft; Klik op de 
afbeelding;

• Vanaf InDesign versie CS5: 
Beweeg de cursor (Zwarte pijl) 
over de gewenste afbeelding. 
De Inhoudgrijper wordt nu 

zichtbaar, een dubbel rondje, 
en de cursor verandert in een 
handje. Houd nu de muisknop 
ingedrukt* bovenop dit dubbele 
rondje (➊) en begin met het ver-
plaatsen van de afbeelding: je 
ziet nu de gehele afbeelding (➋); 

• Versleep nu de afbeelding totdat 
je de juiste uitsnede hebt; 

• Laat de muisknop los. (Schakel 
weer naar het Selecteren ge reed-
schap in InDesign CS4 en eerder);

• Klik nogmaals op de afbeelding 
om het kader eventueel weer te 
 selecteren in InDesign CS4 en 
eerder.

Het hoekpunt linksboven van de 
afbeelding ten opzichte van het hoek-
punt van het kader (➌) zie je als X+ 
en Y+ in het Regelpaneel wanneer je 
met het handje op het dubbele rondje 

(➊) klikt op de afbeelding (in InDesign 
CS4 en eerder gebruik je de witte pijl). 
Je kunt het referentiepunt uiteraard 
veranderen van bijvoorbeeld linksbo-
ven naar het midden. 

 ➊

 ➋

➌

203

Afbeeldingen

* Wanneer je echt klikt op 
het dubbele rondje selecteer 
je de inhoud van het kader 
(de afbeelding). Toets dan 
E om terug  naar het 
Selectiegreedsschap te gaan.



■ Afbeelding en kader schalen

Afbeelding en kader samen 
schalen

Klik je met het Selecterengereed-
schap op een van de hoekpunten 
van een kader waarin een afbeel-
ding staat en versleep je het 
hoekpunt, dan vergroot je dus het 
kader (➊). De afbeelding vergroot 
niet mee. Om kader en inhoud 

te schalen houd je de toetsen 
B : ingedrukt terwijl je een 
hoekpunt sleept (➋). Wacht even 
met slepen na het klikken op een 
hoekpunt om een voorvertoning op 
het beeldscherm te krijgen.

Je kunt ook sneltoetsen gebruiken 
om een kader te schalen: selec-
teer het kader met de afbeelding 
met het Selecterengereedschap en 
gebruik de sneltoetsen B . om te 
vergroten of B , om te verkleinen 
in stapjes van 1%. Voeg de toets 
K toe om in stapjes van 5% te 
vergroten of te verkleinen. 
Om kader én afbeelding te schalen 
gebruik je het Selecterengereed-
schap (de zwarte pijl); in CS3 werkt 
dit anders: klik in het veld Schalen 

(zie de optie Snel schalen op 
pagina 42) en verhoog je met de 
cursortoets omhoog of omlaag de 
schaal met stapjes van 1%.  

Afbeelding in kader schalen
Om alleen de afbeelding te scha-
len en niet het kader gebruik je 
het Direct-selecterengereedschap 
of, vanaf InDesign versie CS5 
de Inhoudgrijper. Klik met het 
Direct-selecteren -gereedschap 
op het kader met de afbeelding, 
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Sleep met B :

 ➋

➊

Ook kun je ook in het Regenpaneel 
de optie Auto aanpassen aanzet-
ten. Als deze optie aanstaat hoef 
je de toetsen B : niet meer 
ingedrukt te houden bij het schalen 
van een kader!



Ook tekstkaders laten zich met inhoud schalen door op een hoekpunt 
van een tekstkader te slepen met de toetsen B :. Kader en inhoud, 
oftewel de tekstgrootte, schalen. 

TIP

Inhoud schalen

Numeriek schalen vanuit 
een Regelpaneel

of klik direct met het Selecteren-
gereed schap (de zwarte pijl) op de 
Inhoudgrijper zodat je de randen 
van de afbeelding ziet (zie pagina 
hiervoor). Je kunt nu op dezelfde 
manier als hierboven beschreven 
bij Afbeelding en kader schalen de 

afbeelding schalen. Ook de snel-
toetsen voor 1% en 5% proporti-
oneel schalen zijn hetzelfde. Het 
schalen van alleen de afbeelding 
betekent dus dat het illustratieka-
der waarin de afbeelding staat niet 
mee schaalt.

Uiteraard kan ook geschaald 
(en geroteerd) worden met het 
Transformeren-gereedschap (zie 
Transformeren  op pagina 174) en 

vanuit het Regelpaneel of deelven-
ster Transformeren (zie Kaders 
transformeren op pagina 174). 

 

Schaal en resolutie
Belangrijk om een afbeelding te 
kunnen afdrukken met een goede 
kwaliteit is dat de afbeelding vol-
doende resolutie heeft (zie resolutie 
op pagina 195) Als regel wordt 
vaak een resolutie van 300 ppi voor 
bitmap-afbeeldingen aangehou-
den als garantie voor een goede 
afdrukkwaliteit. Let wel: dit betreft 
de effectieve resolutie. Wanneer 
je een afbeelding hebt van 10 x 10 
cm met een resolutie van 300 ppi 

en je plaatst deze op 20 x 20 cm in 
InDesign, dan is de effectieve reso-
lutie nog maar 150 ppi. Afbeeldingen 
die je bewaart vanaf het web hebben 
een resolutie van 72 dpi en kunnen 
niet met goede kwaliteit worden 
afgedrukt. Maar schaal je een web-
plaatje van 72 dpi in InDesign naar 
een derde van de ware grootte dan 
krijg je een effectieve resolutie van 
3 x 72 = 216 ppi. Dit kan net voldoen-
de zijn om nog een redelijke afdruk-
kwaliteit te krijgen. 

Als regel wordt 
aangehouden:  
de effectieve resolutie in ppi 
moet 1,5 tot 2 maal het 
drukraster (in lpi) zijn: 
drukrasters voor 
hoogwaardig drukwerk zijn 
150 lpi (60 lpc); 
2 x 150 = 300.
Vandaar de regel van 300 ppi 
voor een bitmap.
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Je kunt de Inhoudgrijper 
aan- en uitzetten in het 
menu Weergave/ Extra / 
Inhoudgrijper.



Dubbelklik met het Selecterengereedschap (de zwarte pijl) op een 
afbeelding om snel schakelen tussen Selecterengereedschap en Direct-
selecteren gereedschap. Nogmaals dubbelklikken brengt je weer terug naar 
het Selecterengereedschap (de zwarte pijl). Vanaf InDesign versie CS5 kun 
je nog sneller werken door gebruik te maken van de Inhoudgrijper (dubbele 
rondje in het midden van de afbeelding) zonder te dubbelklikken.

TIP

Percentage van geschaalde 
afbeelding

Deelvenster Info en 
deelvenster Koppelingen

Maar hoe kun je in InDesign zien 
hoeveel je een afbeelding hebt 
geschaald? Klik op een kader 
dat een afbeelding bevat met het 
Direct-selec teren gereedschap 
(de witte pijl), of klik op het de 

Inhoudgrijper (dubbele rondje 
met het handje). Je ziet nu in het 
Regelpaneel of in het deelvenster 
Transformeren (➊) de schaal. De 
schaal zie je dus alleen met het 
Direct-selecterengereedschap of na 

 ➊

een klik op de Inhoudgrijper (dub-
bele rondje met het handje)!
Maar aangezien de effectieve reso-
lutie de factor is die de afdruk-
kwaliteit bepaalt, kun je nog beter 
het deelvenster Info gebruiken 
(Venster / Info) en sinds CS4 het 
deelvenster Koppelingen (zie 
pagina 218). Klik je met het 
Selecteren gereed schap of het 
Direct-selecteren gereedschap op 

een kader met een afbeelding, dan 
toont het deelvenster Info je de 
belangrijkste gegevens voor die 
afbeelding: kleurmodel, bestands-
formaat, resolutie bij 100% ware 
grootte en de effectieve resolutie 
(➋). Houd de effectieve resolutie het 
liefst rond de 300 ppi; de absolute 
ondergrens is 224 ppi. Een hogere 
effectieve resolutie kan geen kwaad 
voor de afdrukkwaliteit.

 ➋

206 Handboek InDesign CC Afbeeldingen



Transformaties zijn totalen

Transformeren: totalen?
Kaders met afbeeldingen of de 
afbeelding in het kader is behalve 
te schalen, te roteren en schuin te 
trekken (zie Kaders transformeren 
op pagina 174) ook snel te spiege-
len via het Regelpaneel.

Bij deze transformaties is het 
belangrijk om in de gaten te hou-
den of het kader met de afbeel-
ding is geselecteerd via het 
Selecterengereedschap of de 
afbeelding in dat kader via het 

Direct-selecterengereedschap. Ook 
het referentiepunt is belangrijk.
In onderstaand voorbeeld is een 
kader met afbeelding geselecteerd 
met het Selecterengereedschap en 
is het kader 32 graden gedraaid. 
Daarnaast is de afbeelding in het 
kader geselecteerd met het Direct-
selecterengereedschap en is de 
afbeelding 32 graden gedraaid. Voor 
beide transformaties is het refe-
rentiepunt op het midden gezet (zie 
Referentiepunt zetten voor transfor-
meren op pagina 174).

Je selecteert nu het kader waarin 
alleen de afbeelding is gedraaid 
met het Selecterengereedschap en 
draait kader en inhoud nogmaals, 
nu met 33 graden. De afbeelding 
is dus in feite 32 graden en daarna 
33 graden gedraaid oftewel in 
totaal 65 graden.
Waneer je nu klikt met het Direct-
selecterengereedschap op de 

afbeelding hangt het ervan af of 
je nu 32 graden ziet of het totaal 
te weten 65 graden: zet je in het 
Regelpaneel-deelvenstermenu 
of het Transformeren-
deelvenstermenu bij het 
Selecterengereedschap de optie 
Transformaties zijn totalen aan 
dan zie je 65 graden staan, zet je de 
optie uit dan zie je 32 graden:
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In het deelvenstermenu waar je de 
opties Transformaties zijn totalen 
opgeeft, zie je ook nog drie andere 
opties staan die belangrijk zijn:
De optie Afmetingen incl. lijndikte 
bepaalt wat je in het Regelpaneel 
of het deelvenster Transformeren 
ziet bij Breedte en Hoogte: wordt 

de lijndikte opgeteld bij de breedte 
en grootte of niet. Heb je een kader 
van 10 x 10 mm en zet je de optie 
Afmetingen incl. lijndikte uit dan 
blijf je bij Breedte en Hoogte 10 mm 
zien, ook al geef je het kader een 
lijndikte van 15 punt rondom. 

Afmetingen inclusief of 
exclusief lijndikte

Roteren en spiegelen via 
menu

10 mm

De optie Verschuiving inhoud 
weergeven bepaalt of je een X: en 
Y: waarde ziet of niet (zie Afbeelding 
plaatsen op pagina 198). 

Ten slotte kun je opgeven dat wan-
neer je een kader schaalt dat is 
voorzien van een lijn (kaderrand), 
deze mee moet schalen. Je hebt 

bijvoorbeeld illustratiekaders met 
een lijn (kaderrand) van 1 punt en je 
gaat het kader nu schalen met 50%. 
Moet de kaderrand 1 punt blijven, 
dan zet je de optie Lijndikte tijdens 
schalen aanpassen uit. (Zou de 
optie aanstaan dan zou de kader-
rand 0,5 punt zijn geworden.)

■ Snel roteren en spiegelen

Om snel een kader of afbeel-
ding in een kader te roteren met 
90, 180 of -90 graden kun je het 
Transformeren-deelvenstermenu 
gebruiken. Denk aan het X: en Y: 
referentiepunt! Ook kun je zo snel 

spiegelen. Om het kader op zijn 
plaats te houden (om de as te spie-
gelen) zet je het referentiepunt op 
het midden (zie Referentiepunt zet-
ten voor transformeren op pagina 
174).
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Afbeelding geroteerd en 
gespiegeld om middelpunt

Gekopieerd met het 
Direct-selecteren-
gereedschap

Gekopieerd met het 
Selecteren-gereedschap

In het Regelpaneel vind je ook een 
aantal pictogrammen om te roteren 
en te spiegelen. De pictogrammen 

laten ook zien hoe je afbeelding is 
gespiegeld en/of geroteerd.

Roteren
Spiegelen

 ➊

 ➋

■ Plakken in: nesten

Kaders met afbeeldingen laten zich 
nesten: plakken in andere kaders 
(zie Plakken in op pagina 183). 
Het maakt verschil of je een kader 
met een afbeelding selecteert 
met het Selecterengereedschap 
en dan kopieert en plakt, of dat 
je de afbeelding in het kader 
selecteert met het Direct-
selecterengereedschap en dan 
kopieert en plakt. Als je een kader 
met afbeelding kopieert met het 

Selecterengereedschap en het 
dan in een ander kader plakt, 
kopieer en plak je een eventu-
ele lijn (kaderrand) mee (➋). Als 
je alleen de afbeelding in een 
kader kopieert met het Direct-
selecterengereedschap en het dan 
in een ander kader plakt, kopieer en 
plak je slechts de afbeelding zelf (➊) 
en niet het kader waar de afbeel-
ding in stond.
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Gebruik de selectiemethoden 
voor Inhoud en Container om 
geneste afbeeldingen te 
selecteren (zie pagina 180).



Vrijstaand beeld, de 
achtergrond is transparant

Rechterbeeld is niet 
vrijstaand: de achtergrond is 

niet transparant

■ Vrijstaande afbeeldingen

Afbeeldingen die we losmaken van 
de achtergrond noemen we vrij-
staande afbeeldingen. Vrijstaand 
maken gebeurt in een programma 
als Photoshop en kan in principe 
op twee manieren: met een pad, 
of uitknippad (dit geeft harde ran-
den) of met alfakanalen (dit geeft 

zachte overgangen). Een model 
met wapperend haar is een voor-
beeld van een vrijstaand beeld met 
een alfakanaal; zouden de haren 
met een uitknippad vrijstaand zijn 
gemaakt dan lijkt het haar wel 
'aangevreten'.

Is een beeld in Photoshop vrij-
staand gemaakt met een alfaka-
naal (een schaakbordpatroon als 
achtergrond in Photoshop), dan 
kun je het beeld in Photoshop 
opslaan als een Photoshop-
document: een PSD-bestand. Bij 
het plaatsen in InDesign krijgt de 
afbeelding een transparante ach-
tergrond (➊). Sla je het beeld op 
als TIFF, denk er dan aan om de 
optie Transparantie opslaan aan 

te zetten (zie TIFF op pagina 196). 
Zet je deze optie niet aan dan zul 
je een witte achtergrond zien (➋)!

Wordt het beeld vrijstaand 
gemaakt met een uitknippad, dan 
kan het beeld als PSD en TIFF 
worden opgeslagen. Opslaan als 
EPS, zoals dat vroeger moest voor 
beelden met een uitknippad, is 
níét meer nodig en zelfs niet aan 
te bevelen.

 ➋

➊

➊
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Een afbeelding kan meer dan één uitknippad of alfakanaal bevatten. Je 
kunt deze kiezen via Object / Uitknippad / Opties. Bevat een afbeelding 
slechts één alfakanaal, dan wordt dit al automatisch gekozen en toege-
past wanneer je de afbeelding in InDesign plaatst. Vreemd genoeg zie je 
dan als je Object / Uitknippad / Opties kiest achter type Geen staan. Intern 
heet dit alfakanaal Transparantie.

TIP

Uitknippad-opties

Afbeelding met witte 
achtergrond

Vrijstaand gemaakte 
afbeelding

Weet je zeker dat het beeld op de 
juiste manier vrijstaand is gemaakt 
maar zie je toch een witte in plaats 
van een transparante achtergrond? 
Dan staat het uitknippad of het 
alfakanaal uit (zie Importopties op 
pagina 223).

Je kunt altijd een aanwezig uit-
knippad of alfakanaal aanzet-
ten in InDesign. Selecteer het 
kader met de afbeelding en kies 
Object / Uitknippad / Opties. Kies 
achter Type een pad of Alfakanaal:

 

In InDesign vrijstaand maken
Wanneer er geen enkele mogelijk-
heid is om een beeld vrijstaand 
te maken in een programma 
zoals Photoshop, kun je een 
afbeelding met een effen achter-
grond ook vrijstaand maken in 
InDesign. Beschouw dit echter 
als een noodoplossing. Selecteer 
het kader met de afbeelding en 
kies Object / Uitknippad / Opties. 
Selecteer nu de optie Randen zoe-
ken. Met de waarden Drempel 
en Tolerantie kun je proberen de 
afbeelding zo mooi mogelijk vrij-
staand te maken. Zet in ieder geval 
de optie Afbeelding met hoge reso-
lutie gebruiken aan zodat InDesign 

de afbeelding zo goed mogelijk 
vrijstaand maakt. (InDesign 
maakt nu zelf vrij met een 
eigen uitknippad.) Je 
kunt een bestaand uit-
knippad ook kleiner 
maken, krimpen, zodat 
je minder ziet van de 
afbeelding. 

Inclusief binnenranden maakt 
de vrijstaande vorm niet alleen 
om de afbeelding heen maar 
ook in de afbeelding; er vallen dan 
gaten in de afbeelding.
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Wanneer je een afbeelding in een 
kader hebt staan die groter is dan 
het kader (je ziet dus maar een 
deel van de afbeelding), kun je het 
uitknippad beperken tot alleen 
het deel dat je ziet met de optie 
Beperken tot kader. Je ziet geen 
verschil op het beeldscherm of bij 
het drukken, maar een dergelijk 
uitknippad kan ook voor tekstom-
loop (zie volgende pagina) worden 
gebruikt. In dat geval beïnvloedt de 
optie Beperken tot kader de manier 
waarop de tekst om de afbeelding 
gaat heenlopen. 

Uitknippad naar  
kader converteren
Heb je een beeld geplaatst met een 
uitknippad (geen alfakanaal dus), 

dan kun je dit pad gebruiken om 
een illustratiekader te maken met 
de vorm van dit pad. Dit kan helpen 
wanneer je een vernislaag over een 
afbeelding wilt plaatsen (zie hier-
voor Kleur op pagina 242).

Selecteer de afbeelding met het 
pad. Kies Object / Uitknippad / 
Uitknippad naar kader converte-
ren. Het kader met de afbeelding 
heeft nu de vorm van het pad. 
Wanneer je nu met het Direct-
selecterengereedschap (de witte 
pijl) op de afbeelding klikt en de 
afbeelding uit het kader verwijdert 
(toets M of ¬), zie je alleen 
het kader nog staan.

In InDesign vrijstaand 
maken met Randen zoeken

Uitknippad naar kadervorm
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Wanneer je een afbeelding 
in een kader hebt staan die 
groter is dan het kader (je 
ziet dus maar een deel van 
de afbeelding) dan kun je 
het uitknippad beperken tot 
alleen het deel dat je ook ziet 
met de optie Beperken tot 
kader. Je ziet geen verschil 
op het beeldscherm of bij het 
drukken, maar een dergelijk 

Wanneer je een afbeelding 
in een kader hebt staan die 
groter is dan het kader (je 

ziet dus maar een deel van 
de afbeelding) dan kun je 
het uitknippad beperken 

Wanneer je een afbeelding 
in een kader hebt staan die 
groter is dan het kader (je 

ziet dus maar 
en deel van 
de afbeelding) 
dan kun je het 
uitknippad 
beperken tot 
alleen het 

deel dat je ook ziet met de 
optie Beperken tot kader. Je 

Wanneer je een afbeelding in een 
kader hebt staan die groter is dan het 
kader (je ziet dus maar een deel van 
de afbeelding) 
dan kun je 
het uit-
knippad 
beper-
ken tot 
alleen 
het deel dat 
je ook ziet met de optie Beperken 
tot kader. Je ziet geen verschil op het 

Wanneer je een afbeelding in een 
kader hebt staan die groter is dan het 
kader (je ziet dus maar een deel van 

de afbeelding) 
dan kun je 

het uit-
knippad 
beperken 
tot 

alleen het 
deel dat 

je ook ziet met de optie Beperken 
tot kader. Je ziet geen verschil op 
het beeldscherm of bij het drukken, 

Wanneer je een afbeelding in een 
kader hebt staan die groter is dan 
het kader (je ziet dus maar een deel 
van de afbeel-
ding) dan kun je 
het uit- knippad 
b e p e r - ken tot 
e n k e l het deel 
dat je ook ziet 
met de optie 

Beperken tot kader. Je ziet geen 
verschil op het beeldscherm of bij 

Wanneer je een 
afbeelding in 
een kader 
hebt staan 
die groter is 

dan het kader 
(je ziet dus maar 
een deel van de 
afbeelding) dan 

kun je het uitknippad 
beperken tot alleen het 

deel dat je ook ziet met de 
optie Beperken tot kader. 
Je ziet geen verschil op het 

 ➊

 ➌

 ➌

 ➌

 ➍

 ➊

 ➊  ➊

 ➊

 ➊

 ➋

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

➊ Omloop aan/uit en kader/
vorm;

➋ Extra afstand om object 
heen geven voor tekstom-
loop;

➌ Omloop alleen rechts, 
links of beide zijden;

➍ Omloop om afbeelding: 
contouropties (omloop 
om pad, alfakanaal).

Tekst gaat verder in vol-
gend kader/kolom na 
afbeelding

Afbeeldingen
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Wanneer je tekstomloop aanzet om tekst om de vorm van een vrijstaande 
afbeelding te laten lopen (objectvorm), maar de tekst toch om het recht-
hoekig kader heen blijft lopen in plaats van de vorm van de afbeelding te 
volgen, kijk dan bij Type. Er staat daar standaard de optie Gelijk aan uit-
knippad, maar als de afbeelding een alfakanaal heeft in plaats van een 
uitknippad, moet je dit alfakanaal hier bij Type kiezen (optie ●➍ op pagina 
213).

TIP

Objecten op de pagina met 
tekstomloop

■ Tekstomloop

Loborer se doloreet eliquamet 
er acilit lam iril utet augait, vel 

ex ex eu feuguer sumsandit iurer 
sim zzrilit nullan ullan ulputpa ti-

onsecte te vel el ip erostrud do del 
dipit praessit velenim in hent dit wis 

nis nulpute dipsustie feugiam quisl do-
lobore feugait alis acipsum ip ero del ut ute 

duipisi tin ut wis aut lorpero dipit exer sectem 
nibh el irilit iure mincini smodiate dolor sim dolor irit 
veliquam dolor alis eugiat.
Dunt wis at, sequisl ut in elenisit adit adipit wisl 
incil inisci bla consecte dolor sim et aliquam con-
sequate conulla con hent vullaor sed deliquisisi 
blam quat, quam zzrit niametue eugait iriuscin 
utat lutatio od del ut veniatie commy nit irilla fa-
cipissi blaorperos aci exer sisl elestrud mincillan 
venisim vel enis ad te feugiatie minit wis diat ius-
ciliquat. Lummolesto eugiam, commodo consed 
te commy nosto odiamet vullutpatet lore te dit 
acinim ad minim volor senibh et veliquatum alis 
erostisl exerci te veriustrud tio commy non 
hendit ulputat. Duisim in heniscing eniam 
velisi tat. Duis digna augait utpat. Ut lute 
volor adion ullaore veniamet at praestie 
euguerit praesequat er atinis delisci te 
tat luptat, cortie te magniamet lam 
zzriuscil et lore consequis alit ver acili-
quat. Nis nonsenit wisl iure do dignim 
euisi.
Quipsuscipit aliquisi. Na coreet acil in-
cin vel ipsusto odolut lor si eugait ver 
alit vel dunt lan utpating exerostrud 
dolor ipissequip et num nissit aut nos 
nos aci tinibh eriustie cor sim aut eugue 
dolendipisit alismolore moloborem ve-
lit estrud molor susto commy nonulpu 
tpatem quamconse feuis nisi elit ad en-
digna facipit lut wis augait nulla con-
sectem dolobore dolor sequamet do 
corpero od eraesequi blam, vulput wis-
sim do ex esto dolore dolor alis et lorem 
vercilit aut exer si.
Lan utpat nonulpute consecte el utem 
veniatum quat ut lute ming eum veli-
quat, conum enibh eu feuissit praestrud 
et, sumsandipit num quat, quissenim 
vent dipit dolore vent velis acip eugia-
met iustrud molorem incidunt nisisit

Em irilit ing ex eugiam dolummodit alisim vel utpat. 
Ut lore con veliquis dolorper secte molobore conum 
dignim zzriusc incincipis ad dolor si bla augait prat. 
Ut aliquamcor inisl irit, sequat. Ut ad min hendre co-
nulla feugiat, quamet nis elismod enibh endionu 
lluptat acil eugiam iliquam consequate faccum do-
lore venit nisisim num quat. Andionsecte feugue 
mod euis nim quis alis dolobor ipismodio odolobor 
alit, vulla feum dolobortis nonsectet ing eugiam zzri-
ureetum quis num ex eu facincidui exerci tem vele-

nibh et vel ulla augait acipsusci eum iustio-
nulla consequisi.
Equip essendignis augue feugiat etummo-
dio elit volorper sequam ing et aute conse-
quam, cor iriusto consed tionsequam ven-
digna adit lobor sequat. Ut vulputatue tatie 
modolorem zzriuscilla facidui bla conse-
quat.
Oborem vullaore vero dolorerit ipsuscil in 
utpat. Duis exer sustrud dolenissi et nul-
lumsandre do con euisisl ut nosto odolore 

tat num dolummodit endre faccum do 
dolore commodolore facidui pissecte 

delit volutat ulput inim dolore do-
lesse magna corem velisl dolum do-
lobore modolorem quate feum 
quisl dolorem iriusto core vel ulla 
feugue min eumsan et wis del etue 
vulla feuis nisi.
Lut lorem zzrit nullum dipit adiam 
quatuerit dolum quipit, quip et ut 
am, vent alisit lut ing elis eugueros 
aliquatum voloboreetum zzriure 
etueratet lore consecte feu facil ute 
do consequ amcommy nos euis 
autpat. Ci blam vent alit alis er sed 
tin henim il utationsed eu feuipit 
atem vel in voleniamet volortion ul-
lupta tummodo enis dolendre mag-
na feuguero conullaore facipsustis 
ad enim eu feugait lum niatie feugi-
am iure tiscilit vulputat. Ectetum 
iniam zzrilis aciliquisci ex endrerius-
tie tatisl iurem adipsusci blaortie tem 
iriure dunt vulla feugiat luptat.
Borerat, sustrud tis ex esequis nim 
zzrit volut la at dolore con er se faci 

bla facinci lismolore mod mo-
dolore consequiscin.

ZOMERW
IJNEN

IN VINO

Om een tekst netjes om een afbeel-
ding (of eigenlijk: object!) te laten 
lopen, selecteer je het object 
waar de tekst omheen moet gaan 
lopen (dus niet het tekstkader zelf 
selecteren). 

Kies Venster / Tekstomloop. Je kunt 
tekst om de kadervorm heen laten 
lopen (rechthoekig selectiekader) 
of om de objectvorm (optie ➊ op 
pagina 213). Bovendien kun je 
aangeven of de tekst links, rechts of 
aan beide zijden om het object heen 
moet lopen (optie ➌).

Staat de tekst te dicht op het object, 
dan kun je een extra afstand geven 
boven, onder, rechts en links van 
het object, zodat de tekst verder van 

het object met tekstomloop af komt 
te staan (optie ➋ op pagina 213).

Tekstomloop om vrijstaande 
afbeelding
De opties om tekst om een vrij-
staande afbeelding te laten lopen 
zijn hetzelfde als hierboven, alleen 
heb je nog de mogelijkheid om aan 
te geven of de tekst een alfaka-
naal of uitknippad als vorm moet 
gebruiken. Deze dienen dan wel 
in de afbeelding aanwezig te zijn. 
Heb je zelf de afbeelding vrijstaand 
gemaakt in InDesign (zie pagina 
210), dan kun je deze vorm ook 
kiezen om tekst omheen te laten 
lopen: je kiest dan de optie Gelijk 
aan uitknippad (optie ➍ op pagina 
213).

 

De optie Selectiekader bij Type 
(optie ➍) laat de tekst om de  gehéle 
afbeelding heen lopen: wanneer 
het kader waar de afbeelding 
in staat maar een gedeelte van 
de afbeelding laat zien (je ziet 
maar een uitsnede van het hele 
beeld), dan loopt de tekst om de 
gehele grootte van de afbeelding 
heen, dus ook om dat deel van de 
afbeelding dat je niet ziet. De optie 
Afbeeldingskader beperkt de 

omloop tot de grootte van het kader 
zelf. Tekst kan ook binnen de vorm 
lopen (Inclusief binnenranden) en 
tekstomloop kan ook omgekeerd 
worden (Omkeren) waarbij de tekst 
binnen de vorm loopt in plaats van 
eromheen.

Bedenk dat ieder object, dus ook 
een tekstkader, zelf tekstomloop 
kan krijgen. Vaak gebruiken we dit 
bij streamers en pull-quotes:
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Tekstomloop uitzetten voor een 
bepaald tekstkader
Denk eens aan de volgende situ-
atie: je hebt een rechthoekig kader 
met stippellijn en een tekstomloop. 
Het kader drukt daarom alle tekst 
die zich in de buurt bevindt weg. Nu 

wil je op dit rechthoekig kader een 
tekstje met EXTRA plaatsen. Als je 
dit tekstkader boven op het recht-
hoekig kader zou plaatsen, wordt je 
tekst EXTRA onmiddellijk ook weg-
gedrukt en zie je het overloopteken 
(rood plusje). Hoe lossen we dit op?

Tekstomloop voor een 
streamer

Weggedrukte tekst door 
Tekstomloop

Oplossing 1: je gebruikt een tekst-
kader waarin je de tekst EXTRA 
typt, deze geef je een kaderrand en 
een kleur (zie Kleur op pagina 242) 
en je zet de omloop voor dit kader 
aan: tekst in een tekstkader zelf 
wordt niet weggedrukt, net zoals 
in het voorbeeld van de streamer 
hierboven.

Oplossing 2: je tekent een apart 
tekstkader voor de tekst EXTRA 
en plaatst dit boven op het kader 

met de stippellijn. Je ziet de tekst 
EXTRA niet meer omdat deze 
door het kader met stippellijn 
wordt weggedrukt. Selecteer het 
tekstkader met de tekst EXTRA 
en kies Object / Opties tekstkader 
( B B) (zie ➊ op volgende pagina). 
Vink voor dit tekstkader de optie 
Tekstomloop negeren aan. Dit 
tekstkader wordt nu niet meer beïn-
vloed door objecten die tekst weg-
drukken (zie volgende pagina).
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Optie Tekstomloop negeren

Voorkeur tekstomloop 
instellen 

Oplossing 3: Je maakt gebruik 
van een plaatsing onderop en 
bovenop (Naar voren/achteren bij 
Object / Schikken). Tekstkaders die 
boven op een object met tekstomloop 
staan, worden niet beïnvloed door 
de tekstomloop van deze onderlig-
gende objecten; tekstkaders die 
onder een object met tekstomloop 

liggen worden wel beïnvloed door 
de tekstomloop van deze bovenlig-
gende objecten. Alleen: deze optie 
staat standaard uit in InDesign! 
Om die aan te zetten kies je 
Voorkeuren / Compositie. Vink hier 
de optie Tekstomloop heeft alleen 
effect op onderliggende tekst aan 
(➋). 

 ➋

 ➊

Zorg nu dat het vlak met de stip-
pellijn in ons voorbeeld boven op 
het grote tekstkader ligt en dat het 
tekstkader met de tekst EXTRA 
weer boven op het kader met de 

stippellijn ligt. Nu wordt de tekst 
EXTRA niet meer weggeduwd door 
de tekstomloop.
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Tekstomloop handmatig 
aanpassen

Ankerpunten toevoegen/
verwijderen

Tekstomloop handmatig  
aanpassen
In onderstaand voorbeeld loopt 
de tekst niet mooi om het alfaka-
naal van de afbeelding heen: er 

staat tekst rechts naast de dia. 
Een oplossing is om hier de optie 
Grootste gebied te kiezen bij opties 
tekstomloop (optie ➌) voor de 
afbeelding.

 ➋ ➊  ➌

Equisse dipissi. Minci tatio corpero do dolo-
bor peratin vullamet aut non eum alit lumsan 
ea alit dolum illum dipsum nosto do et utpa-
tue riurero eugait luptat, ver si.
Ure magnit acilit vel utpate doluptat. 
Modolorem zzriuscidunt lut alit augait aci el 
iusting enisis accumsa ndrero d i t 
duisl dolobore mod te magna 
cortincilis at. Alit praessim 
esto dolortie essequamet ut ili-
quismod eu facipis et nonsendio 
exerat, sectem ea faccum alismod 
magnis adit aliquamet ing ea 
consectem ipit, con vel in 
vullam vel iusto et, conulpu 
tpatie et ut vercidui eu facil-
laor atuerit am ing euisim 

dolutpat. Re modit eraesto delit nosto consed 
min ver amconul lutpatie tet la ad endre mag-
niam consecte conse mod tetummy nullam ip 
euissen isiscidunt doloreet, volessecte do-
leseniat accum illum quisl irit luptat, sed elit 
incincidunt wisi.
Laore magna facipis at.
Odit ad magnim iure ero ea feugiat ad mole-
nit volutat. Diam quat. Rem dit volor in eugi-

amet inissi ercilis alit am do odolor-
tie tem zzrit amet utpatum nostio 
con et utat num vel utetum adiam, 
veniat. Senit ex ero digna consed 

exer acidunt atie conse conEc-
tet, con volorperosto odolutpat 
lor sequating euis amconullan 

ver si.

Maar je kunt de tekstomloop zelf 
nog meer verfijnen. Klik met het 
Direct-selecterengereedschap 
(de witte pijl) op de afbeelding 
die je tekstomloop hebt gegeven: 
je ziet nu een aantal punten die 

de tekstomloop aangeven (➊). 
Klik op een punt met het Direct-
selecterengereedschap en versleep 
een punt om de tekstomloop te wij-
zigen (➋ en ➌). 

Om een extra punt (ankerpunt) 
te zetten kies je het Ankerpunt 
toevoegen-gereedschap (➍). Klik 
ergens met de cursor ( ) op een 
lijn van een tekstomloop en je hebt 
er nu een punt bij. Klik met K op 

een bestaand punt of klik met het 
Ankerpunt verwijderen-gereed-
schap (➎) om een punt te verwijde-
ren ( ). (Zie Tekenen met het penge-
reedschap op pagina 385.)

 ➎
 ➍
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COMPACT & SNEL  Koppelingen

➊ Dezelfde afbeelding staat tweemaal in het document: op pagina 1 en 
pagina 3. Klik op het paginacijfer om naar de afbeelding te gaan in 
het document;

➋ De afbeelding is ingesloten (in het InDesign-bestand mee opgesla-
gen in plaats van gekoppeld);

➌ Afbeelding is gewijzigd sinds de laatste keer dat het document in 
InDesign was geopend. InDesign toont niet de meest recente versie 
op het beeldscherm. De afbeelding moet bijgewerkt worden;

➍ De afbeelding ontbreekt en kan niet gevonden worden: de afbeel-
ding moet opnieuw worden gekoppeld;

➎ Pictogram Opnieuw koppelen;
➏ Pictogram Ga naar koppeling (toon in InDesign-document);
➐ Pictogram Koppeling bijwerken;
➑ Pictogram Origineel bewerken (afbeelding bewerken in toepas-

singsprogramma);
➒ Deelvenster Koppelingsinfo (zie pagina 221). 

Klik op het 
pijltje om het 
deelvenster 
Koppelingsinfo 
te tonen: dit 
toont allerlei 
extra informatie 
over de in het 
deelvenster 
geselecteerde 
afbeelding.

 

 ➊

 ➋
 ➌
 ➍

 ➎  ➏  ➐  ➑

Deelvenstermenu

➒

➌

➍
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Vanaf InDesign CS6 zijn de 
koppelings-waarschuwingen 
ook zichtbaar links bovenaan 
het kader.



■ Koppelingen

Geplaatste beelden worden in 
principe niet met het InDesign-
document opgeslagen: op het 
beeldscherm zie je een voorverto-
ning van het beeld. De kwaliteit van 
deze voorvertoning kun je instellen 
op Snelle weergave (grijs vlak), 
Normale weergave (een voorver-
toning van 72 dpi) of Hoge kwali-
teit (de beste weergave, maar iets 
langzamer bij het tonen op beeld-
scherm, je scrolt wat langzamer). 
Klik met de rechtermuisknop op 
een afbeelding en kies in het con-
textmenu een van de weergaveop-
ties of kies een weergaveoptie in 
Object / Weergaveprestaties.

Bij het maken van een PDF of het 
afdrukken ervan moet je toegang 
hebben tot het originele beeld 
op bijvoorbeeld de harde schijf. 
Wanneer je een afbeelding plaatst 
vanaf een cd heb je dus steeds deze 
cd weer nodig bij het afdrukken. 
Kopieer daarom eerst bestanden 
vanaf de cd naar je vaste schijf en 
plaats de bestanden op de vaste 
schijf in InDesign.
InDesign zoekt dan naar de 
geplaatste afbeelding op exact 
dezelfde plaats en met exact dezelf-
de naam op je harde schijf als waar 
deze stond toen je haar in InDesign 
plaatste.
Verander je de naam of verplaats je 
de afbeelding op de vaste schijf dan 
is InDesign de koppeling naar dit 
bestand kwijt.
Alle geplaatste afbeeldingen kun je 
zien in het deelvenster Koppelingen: 
Venster / Koppelingen.

Opnieuw koppelen
Wanneer InDesign de koppeling 
naar een bestand kwijt is, zie je een 

rood waarschuwingsteken voor de 
naam van deze afbeelding (➍): je 
moet aangeven waar de afbeelding 
nu staat (of hoe de afbeelding nu 
heet) door de afbeelding opnieuw 
te koppelen: selecteer de ontbre-
kende afbeelding met een klik in 
het deelvenster Koppelingen en klik 
op het pictogram Opnieuw kop-
pelen (➐) of kies deze optie uit het 
Koppelingen-deelvenstermenu.

Kies de afbeelding die gebruikt 
moet worden, dit hoeft dus in prin-
cipe niet dezelfde afbeelding te zijn! 
Of kies de optie Opnieuw koppelen 
naar map en selecteer een map 
waarin door InDesign gezocht moet 
worden naar ontbrekende koppelin-
gen. Het rode waarschuwingsteken 
verdwijnt nu achter de naam. Sla 
het InDesign-document nu op. 
Heb je een beeld meerdere keren 
gebruikt in het document en wil je 
overal in het document dit beeld 
vervangen door een ander beeld, 
selecteer dan in het deelvenster 
Koppelingen het bovenste beeld 
(➊) en kies in het Koppelingen-
deelvenster  menu de optie Alle 
instanties van [naam] opnieuw 
koppelen.

Koppeling bijwerken
Het kan gebeuren dat een afbeel-
ding wordt gewijzigd nadat deze in 
InDesign was geplaatst: iemand 
heeft bijvoorbeeld de afbeelding 
geopend in Photoshop om rode 
ogen bij te werken en heeft daarna 
de afbeelding weer (onder dezelfde 
naam en op dezelfde plaats op de 
harde schijf) opgeslagen. Wanneer 
je nu het InDesign-document opent, 
wordt gecontroleerd of de afbeel-
dingen aanwezig zijn en of deze 
misschien zijn gewijzigd (je kunt 
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Wanneer je beelden 
bijvoorbeeld als jpg in het 
document hebt staan en je 
wilt deze vervangen door 
TIFF afbeeldingen met 
dezelfde naam, dan kun je bij 
Opnieuw koppelen naar map 
een map aangeven waar alle 
TIFF beelden in voorkomen. 
Vul dan onderaan in het 
Openen venster de juiste 
extensie in. InDesign zoekt 
nu in de aangegeven map 
naar afbeeldingen met 
dezelfde naam maar nu met 
de extensie TIFF.



In welk programma een afbeelding opent stel je vanaf InDesign versie 
CS4 in via het menu Bewerken / Bewerken met. Hierachter kun je een 
standaard programma zoals Photoshop kiezen of een ander programma 
opgeven.

TIP

Koppelingen waarschuwing 
bij openen van InDesign-

document

deze controle aan- en uitzetten bij  
Voorkeuren / Bestandsafhande-
ling / Koppelingen). Je ziet nu een 
dialoogvenster waarin aangegeven 
wordt hoeveel afbeeldingen ont-
breken en hoeveel afbeeldingen 

zijn gewijzigd. Je kunt nu direct 
opnieuw koppelen of bijwerken. Kies 
je voor Koppelingen niet bijwerken 
dan kun je vanuit het deelvenster 
Koppelingen later alsnog alle afbeel-
dingen bijwerken (zie pagina 218).

Om een afbeelding bij te werken 
naar de meest recente versie 
klik je op de naam van een gewij-
zigd bestand in het deelvenster 
Koppelingen. Je ziet een geel 
waarschuwingsteken staan voor de 
naam van gewijzigde afbeeldingen 
(zie ➌ op pagina 218). Je kunt ook 
in één keer alle koppelingen bij-
werken door juist geen specifieke 
afbeelding te selecteren. Klik nu op 
het pictogram Koppeling bijwer-
ken (zie ➐ op pagina 218) of kies 
deze optie uit het Koppelingen-
deelvenstermenu. Het gele waar-
schuwingsteken verdwijnt nu 
achter de naam. Sla het InDesign-
document vervolgens op.

Origineel bewerken
Om de stap van het bijwerken over 
te slaan wanneer een afbeelding 
moet worden aangepast, kun je 

de afbeelding in het deelvenster 
Koppelingen selecteren en op 
het pictogram Origineel bewer-
ken klikken (zie ➑ op pagina 
218) of deze optie kiezen uit het 
Koppelingen-deelvenstermenu. 
Je kunt ook met de toets K 
ingedrukt dubbelklikken op een 
afbeelding zelf in het document. 
De afbeelding opent nu in het 
toepassingsprogramma (bijvoor-
beeld Photoshop of Illustrator). 
Bewerk het beeld in het toepas-
singsprogramma en bewaar het. 
InDesign werkt nu zelf bij naar 
deze gewijzigde versie. Om te zien 
waar een afbeelding in het docu-
ment staat, klik je op de naam 
van een afbeelding in het deel-
venster Koppelingen en klik je 
vervolgens op het pictogram Ga 
naar koppeling (zie ➑ op pagina 
218) of kies deze optie uit het 
Koppelingen-deelvenstermenu.

 

Vanaf InDesign versie CS6 zie 
je de status van gekoppelde 
afbeeldingen (of tekst!) links 
bovenaan het kader. Om een 
koppeling bij te werken kun 
je nu ook op het gele 
waarschuwingstekentje 
klikken links bovenaan het 
kader.
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Koppelingen deelvenster-
opties

I

Afbeelding insluiten in een 
InDesign-document
InDesign maakt dus standaard 
een koppeling naar een geplaats te 
afbeelding. Je kunt echter toch de 
afbeelding opslaan in het InDesign-
document. Je InDesign-document 
wordt dan wel net zoveel groter aan 
megabytes als de afbeelding zelf. 
Doe dit insluiten dus alleen voor 
kleine (vector) bestanden zoals een 
logo.
Selecteer de gewenste afbeelding 
in het deelvenster Koppelingen 
en kies in het Koppelingen-
deelvenstermenu de optie Bestand 
insluiten. Je ziet nu een pictogram 

 voor de naam van de ingesloten 
afbeelding (zie ➋ op pagina 218).

Om dit insluiten weer ongedaan te 
maken, selecteer je het ingeslo-
ten bestand weer in het deelven-
ster Koppelingen en kies je uit het 
Koppelingen-deelvenstermenu de 
optie Bestand insluiten ongedaan 
maken: staat het bestand nog met 
dezelfde naam op dezelfde plaats 
op de harde schijf, dan koppelt 
InDesign automatisch; ontbreekt de 
afbeelding dan zul je opnieuw moe-
ten koppelen.

Extra opties in deelvenster 
Koppelingen 
In het deelvenster Koppelingen kun 
je achter de naam van de afbeel-
dingen extra informatie tonen zoals 
bijvoorbeeld de kleurmodus (RGB 
of CMYK), de resolutie, de effec-
tieve resolutie, formaat etc. Om 
deze opties te tonen kies je in het 
Koppelingen-deelvenster menu de 
optie Deelvensteropties. Geeft aan 
welke opties je wilt tonen in het 
deelvenster Koppelingen en/of in 
het deelvenster Koppelingsinfo (zie 
➒ op pagina 218). 

Je kunt in het Koppelingen-
deelvenstermenu ook opties vinden 
om naar ontbrekende koppelin-
gen te zoeken of om afbeeldin-
gen te kopiëren naar een andere 
map. Kies in het Koppelingen-
deelvenstermenu de optie 
Hulpmiddelen en kies de gewenste 
optie, bijvoorbeeld Koppeling(en) 
kopiëren naar om een in het deel-
venster Koppelingen geselecteerde 
afbeelding naar een andere map te 
kopiëren. Ook kun je hier de XMP-
info (metadata zoals EXIF gegevens 
van een digitale camera) van een 
geselecteerde afbeelding opvragen.
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Je kunt opgeven of dezelfde 
afbeeldingen, die meerdere 
keren zijn geplaatst, in het 
document als samen-
gevouwen worden weerge-
geven of niet (zie optie ●➊ op 
pagina 218).



Opties objectlaag

■ Afbeeldingsopties

In Photoshop kun je werken 
met lagen. Deze lagen kun je in 
Photoshop zichtbaar of onzicht-
baar maken. Een bepaalde 
combinatie van zichtbare en 
onzichtbare lagen kun je bewa-
ren als een laagsamenstelling. 
Bij het plaatsen van een PSD-
afbeelding met lagen in InDesign 
kun je ook deze zichtbaarheid van 

aanwezige lagen veranderen. Zijn er 
Laagsamenstellingen in Photoshop 
gemaakt, dan kun je deze ook direct 
in InDesign selecteren. Klik met 
de rechtermuisknop op een PSD-
bestand met lagen en selecteer uit 
het contextmenu de optie Opties 
objectlaag of kies Object / Opties 
objectlaag.

In het venster Opties objectlaag 
zie je de aanwezige lagen (➊). Klik 
op het oogje om een laag onzicht-
baar te maken, klik nogmaals op 
het (nu lege) vlakje om de laag 
weer zichtbaar te maken. Je ziet 
ook in Photoshop aangemaakte 
Laagsamenstellingen (➋), die je hier 
ook kunt kiezen. 

Verander je de zichtbaarheid van 
lagen of de Laagsamenstelling in 
InDesign, dan kun je kiezen wat 
er gebeurt wanneer de afbeelding 
vanuit Photoshop opnieuw wordt 
bewaard en de afbeelding dus in 
InDesign moet worden bijgewerkt. 
Moet de zichtbaarheid van lagen 

gelijk zijn aan de zichtbaarheid van 
lagen in Photoshop toen het bestand 
werd bewaard (Laagzichtbaarheid 
van Photoshop gebruiken), of wil 
je de zichtbaarheid houden zoals je 
het zelf had veranderd in InDesign 
(Overschrijvingen laagzichtbaar-
heid behouden). Kies de gewenste 
optie achter Bij bijwerken van kop-
peling (➌).

Wanneer je de zichtbaarheid van 
lagen of Laagsamenstelling in 
InDesign wijzigt komt er een pic-
togram van een oogje  achter 
de naam van het bestand in het 
deelvenster Koppelingen (zie ➎ op 
pagina 218).

 ➋

 ➌

➊
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Lagen die in een PDF-bestand of in een Adobe Illustrator bestand staan 
kun je ook via Object / Opties objectlaag zichtbaar of onzichtbaar maken, 
direct in InDesign. Het gebruik van lagen in PDF wordt pas ondersteund 
in Acrobat 7 en hoger! Sommige CAD/CAM-programma's kunnen, bij het 
exporteren naar PDF, lagen mee exporteren naar de PDF. Deze lagen 
kun je dan in InDesign zichtbaar of onzichtbaar maken.

TIP

Laag samen stellingen direct 
in InDesign veranderen

Importopties aanzetten bij 
Plaatsen

 

 ➏

■ Importopties

Je kunt ook direct bij het plaatsen 
al de opties voor een objectlaag 
tonen. Hiervoor zet je Importopties 
weergeven aan in het venster 
Plaatsen (➏). Je kunt ook eenma-
lig de importopties zien door de 

optie niet aan te zetten maar de 
toets : ingedrukt te houden ter-
wijl je Openen kiest in het venster 
Plaatsen.
De importopties verschillen per 
soort bestand.
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Tiff-importopties

Adobe Illustrator en PDF- 
importopties

TIFF en PSD
De eerste optie, Afbeelding, is 
gelijk voor TIFF en PSD: je kunt 

opgeven welk alfakanaal of uit-
knippad je wilt gebruiken voor een 
vrijstaand beeld.

De tweede optie, Kleur, wordt 
besproken bij Kleurbeheer op 
pagina 265. De derde optie Lagen 
zie je niet bij een TIFF maar alleen 
bij een PSD, de opties zijn gelijk 
aan hetgeen is beschreven bij 
Afbeeldingsopties op pagina 222.

AI en PDF
Eigenlijk is een Adobe Illustrator-
bestand een PDF. De importopties 
zijn dan ook voor beide bestandsfor-
maten gelijk.

De eerste optie is Algemeen: 
bevat een PDF meerdere pagina's, 
dan kun je kiezen welke pagina je 
wilt plaatsen (➊). Wil je meerdere 
pagina's in één keer als verschil-
lende afbeeldingen plaatsen, dan 
werkt dat op dezelfde manier als het 
plaatsen van meerdere bestanden, 
zie Meerdere bestanden plaatsen op 
pagina 199. Afhankelijk van hoe 
het document is bewaard kun je 
het zichtbare deel van het bestand 

beperken (➋). Zo kun je als je een 
PDF met aflooptekens plaatst, kie-
zen of je deze tekens wel of niet wilt 
zien in InDesign. Wordt je afbeelding 
per abuis afgesneden weergege-
ven in het illustratiekader, probeer 
dan een andere optie Uitsnijden tot 
zoals Aflopend. Je kunt instellen of 
de achtergrond van een AI- of PDF-
bestand transparant of dekkend 
moet worden weergegeven (➌). (Heb 
je in Illustrator op de achtergrond 

Illustrator CS4  en later kan 
meerdere zogenaamde Art 
boards bevatten. Je kiest 
deze net als PDF pagina's in 
de importopties.

 ➊

➊

➋
➎
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een kader getekend en deze gevuld 
met een witte (steun)kleur dan 

wordt dit kader uiteraard altijd als 
dekkend weergegeven.)

DTP & Graphic DesignFvdG

DTP & Graphic DesignFvdG

Om een AI-bestand vanuit Adobe 
Illustrator compatible met PDF op 

te slaan geef je dit op bij de opties 
voor bewaren in Adobe Illustrator:

De tweede optie Lagen is gelijk 
aan de opties voor lagen bij PSD-
bestanden, met dit verschil dat je 
geen Laagsamenstellingen hebt. 
Laagsamenstellingen is iets wat 
alleen Photoshop kent.

EPS (vector/bitmap)
Voor oudere AI- en EPS-
vectorbestanden kun je opgeven dat 

de voorvertoning op je beeldscherm 
door InDesign wordt verbeterd: 
kies de optie Postscript rasteren. 
Je hoeft deze instelling maar één 
keer op te geven, InDesign gebruikt 
de instelling vervolgens voor elk te 
plaatsen EPS-bestand totdat je de 
instelling eventueel weer wijzigt. 
Voor een EPS-bitmap kun je een 
uitknippad gebruiken.
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Opties Uitsnijden tot

Transparante en dekkende 
achtergrond

Bewaren vanuit Adobe 
Illustrator

OPI is een (verouderd)
systeem voor 
plaatsingsbeelden



■ Contact sheet

Je kunt meerdere geselecteerde 
beelden in een raster plaatsen. Kies 
bestand / Plaatsen en selecteer 
meerdere afbeeldingen. Hou nu de 

toetsen  B : ingedrukt en 
sleep een raster op de pagina: de 
afbeeldingen worden hier nu keurig 
in geplaatst.

Bij het tekenen van kaders kun je het 
aantal kaders vermeerderen en in 
een raster plaatsen. Begin met het 
slepen met de muis om een kader 
te tekenen. Verander nu tijdens het 
slepen het aantal rijen en kolommen 

om meerdere kaders in een raster te 
plaatsen met de cursor-toetsen fl 
¸ Ø Á.
(Zie ook pagina 171!) Dit werkt ook 
met een geladen cursor (zie pagina 
199).

7 afbeeldingen geselec-
teerd bij Plaatsen; slepen 
met de muis en de cursor-
toetsen maakt een raster. 
Bij het loslaten van de muis 
worden de afbeeldingen in 
het raster geplaatst.
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■ Bridge

➏

➋

 ➐

➍

➌
➑

 ➊

➎

De Bridge is een uitgebreide 
bestandenbrowser waarin je snel 
beelden en InDesign-bestanden 
kunt vinden. Afbeeldingen zijn 
dan direct vanuit een Bridge-
venster op een pagina in een 
InDesign- document te slepen. 
Je kunt ook metagegevens direct 
in de Bridge toevoegen of snip-
pers op een Bridge-venster sle-
pen. De Bridge werkt samen met 

alle Adobe-programma’s en is 
bij uitstek geschikt om snel een 
overzicht van afbeeldingen, docu-
menten enzovoort op een overzich-
telijke wijze te tonen.

Om de Bridge te tonen kies je 
Bestand / Bladeren of klik je op 
het pictogram van de Bridge in de 
programmabalk.

Allerlei bestanden, zoals InDesign-
documenten, afbeeldingen 
enzovoort kun je op verschil-
lende manieren weergeven in de 
Bridge. Kies in de Bridge Venster / 
Werkruimte en selecteer een van 

de voorgedefinieerde werkruimtes 
zoals Filmstrip. Om de weergave 
van een afbeelding te vergroten 
of te verkleinen, sleep je aan het 
schuifje rechtsonder (➊). Een aantal 
werkruimten kun je ook selecteren 
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met een klik op een pictogram hele-
maal rechtsonder in de Bridge (➋). 
Ook Bridge kent werkruimtes zoals 
InDesign, je kiest deze bovenaan 
in de werkbalk (➑). Om naar een 
bepaalde map toe te navigeren, kies 
je een van de mappen aan de linker-
kant (zoals Bureaublad) of selecteer 
je een map bij het navigeermenu (➌). 

Een map kun je als favoriet toevoe-
gen aan de lijst aan de linkerkant. 
Navigeer in de Bridge naar de map, 
selecteer de map in de Bridge en 
kies Bestand / Toevoegen aan favorie-
ten. De map staat nu aan de zijkant 
bij Favorieten (➍).

Zie je de map met favorieten niet 
staan aan de linkerkant, kies dan 
Venster / Deelvenster Favorieten in 
de Bridge.

Er is een aantal deelvensters dat je 
zichtbaar kunt maken. Deelvensters 
kun je groeperen en loshalen in het 
Bridge-venster op dezelfde wijze 
als deelvensters in InDesign. Het 
verschil is dat deelvensters in de 
Bridge een andere kleur hebben en 
niet los op je beeldscherm zijn te 
plaatsen; ze maken altijd deel uit 
van een Bridge-venster. Je kunt ven-
sters verkleinen en vergroten door 
aan de scheidingslijn te slepen (➎). 
Deelvensters hebben in de Bridge 
ook deelvenstermenu’s (➏). 
In het deelvenster Metagegevens 
kun je voor een geselecteerd object 

metagegevens toe-
voegen. Om snel 
een afbeelding 
met bijvoorbeeld 
een bepaald copy-
right te zoeken, 
kies je Bewerken / 
Zoeken. Zo kun je 
zoeken op bestands-
naam, datum en 
metagegevens. Je 
kunt ook zoeken op 

extra trefwoorden. Om trefwoorden 
aan een bestand toe te voegen kies 
je het deelvenster Trefwoorden. 
Om nieuwe trefwoorden aan te 
maken kies je in het Trefwoorden-
deelvenstermenu de optie Nieuw 
trefwoord te kiezen.
Digitale camera’s slaan vaak 
metagegevens op zoals sluiter-
tijd, type camera enzovoort. Deze 
metagegevens heten EXIF-gegevens. 
Ook op deze EXIF-gegevens kun je 
zoeken.

Om variaties van meerdere afbeeldin-
gen als één stapel beelden te zien in 
de Bridge, zeg maar beelden te groe-
peren, selecteer je de beelden met 
de toets : of de toets B. Kies 
nu in de Bridge Stacks / Groepeer 
in stapel. Een cijfer geeft het aantal 
gegroepeerde afbeeldingen weer. Om 
de stapel weer vrij te geven selecteer 
je de stapel in de Bridge en kies je 
Stacks / Stapel ongedaan maken. 
Stapels (Stacks) kunnen voor een 
beter overzicht zorgen in de Bridge.

Om de Bridge te verkleinen, zodat 
deze minder ruimte op je beeld-
scherm inneemt, klik je op het picto-
gram Compacte modus rechtsboven 
(➐). Je kunt nu nog schakelen naar 
de ultra compacte modus (alleen een 
vensterrand) door op het pictogram 
hiervoor te klikken (➑). Klik nogmaals 
op het pictogram Compacte modus 
(➐) om weer naar de gewone weer-
gave terug te keren. 

Loep (inzoomen)
Wanneer je met de cursor over 
een voorbeeld van een afbeelding 
beweegt kun je de loep-functie 
gebruiken: klik met de muis als het 
vergrootglas zichtbaar is daar op de 
afbeelding waar je in wilt zoomen. 
Sleep de vergroting naar een andere 
plek op het voorbeeld om iets anders 
uit te vergroten. Klik nogmaals om de 
loep-functie weer te verlaten.

EXIF-data in metagegevens

Een Stack (stapel)

loep-functie



Waardering en labels 
aangeven in Bridge

Trefwoorden toevoegen

Bestanden waarderen
Verschillende bestanden kun je 
een waardering geven, lopend van 
één ster tot en met vijf sterren. 
Daarnaast kun je bestanden van 

een label voorzien. Selecteer het 
gewenste bestand in Bridge en klik 
op het aantal sterren (➊), afhanke-
lijk van je gekozen weergave, onder 
of naast de bestandsnaam.

 ➊

 ➊

 ➋

Om een bestand van een label te 
voorzien selecteer je het bestand 
in Bridge en kies je een label uit 
het menu Label (➋). Je kunt de 
naam van de labels aanpassen in 
Voorkeuren / Labels.

Zo kun je bestanden sorteren op 
basis van hun waardering en labels 
in Bridge. Kies Weergave / Sorteer 
en kies de gewenste criteria. Je 
kunt bestanden dus ook sorteren op 
naam, datum enzovoort.

Behalve sorteren kunnen bestanden 
ook gefilterd op bepaalde criteria 
weergegeven worden. Zorg dat 
het deelvenster Filter zichtbaar is 
in Bridge (Venster / Deelvenster 
Filter). Om zelf meer filtercriteria 
toe te voegen kies je het deelven-
ster Trefwoorden. Je kunt zelf 
trefwoorden toevoegen: kies in het 
Trefwoord-deelvenstermenu de 
optie Nieuw Trefwoord. Type het 
gewenste trefwoord en sluit af met 
een return. 
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Je kunt afbeeldingen ook in 
een ‘caroussel’ bekijken 
zoals Cover flow in iTunes 
van Apple. Toets B B of 
kies Weergave / 
Revisiemodus.

Bestanden zoeken

Uitgebreid zoeken in Bridge

Bewerkingen via Bridge

Bestanden zoeken in Bridge
Een bestand is snel te vinden door 
de bestandsnaam (of een deel 

daarvan) in te typen in het zoek-
veld rechts bovenaan in het Bridge 
venster. 

 ➋

Voor het uitgebreider zoeken met 
meerdere criteria kies je Bewerken 
/ Zoeken. Klik op het plusteken om 

meerdere zoekcriteria toe te voe-
gen (➊).

Bewerkingen vanuit Bridge
Verschillende bewerkingen die je 
in Photoshop bijvoorbeeld kunt 
toepassen kun je via Bridge ook 

benaderen. Kies Extra / (program-
ma) / (bewerking). Bridge opent het 
gekozen programma en voert de 
bewerking uit. 
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Metagegevens invullen in 
Bridge

Bijschriften instellen voor 
afbeeldingen in InDesign

Metagegevens automatisch 
plaatsen bij afbeelding
Aan afbeeldingen kun je allerlei 
informatie meegeven, zoals bijvoor-
beeld de naam van de fotograaf, 
copyright mededelingen enzovoort.
Deze metagegevens (ook vaak 
metadata genoemd) laat zich in 
Bridge prima toevoegen aan een 
afbeelding.

Selecteer een of meerdere afbeel-
dingen in de Bridge en kies als 
weergave bovenaan in de balk van 
Bridge Metagegevens. Aan de 
rechterkant van het Bridge-venster 
zie je het deelvenster voor de 
metagegevens. Klik met de muis op 
het gewenste veld en voer de gege-
vens in. Bevestig dat je de gegevens 
wilt toekennen aan de afbeelding.

Op de metagegevens kun je nu 
zoeken in de Bridge, maar je kunt 
bepaalde gegevens ook automatisch 
bij een afbeelding als tekst laten 
verschijnen bij het plaatsen van een 
afbeelding in InDesign. Zo kun je 
bijvoorbeeld automatisch de naam 
van de fotograaf onder een afbeel-
ding zetten bij het plaatsen van die 

afbeelding. Om gegevens automa-
tisch te plaatsen voor een afbeelding 
die al in een document in InDesign 
is geplaatst klik je met de rechter-
muisknop op de afbeelding en kies 
je uit het context-menu Bijschriften 
/ Bijschriftinstellingen. (➊)

➊
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In de dialoog die je nu ziet kun je 
kiezen welke metagegevens worden 
geplaatst als tekst bij de afbeelding 
(➊), of er nog tekst voor gezet moet 
worden (➋) en of er tekst na gezet 
moet worden (➌). (voor speciale 
tekens kun je op het pijltje achter 
tekst voor/na klikken ➍) Je kunt 

kiezen waar de tekst wordt geplaatst 
bij de afbeelding (➎) en op welke 
laag (➏). Tenslotte kun je een aline-
astijl opgeven voor de opmaak van 
deze tekst (➐). Je kunt ook meteen 
het tekstkader laten groeperen met 
de afbeelding (➑).
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Heb je alles naar wens ingesteld 
dan plaats je tekst bij afbeeldingen 
door op de gewenste afbeelding(en) 
te klikken met de rechtermuisknop 
en uit het context-menu de optie  
Bijschriften / Actief bijschrift gene-
reren of Statisch bijschrift gene-
reren te kiezen (➓). Een statisch 
bijschrift verandert niet wanneer 

de metagegevens in Bridge worden 
gewijzigd; een actief bijschrift wordt 
wel bijgewerkt in InDesign wan-
neer de metagegevens in Bridge 
worden aangepast maar kan slechts 
op één regel staan. De tekst wordt 
nu geplaatst volgens de eerder 
gemaakte instelling (❶).

➓

❶

 ➊

 ➋  ➌

 ➐
 ➏

➎

 ➑

➍ ➒

Klik op het plusteken om meerdere 
metagegevens te plaatsen (➒).

➍

➊



Bijschriften maken bij het 
plaatsen afbeeldingen in 
Indesign

Je kunt ook meerdere afbeeldingen tegelijkertijd voorzien van een 
bijschrift door de afbeeldingen te selecteren in het deelvenster 
Koppelingen. Kies uit het Koppelingen-deelvenstermenu de optie 
Bijschriften en kies Statische of Actieve bijschriften genereren.

TIP

De tekst van het bijschrift zie je alleen wanneer het tekstkader de afbeel-
ding raakt! Verplaats je het tekstkader weg van de afbeelding, dan krijg 
je een lege variabele te zien. Je kunt dit tekstkader dan tegen een andere 
afbeelding plaatsen en dan zal het tekstkader het bijschrift tonen van 
deze afbeelding. 
Om te voorkomen dat het bijschrift en de afbeelding van elkaar los raken 
kun je dus de optie Bijschrift met afbeelding groeperen aanzetten (optie 
●➑ op de vorige pagina).

LET OP
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Om de metagegevens direct te 
plaatsen wanneer je nieuwe afbeel-
dingen plaats in InDesign, vink je de 

optie Statische bijschriften maken 
aan in de Plaatsen dialoog (❷)

Plaats de afbeelding. Je ziet nu een 
geladen tekst-cursor met het bij-
schrift. Sleep een tekstkader, het 
bijschrift wordt nu in dit tekstkader 
geplaatst.

❷

 Wanneer de metadata van 
een afbeelding wordt 
gewijzigd, zie je het gele 
waarschuwingsteken achter 
de naam van de afbeelding in 
het deelvenster Koppelingen 
(zie pagina 218). Je kunt nu 
de afbeelding bijwerken om 
ook de metadata bij te 
werken. Heb je gebruik 
gemaakt van actieve 
bijschriften dan worden deze 
nu bijgewerkt in het 
document.



■ Mini Bridge

Een kleine, mini-versie van de 
Bridge is beschikbaar vanaf 
InDesign CS5. Deze mini bridge 
is een deelvenster waarin je op 
dezelfde manier als in de Bridge 
afbeeldingen kunt tonen en plaatsen 

in InDesign. Je vindt de mini bridge 
onder Venster / Mini bridge. Dit deel-
venster werkt net als alle andere 
deelvensters in InDesign. De mini-
bridge kent alle favorieten die je in 
Bridge zelf hebt aangemaakt.

Je kunt in de mini bridge zoeken, 
selecteren en plaatsen net zoals in 
de Bridge zelf.
Het mooie van de mini bridge is dat 
bijna dezelfde functionaliteit hebt 
van de Bridge direct in InDesign zelf.
Je kunt ook InDesign documenten 
openen vanuit de mini bridge.

De Bridge zelf wordt echter wel op de 
achtergrond gestart wanneer je de 
mini bridge zichtbaar maakt...

Wanneer je een InDesign-document selecteert in de mini bridge kun 
je op een klein Koppelingen-pictogram klikken rechtsboven naast het 
InDesign-document. Wanneer je nu met de rechtermuis op dit koppelin-
gen-pictogram klikt kun je de optie Gekoppelde bestanden tonen kiezen. 
Je ziet nu alle koppelingen die in dit document zijn geplaatst in de mini 
bridge! Deze afbeeldingen kunnen dus in verschillende mappen op je 
harde schijf staan maar je ziet ze in de mini bridge nu allemaal bij elkaar.

TIP
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■ InDesign-bestanden plaatsen

Het lijkt misschien wat raar, 
maar je kunt een InDesign-
bestand plaatsen in InDesign. 
Het InDesign-bestand wordt als 
afbeelding geplaatst en kan wor-
den bijgewerkt wanneer de inhoud 
wijzigt.

Bijvoorbeeld: je bent aan het wer-
ken aan een document in InDesign 
en op pagina 6 moet een advertentie 
komen te staan die door iemand 
anders apart wordt opgemaakt in 
InDesign. Als voorbeeld nemen we 
een advertentie van 148 x 210 mm 
(A5). 

Op jouw pagina teken je een illus-
tratiekader van 148 x 210. De opma-
ker van de advertentie maakt een 
nieuw InDesign-document aan met 
het formaat A5 en gaat de adver-
tentie opmaken. De advertentie 
wordt bewaard op de server onder 

de naam Advertentie_A5.
In jouw document selecteer je nu 
het lege illustratiekader van 148 x 
210 en kies je Bestand / Plaatsen. 
Je selecteert vervolgens het 
InDesign-document met de naam 
Advertentie_A5. In het deelvenster 
Koppelingen zie je nu de naam van 
dit InDesign-document verschijnen.
De opmaker van de advertentie kan 
aan de vormgeving van de adver-
tentie gaan werken. Wanneer de 
advertentie wordt bewaard zie je in 
jouw document een geel waarschu-
wingsteken achter de naam van 
het geplaatste InDesign-document 
in het deelvenster Koppelingen. 
Selecteer het document in het deel-
venster Koppelingen en kies in het 
Koppelingen-deelvenstermenu de 
optie Koppeling bijwerken. De laat-
ste versie van de advertentie komt 
nu in het document te staan.

Importopties voor het 
plaatsen van een InDesign- 
document

Bij het plaatsen van InDesign-documenten heb je, net als bij PDF, de 
mogelijkheid om bij importopties aan te geven welke pagina’s je wilt 
plaatsen en welke lagen zichtbaar mogen zijn. Je kunt de zichtbaarheid 
van lagen ook achteraf nog wijzigen op dezelfde manier als je dat voor 
een PSD bestand zou doen (zie pagina 222).

TIP
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Vanaf InDesign versie CC 
2014 kun je in één keer een 
hele reeks QR-codes 
genereren door gebruik te 
maken van 
gegevenssamenvoeging (zie 
pagina 438). Kies als bron 
bij gegevenssmanvoeging 
een .txt of .csv-bestand. De 
opmaak van tekst om een 
QR-code te maken in dit 
bronbestand moet als volgt 
worden vormgegeven:

Web Hyperlink :  
URL:<url>  
(Bijvoorbeeld “URL:http://
www.google.com”)

SMS-bericht:  
SMSTO:<Telefoonnummer>:<
Bericht>  
(Bijvoorbeeld: 
“SMSTO:9818143551:Hi”)

E-mail :  
MATMSG:\nTo:<e-mailadres> 
(Bijvoorbeeld: “MATMSG:\
nTO:dimri@adobe.com\
nSUB:Hi;\nBODY:;;”)

De data kan een mix zijn van 
e-mail, SMS, hyperlink of 
gewoon platte tekst. Maar 
alle data moet in het .txt of 
.csv-bestand in een veld met 
bovenstaande opmaak staan 
met het # symbool in de 
kolomnaam!
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■ QR-Codes
Een speciaal soort afbeelding 
vormt de QR-code: deze code kan 
verwijzen naar bijvoorbeeld een 
website en kan worden gescand 
met een mobiele telefoon die je 
dan naar die website leidt in je 
browser. Een QR-code kan ook 
contactgegevens bevatten voor een 
adresboek-applicatie.
Vanaf InDesign CC is het eenvoudig 
om zo een QR-code aan te maken. 
Kies Object / QR-code generen. Kies 

wat voor soort gegevens je wilt 
gaan aanmaken in de code (➊) en 
vul de website, contactgegevens 
enzovoort in (➋). Bepaal de kleur in 
het tabblad Kleur (➌).Klik op OK. De 
QR-code hangt nu aan de geladen 
cursor. Teken een kader zo groot 
als je wilt, na het loslaten van de 
muisknop staat je QR-code op de 
pagina. Je kunt het kader met de 
QR-code altijd nog aanpassen in 
grootte, kleur en omlijning.

➊

➋

➋

➌ ➌

➊
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■ Kleurmodellen

Kleuren kunnen op verschillende 
manieren worden aangemaakt. Er 
is een verschil tussen de manier 
waarop we kleuren op een beeld-
scherm weergeven en de kleu-
ren waarmee we uiteindelijk op 
papier drukken. Het is belangrijk 
om de volgende kleurmodellen te 
onderscheiden:

RGB (Additief)
RGB (Rood Groen Blauw) wordt 
gebruikt om kleuren op de moni-
tor te ‘mengen’: opgeteld (100% 
R, 100% G en 100% B) vormen 
ze wit. Dit model wordt dan ook 
Additief genoemd. Dit kleurmodel 
wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 
Web-afbeeldingen.

CMYK Proceskleuren  
(Subtractief)
CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow en 
Black) wordt gebruikt om kleuren te 
‘mengen’ bij het drukken. Opgeteld 
vormen ze zwart. Dit model wordt 
dan ook Subtractief genoemd (ze 
halen van wit weg). 
Theoretisch vormt 100% C, 100% M 
en 100% Y zwart. Dit is echter geen 
diepzwart maar een lelijk soort 
diepbruin. Vandaar dat een aparte 
zwarte inkt als volle kleur wordt 
gebruikt in dit model (Black=K, K 
betekent Key colour of Kracht).
De kleur Registratie is 100% C, 100% 
M, 100% Y en 100% K. Verwar deze 

niet met zwart! Bij kleurscheidingen 
(zie hieronder) komt zwart alleen 
op de zwartfilm maar Registratie op 
alle vier de films/platen.
We noemen de CMYK-kleuren 
proceskleuren. Cyaan is een pro-
ceskleur, evenals Magenta, Yellow 
en Black. Kleuren opgebouwd 
uit (enkele van de) proceskleu-
ren C, M, Y en K noemen we ook 
proceskleuren.

Steunkleuren
We kennen daarnaast nog de zoge-
naamde steunkleuren. Dit zijn 
voorgemengde kleuren. Denk aan 
deze kleuren als een pot verf: hierin 
is de kleur die je wilt ook al voor-
gemengd, je hoeft deze niet zelf te 
mengen uit vier potten verf C, M, Y 
en K. Deze steunkleuren zijn in de 
fabriek voorgemengd en gebruiken 
vaak meer pigmenten (kleuren) dan 
alleen CMYK. (Vergelijkbaar met 
inkjet printers die extra kleuren 
gebruiken speciaal voor huidtinten 
bijvoorbeeld.) Bij het drukken wordt 
een steunkleur als ‘vaste’ kleur 
gedrukt. 
Voor het drukken is het dus belang-
rijk dat je erover nadenkt of je 
proces- en/of steunkleuren gaat 
gebruiken!
Vaak wordt gedrukt met alleen 
de kleur zwart en een steunkleur 
om zo goedkoper te drukken, je 
gebruikt maar twee inkten.
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* Pantone Matching System

Pantone- kleurenwaaiers

Steunkleuren worden vooral 
gebruikt om er voor te zorgen dat 
een kleur altijd hetzelfde is (denk 
aan logo’s van bedrijven: deze moe-
ten altijd dezelfde kleur hebben – 
onafhankelijk van bij welke drukker 
ze gedrukt worden). Dan gebruiken 
we dus ook voorgemengde kleuren. 
We gebruiken daarom vastgestelde 
modellen voor steunkleuren, in 
Europa vooral het Pantone Matching 
System of PMS*. Elke steunkleur 
heeft een nummer. Bijvoorbeeld 
032 (een bekende kleur rood). We 
spreken dan van PMS 032. 

Afhankelijk van het feit of de steun-
kleur op glad of ruw papier wordt 
gedrukt verschilt de kleurindruk: 
ruw papier zuigt meer inkt op (denk 
aan een vulpen op kringlooppapier: 
de inkt loopt uit). Daarom zijn er 
PMS-voorbeelden op glad, coated 
papier en ruw, uncoated papier. Er 
zijn ook voorbeelden op mat papier 
(wel  coated, een gladde laag, maar 
minder glimmend).
Zoek een steunkleur nooit uit op het 
beeldscherm (zie ook Kleurbeheer 
op pagina 265).

De drukker zou zelf ook een steun-
kleur kunnen mengen uit CMYK, 
maar dan moet er dus een norm 
bestaan voor hoe elke steun-
kleur steeds weer hetzelfde wordt 
gemengd, zodat steunkleuren 
consistent zijn. Ook hiervoor heeft 
Pantone een standaard, naast elke 

PMS-kleur op een PMS-
kleurenwaaier staan CMYK-waarden 
die gebruikt moeten worden als de 
steunkleur omgezet wordt in CMYK.

Pantone heeft behalve gedrukte 
voorbeelden van steunkleuren op 
papier (een waaier) ook voorbeelden 
van proceskleuren, dit noemen we 
Pantone-proces. Deze zijn bedoeld 
om een voorbeeld te hebben van 
CMYK-kleuren op verschillende 
papiersoorten.
Verwar dit PMS-proces niet met 
wat PMS Solid noemt: Solid is 
Engels voor steunkleur. Je kunt 
het ook zien aan de naam en num-
mers van de PMS-kleuren. PMS-
Steunkleuren hebben een naam als 
032C of 214U en PMS-proceskleuren 
hebben een naam als 334-7C, dus 
met een streepje in de naam.

Ook andere fabrikanten dan 
Pantone hebben voorbeelden van 
proceskleuren op papier, zoals 
Focoltone, Trumatch of Toyo. 
Deze worden vooral in Duitsland, 
Amerika of Japan gebruikt. 
In 2007 is Pantone overgenomen 
door X-rite. Er is een nieuw model 
van steunkleuren ontwikkeld dat 
Goe heet en een uitbreiding met 
de naam Pantone +. InDesign CS6 
ondersteunt Pantone+. Op het 
moment van schrijven kun je Goe-
kleurbibliotheken downloaden op 
de Pantone website voor Adobe 
programma's.
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Lab
Lab is een theoretisch model, hierin 
kun je in principe elke kleur defi-
niëren die wij met het oog kunnen 
zien. Helaas kan RGB en ook CMYK 
maar een deel van alle Lab-kleuren 
omvatten (zie Kleurbeheer op pagina 
265).

Lab staat voor Luminance (zeg: 
lichtsterkte of helderheid), met 
groen/rode kleuren (a) en geel/
blauwe kleuren (b).
Definieer in InDesign liever geen 
kleuren in Lab. Blijf bij CMYK (of 
PMS) voor drukwerk.

■ Kleurscheidingen

Omdat vrijwel alle kleuren uit 
CMYK kunnen worden opgebouwd 
betekent dit dat bij het druk-
ken van full colour drukwerk alle 
kleur elementen weer uiteen wor-
den gelegd in hun C-, M-, Y- en 
K-component. De drukker drukt 
dan vier maal deze C-, M-, Y-, en 
K-kleuren over elkaar waardoor 
ze weer mengen in de juiste kleu-
ren. Om dit mogelijk te maken 
moeten alle mogelijke gebruikte 
kleuren dus opgesplitst worden in 
de hoeveelheid C, M, Y en K die ze 
gebruiken. Uiteindelijk krijg je dan 
van elke kleur een film of plaat die 
de drukker gebruikt. Dit opsplitsen 
in de CMYK-componenten wordt 
kleurscheiden genoemd.
Dit kleurscheiden gebeurt in 
InDesign automatisch als je dit aan-
geeft bij het afdrukken.
Wanneer je dus full colour druk-
werk hebt zijn er vier drukgangen 
nodig. Wanneer je nu ook nog bij-
voorbeeld een logo in datzelfde 
drukwerk hebt staan dat twee PMS-
kleuren gebruikt, dan moet er zes 
keer gedrukt worden: vier keer voor 
de kleuren in het document en twee 
keer de ‘vaste’ steunkleuren!

In dat geval is het goedkoper om 
die twee steunkleuren ook te 
kleurscheiden en te maken uit hun 
CMYK-componenten. Je zet dan een 

steunkleur om in een proceskleur!
Deze vertaling gaat meestal niet 
één op één, de kleur ‘verandert’ 
iets. Er zijn kleurenwaaiers (voor-
beelden) die precies laten zien wat 
de verschillen tussen PMS en de 
procesvariant zijn!
Kortom: gebruik altijd een kleuren-
waaier van Pantone wanneer je met 
PMS-kleuren werkt.
Overigens: Niet alle zichtbare kleu-
ren van het spectrum kunnen uit 
CMYK worden opgebouwd. De kleu-
ren die je uit CMYK kunt mengen 
zijn echter meestal voldoende om 
‘full colour’ te drukken.
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➊ Gebruik de schuifjes om een kleur te mengen of geef percentages direct op in de 
invulvelden;

➋ Vlakkleur: de kleur voor een kadervlak of tekst, klik op dit pictogram om te kiezen;
➌ Lijnkleur: de kleur voor lijnen, kaderranden en tekstomlijning, klik op dit pictogram 

om te kiezen;
➍ Geef hier op waarop je kleur wilt toepassen: op tekst of tekstkader;
➎ Klik hier om de kleur [Geen] toe te passen;
➏ Klik hier om op het oog een kleur te kiezen;
➐ Klik op wit of zwart om snel de kleur Papier of Zwart toe te passen;
➑ Stel hier in welke kleur je wilt mengen. Selecteer je een vlak met een kleur dan kun 

je hier een tint van de kleur opgeven (➒);
➓ Laat zien of een object een volle kleur, een verloopkleur of [Geen] kleur heeft. Met 

een klik wissel je hiertussen.

 Kleur

 ➑

 ➐ ➏ ➎

 ➋
 ➌

 ➍

 ➊

 ➋  ➋

 ➌

 ➌

 ➌

 ➌

 ➋  ➋
 ➌  ➌

 ➍

 ➓

TEKST MET LIJN

L

➒
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➊ Kies hier: vlakkleur: de kleur voor een kadervlak of tekst, lijnkleur: de kleur voor lijnen, kader-
randen en tekstomlijning, en waarop je kleur wilt toepassen: op tekst of tekstkader. Vanaf 
InDesign versie CS5 kun je het deelvenster Stalen ook tonen door in het Regelpaneel bovenaan 
het scherm op het pijltje naast de aangegeven kleur te klikken (❼). Je kunt zo een andere staal-
kleur selecteren. Ook kun je dit apart doen voor de vlakkleur of de lijnkleur (❽). Dit werkt voor 
een geselecteerd kader en voor geselecteerde tekst (❾);

➋ De kleur [Papier], ook vaak Wit genoemd. Je drukt echter niet met een kleur wit maar ziet de 
witte papierkleur in uitgespaarde tekst. Het papier waarop je drukt kan echter een andere kleur 
dan wit zijn, vandaar dat InDesign deze kleur correct [Papier] noemt. Je kunt de kleur [Papier] 
aanpassen om de kleur van het papier waarop je gaat drukken op het beeldscherm te simuleren;

➌ De kleur [Registratie]: 100% C, M, Y en K. Dus 400% inkt, bij kleurscheidingen staat deze kleur 
op elke film/plaat. Gebruikt voor snij- en registratietekens;

➍ Een tintstaal: een percentage van een kleur;
➎ Een verloopstaal: kleuren die verlopen naar een andere kleur;
➏ Hier kun je een percentage van een geselecteerde kleur opgeven;
➐ De kleur [Geen]: je ziet de achtergrond erdoorheen, bijvoorbeeld tekstkaders;
➑ De kleur [Zwart];
➒ Een (PMS) steunkleur: je ziet dit aan het pictogram met een rondje en vanaf InDesign CS6 ook 

aan het LAB-kleurblokje rechts naast het rondje voor Pantone+ steunkleuren;
➓ Een gemengde inkt: een steunkleur gemengd met een andere steunkleur of proceskleur;
❶ Een Kleurgroep: vanaf InDesign CC 2014 kun je stalen in een mapje plaatsen en zo groeperen: 

klik op Kleurgroep (❸) om een nieuwe groep (map) aan te maken.
Je kunt het deelvenster Stalen alle kleuren, alleen volle kleuren, alleen groepen of alleen verloop-
stalen laten tonen (❷). Klik met de toets K ingedrukt op ❹ om een nieuwe kleur te maken. Klik 
met de toetsen ingedrukt K Bop ❹ om een nieuwe steunkleur te maken. Klik op ❺ om een 
geselecteerde kleur te verwijderen.

Stalen

 ➊  ❼

❽

 ❾

 ➏
 ➐

 ➑

 ➒

 ➓

 ❶

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

 ➎

Deelvenstermenu

 ❷  ❸  ❹  ❺

K
leur

243



Tintpercentages van een 
rode kleur

■ Kleuren aanmaken 

100% 75% 50% 25%

In InDesign kun je tijdelijke (naam-
loze) kleuren aanmaken en een lijst 
van kleuren aanleggen die je tel-
kens weer gebruikt.
Een tijdelijke kleur meng je 
in het deelvenster Kleur. Kies 
Venster / Kleur / Kleur.  Selecteer 
nu een object of selecteer tekst in 
een tekstkader. Kies of je de kleur 
aan een lijn of kaderrand wilt geven 
(zie optie ➊ op pagina 242). Kies 
of je RGB-, Lab- of CMYK-kleur 
wilt gaan mengen (zie ➑ op pagina 
242). Voor drukwerk dus CMYK. 
Geef de percentages op voor de 

kleuren of sleep aan de schuifjes. 
De kleur wordt nu op het geselec-
teerde object of de tekst toegepast.

Om tekst van een omlijning te voor-
zien selecteer je (een deel van) de 
tekst en kies je in het deelvenster 
Lijn een dikte (zie Lijnen op pagina 
186). Geef de lijn nu een kleur.

Zodra je een vlak, lijn of tekst een 
kleur hebt gegeven verandert het 
deelvenster Kleur naar een percen-
tageweergave. Je kunt nu een tint-
percentage opgeven voor een kleur.

■ Stalen aanmaken

Om consequent gebruik te maken 
van kleuren maak je een lijst aan 
van kleuren, proces- en/of steun-
kleuren die je in een InDesign 
document wilt gaan gebruiken. In 
InDesign heet een lijst kleuren een 
lijst stalen. Je maakt staalkleuren 
aan in het deelvenster Stalen. Kies 
Venster / Kleur / Stalen.

In het deelvenster Stalen zie je een 
aantal kleuren die al standaard 
in InDesign zijn aangemaakt: de 
kleuren Cyaan (blauw), Magenta 
(paars), Yellow (geel) en Zwart. De 
lijst bevat ook de kleur Papier en 

Registratie. (Zie Stalen op pagina 
243.) De kleur Geen betekent 
inderdaad dat er geen kleur aan 
een object is toegekend, met ande-
re woorden: doorzichtig.

Vanuit het deelvenster Stalen 
kun je proces- en steunkleu-
ren aanmaken. Daarbij kun je 
ook Tintstalen van deze kleuren 
maken. Je kunt ook een kleur 
mengen uit twee of meer steun-
kleuren of een combinatie van 
steun- en proceskleuren. Ten 
slotte kun je nog fraaie ver-
lopen van kleuren aanmaken, 

Kleurenstalen kun je delen 
met andere gebruikers 
door de gewenste stalen te 
selecteren in het deelven-
ster Stalen en in het Stalen-
deelvenstermenu de optie 
Stalen opslaan te kiezen. 
Bewaar het bestand met de 
extensie .ase op een locatie 
waar iedere medewerker 
bij kan, bijvoorbeeld een 
gedeelde map op de ser-
ver. De andere gebruikers 
kunnen nu in het Stalen-
deelvenstermenu de optie 
Stalen laden kiezen en het 
op de server bewaarde .ase-
bestand selecteren en laden.
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verloopstalen. Kies in het Stalen-
deelvenstermenu de optie Nieuwe 
kleurenstaal (of klik met de toets 

K op het Nieuwe kleur-picto-
gram  onderaan in het deelven-
ster Stalen).

 ➐

 ➒

 ➏

 ➑

Proceskleur aanmaken

Kies Proces bij Kleurtype (➊) en 
geef CMYK als model op (➋). Meng 
de kleur met de schuifjes of typ de 
percentages in (➌). De naam van de 
kleur die je straks ziet staan in het 
deelvenster Stalen wordt weergege-
ven als percentages van CMYK (➌). 
Vink de optie Naam met kleurwaar-
de af om zelf een naam aan de kleur 

te geven (➎). Klik op Toevoegen om 
de kleur aan je stalen toe te voegen 
en verder te gaan met het aanmaken 
van de volgende kleur. Ben je klaar, 
klik dan op OK. In het stalenpalet zie 
je nu de aangemaakte proceskleur. 
Om aan te geven dat het een CMYK-
kleur is, zie je een CMYK-pictogram 

 achter de naam van de kleur 

Proceskleur aanmaken in 
het deelvenster Stalen

Steunkleur aanmaken in het 
deelvenster Stalen

 ➋

 ➍

 ➊

➌

Steunkleur aanmaken

➎
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Steunkleur- bibliotheken

Vlak- of lijnkleur; kader- of 
tekstkleur

Kies Steun bij Kleurtype (➏ vorige 
pagina) en kies een van de steun-
kleurbibliotheken, zoals Pantone+ 
Solid Coated (➐). Type het PMS-
nummer in (➑) of selecteer dit uit 
de lijst (➒). Klik op Toevoegen om 
de kleur aan je stalen toe te voegen 
en verder te gaan met het aanma-
ken van de volgende kleur. Ben je 
klaar, klik dan op OK. 
In het stalenpalet zie je nu de aan-
gemaakte steunkleur. Om aan te 
geven dat het een steunkleur is, 
zie je een steunkleur-pictogram 

 achter de naam van de kleur en 
het LAB-pictogram  achter een 
Pantone+-steunkleur (InDesign 
CS6). Bij InDesign wordt een flink 
aantal zogenaamde bibliotheken 
van bekende steunkleurfabrikanten 
meegeleverd. Deze bibliotheken zijn 
kleine bestanden die je kunt laden in 
InDesign. Heb je een bibliotheek van 
iemand anders gekregen of gekocht, 
dan kun je deze gebruiken door in 
het menu van de steunkleuren de 
optie Andere bibliotheek te kiezen. 
Selecteer het bibliotheekbestand op 
bijvoorbeeld je harde schijf of cd om 
het te gebruiken in InDesign.

Kleur toepassen
Om nu een aangemaakte kleuren-
staal aan een object (kader, lijn, 

tekst) toe te kennen, selecteer je 
het object. Geef aan of je het kader 
of eventueel geselecteerde tekst 
een kleur wilt geven of dat je een 
kaderrand of tekstomlijning wilt 
inkleuren (zie  pagina 242 en pagi-
na 243). Klik nu op de gewenste 
kleur in het deelvenster Stalen of 
kies de kleur voor vlak of lijn in het 
Regelpaneel. Geef eventueel een 
tintpercentage op voor de kleur. 
Gebruik je vaak dezelfde tint, bij-
voorbeeld 50% Zwart, dan kun je 
ook een tintstaal aanmaken.

Tintstaal aanmaken
Een tintstaal maakt het mogelijk 
in het deelvenster Stalen verschil-
lende tinten, percentages, van een 
kleur te kiezen. Zo kun je bijvoor-
beeld in één klik 50% Zwart toeken-
nen aan een object.

Selecteer eerst een kleur in het 
deelvenster Stalen. Kies vervolgens 
uit het Stalen-deelvenstermenu 
de optie Nieuwe tintstaal. Geef 
een tintpercentage op (➊). Klik op 
Toevoegen om de tint aan je stalen 
toe te voegen en verder te gaan met 
het aanmaken van de volgende tint. 
Ben je klaar, klik dan op OK.

 ➊

Je kunt ook opgeven of een 
lijn bij tekstomlijning aan de 
binnen- of buitenkant van de 
tekst wordt gezet. Je geeft 
dit op in het deelvenster Lijn 
(zie optie ➑ op pagina 186).
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Verloopstaal aanmaken
Een verloopstaal is een kleur die 
overgaat in een andere kleur. Dit 
kan zijn tussen twee verschillende 
kleuren, of tussen percentages van 

dezelfde kleur wanneer je tintstalen 
hebt aangemaakt.
Kies in het Stalen-deelvenstermenu 
de optie Nieuwe verloopstaal.

Stoppertje

 ➊

 ➍

 ➎

 ➌  ➐  ➑

 ➒

 ➋

Locatie

 ➏

Geef een naam op voor de verloop-
staal (➊) en geef op of het verloop 
Lineair of Radiaal moet zijn (➋). 
Klik op een stoppertje: de punt 
wordt zwart en je kunt de kleur 
wijzigen (➌). Je kunt de kleur zelf 
mengen via de optie Stopkleur 
CMYK (➍ en ➎). Je kunt ook een 
kleur kiezen die je al hebt aange-
maakt in het document via de optie 
Stopkleur Stalen (➏). Versleep het 
stoppertje om het verloop aan te 
passen.

Om een kleur toe te voegen aan 
het verloop klik je net onder het 
voorbeeld van het verloop: de 

Verloopbalk (➐). Je krijgt nu een 
extra stoppertje. Om een stoppertje 
te wissen, sleep je dit gewoon bui-
ten het verloopstaalvenster met de 
muis. Waar de ene kleur overgaat in 
de andere kleur heet in InDesign de 
Locatie (➑): dit is het ruitsymbooltje 
(➒) boven in het voorbeeld van het 
verloop, tussen de twee stoppertjes. 
Je kunt deze locatie veranderen door 
een getal in te typen of door het ruitje 
te verslepen. 
Klik op Toevoegen om het verloop 
aan je stalen toe te voegen en verder 
te gaan met het aanmaken van de 
volgende verloopstaal. Ben je klaar, 
klik dan op OK.

Verloopstaal aanmaken in 
het deelvenster Stalen
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Om een verloop van een kleur naar een lichtere of donkerdere tint van 
diezelfde kleur te maken, maak je eerst een tintstaal aan. Bijvoorbeeld 
van 100% Rood naar 20% Rood. Je maakt de kleur Rood aan en van de 
kleur Rood een tintstaal van 20%.

TIP

Verloopstalen toepassen
Selecteer een object en klik op 
de verloopstaal in het deelven-
ster Stalen om het verloop aan het 

object toe te kennen. Verlopen kun-
nen toegepast worden op een vlak, 
een lijn, tekst en tekstomlijning.

VERLOOP
VERLOOP

Een verloop loopt in eerste instantie 
van links naar rechts. Om het een 
andere richting te geven, heb je het 
deelvenster Verloop nodig. Kies 
Venster / Kleur / Verloop. Je kunt 
nu eenvoudig de richting omdraaien 
zodat het verloop van rechts naar 
links loopt. Om van onder naar boven 
of omgekeerd te verlopen geef je 
een hoek op van 90 of -90 graden. Je 
kunt elke gewenste hoek opgeven. 
In het deelvenster Verloop kun je 
ook nog een verloop aanpassen voor 

een object: je wijzigt dan niet de ver-
loopstaal zelf, maar past het verloop 
eenmalig aan voor het geselecteerde 
object. Klik en sleep de stoppertjes 
om het verloop te veranderen. Wis 
een stoppertje door dit met de muis 
uit het deelvenster Verloop te slepen. 
Om een stoppertje een andere kleur 
te geven, selecteer je dat en klik je op 
een andere kleur in het deelvenster 
Stalen met de toets K ingedrukt 
(je kunt ook een staalkleur precies 
op het stoppertje slepen).

 

 

Deelvenster Verloop
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Je kunt ook ‘op het oog’ het ver-
loop van een verloopstaal ver-
anderen. Hiervoor gebruik je het 
Verloopstaalgereedschap (➊). 
Sleep hiermee in een bepaalde 

richting over een geselecteerd 
object met een verloop. Je kunt 
ook buiten het kader slepen om te 
bepalen waar een verloop begint of 
eindigt.

Dit is een tekstkader met een inzetafstand van rondom 2 mm (Dit stel 
je in via Object / Opties tekstkader). De tekst heeft de kleur Zwart. 
Het tekstkader heeft een verloop van Rood naar Rood 20% met een 
tintstaal. De hoek van het verloop is in het deelvenster Verloop op 
-90 graden gezet. De kaderrand heeft de kleur Cyaan en een dikte 
van 2 punt.

 ➊ Verloopstaal-gereedschap

Kleuren kopiëren uit een 
geplaatste afbeelding met 
het Pipetgereedschap

■ Pipetgereedschap
Kleuren uit afbeeldingen 
selecteren
Heb je een afbeelding en wil je een 
kleur uit die afbeelding gebruiken 
voor bijvoorbeeld een kleurvlakje 
of een kopje? Dan kun je de kleur 
uit een afbeelding kopiëren met het 
Pipetgereedschap.
 

Klik eenmaal met het Pipet-
gereedschap op de afbeelding 
waarvan je de kleur wilt kopiëren. 
Het pipetje is nu zwart. Klik op een 
object (kader, lijn) of selecteer een 
stukje tekst: de kleur wordt nu toe-
gepast (let wel op of je vlak- of lijn-
kleur hebt geselecteerd).
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Zorg dat je niet ergens een stuk tekst of een object hebt geselecteerd: 
zou je een kleur kopiëren, dan wordt deze meteen toegepast op een 
geselecteerd object of stuk tekst. 

TIP

Verkeerde kleur gekopieerd? Houd de toets K ingedrukt: de pipet 
wordt weer wit en je kunt opnieuw een kleur kiezen. Ben je tevreden, laat 
dan de toets K weer los.

TIP

Gebruik je het Pipetgereedschap op een CMYK-afbeelding, dan kopieer je 
ook een CMYK-kleur. Kopieer je een kleur van een RGB-afbeelding, dan 
kopieer je een RGB-kleur. Maar... kopieer je een kleur van een AI- of EPS-
bestand in CS5 en eerder, dan kopieer je altijd RGB, ook al is het bestand 
CMYK! Dit heeft te maken met de manier waarop AI- en EPS-afbeeldingen 
op het beeldscherm worden getoond. In InDesign CS6 is dit verbeterd.

LET OP

Kenmerken kopiëren
Met het Pipetgereedschap 
kun je ook eigenschappen van 
objecten kopiëren. Klik met het 

Pipetgereedschap op een object 
om kenmerken te kopiëren. Met de 
geladen, zwarte pipet klik je nu op 
een ander object.

Objecteigenschappen 
kopiëren met het 

Pipetgereedschap

 

Je kunt RGB-kleuren omzetten naar 
CMYK in het deelvenster Stalen: 
selecteer een of meerdere kleuren 

in het deelvenster Stalen en kies 
in het Stalen-deelvenstermenu nu 
Staalopties. Verander vervolgens 
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Je kunt dus ook opmaakeigenschappen kopiëren! Sleep het 
Pipetgereedschap met ingedrukte muisknop over een stuk tekst. Laat de 
muisknop los. Selecteer nu een stuk tekst: de opmaak wordt gekopieerd 
naar deze tekst.

TIP

Opties voor het 
Pipetgereedschap

RGB in CMYK achter Kleurtype. (Als 
je meer dan één kleur hebt geselec-
teerd, zie je een vraagteken in het 
kleurvoorbeeld staan.)
Dubbelklik op het Pipet gereed-
schap. Je ziet nu een lijst 

kenmerken die je kunt kopiëren. 
Klik op het driehoekje naast een 
mogelijkheid om nog meer opties 
te zien: je kunt precies opgeven 
welke kenmerken je wel of niet wilt 
kopiëren.

 

■ Mogelijkheden voor  
steunkleuren

Gemengde inkten
Bij het gebruik van steunkleuren 
heb je een aantal mogelijkheden 
om deze te combineren met een 
proceskleur. Je krijgt nu een meng-
kleur van twee kleuren: dit levert 
een nieuwe kleur op zonder dat je 
extra inkt hoeft te gebruiken. 
Ook twee of meerdere steunkleuren 
zijn te combineren tot een nieuwe 
mengkleur. Dit heet een gemengde 

inkt in InDesign. Om een staal 
gemengde inkt aan te maken, kies 
je in het Stalen-deelvenstermenu 
de optie Nieuwe gemengde-
inktstaal. Deze optie kun je alleen 
kiezen wanneer je minstens één 
steunkleur in het document hebt 
aangemaakt! 
(Zie volgende pagina.)
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Gemengde-inktstaal

Gemengde-inktgroep

 ➎

 ➏

 ➊

 ➍

 ➋ ➌

Geef de gemengde-inktstaal een 
naam (➊). Selecteer de inkten die je 
wilt mengen door in het vakje voor 
de naam te klikken; er verschijnt 
een inktpictogram met een plusje 
(➋). Geef de percentages voor elke 
inkt op (➌). Je ziet een voorbeeld 
van de nieuwe mengkleur (➍). Klik 
op Toevoegen om de gemengde 
kleur aan je stalen toe te voegen en 
verder te gaan met het aanmaken 
van de volgende mengkleur. Ben je 
klaar, klik dan op OK.
In het voorbeeld op de vorige pagina 
is een gele PMS-kleur gemengd 
met de proceskleur Cyaan. Dit 
levert een groene kleur op. Je kunt 
nu dus drie kleuren in het docu-
ment gebruiken terwijl je toch maar 
twee inkten gebruikt. Je kunt uiter-
aard ook tinten van deze mengkleur 
gebruiken. Om in één keer een 

reeks van gemengde inkten aan 
te maken, kies je in het Stalen-
deelvenstermenu de optie Nieuwe 
gemengde-inktgroep. 
Geef een beginpercentage op voor 
de inkten die je wilt gebruiken 
(Initiaal) en geef op in hoeveel 
stapjes (Herhaal) en met hoeveel 
procent (Toename) elk stapje groter 
moet worden (➎). Bijvoorbeeld: een 
Initiaal van 10%, een Herhaal van 5 
en een Toename van 10% betekent 
dat de inkten worden gecombineerd 
met 10%, 20%, 30%, 40% en 50%. 
Klik eventueel op Voorvertoning 
Stalen voor een voorbeeldlijst 
(➏). In het deelvenster Stalen zie 
je een groep met daaronder alle 
combinaties van percentages die je 
hebt opgegeven. Verander je in de 
groep een inkt dan veranderen alle 
gemengde-inktstalen in die groep.

 ➎
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Photoshop zet steunkleuren standaard anders om naar proceskleuren in 
versies eerder dan InDesign CS6 voor Pantone steunkleuren ! Photoshop 
maakt een eigen omzetting via Lab-kleuren naar proceskleur, terwijl 
oudere versies van InDesign ingebouwde PMS-omzettabellen gebruikt. 
Dit levert andere CMYK-waarden op in Photoshop dan in oudere versies 
van InDesign. Bewaar je vanuit Photoshop een TIFF- of PSD-bestand met 
een steunkleur als CMYK-bestand, dan zet Photoshop de steunkleuren 
om naar CMYK met deze Lab-methode. Je kunt in Photoshop ook de 
C-, M-, Y- en K-waarden van een kleur intypen, gebruik dan dezelfde 
waarden van de PMS-kleurenwaaier. Je kunt echter ook in versies van 
InDesign ouder dan CS6 dezelfde methode van omzetten via Lab als 
Photoshop gebruiken: kies in het Stalen-deelvenstermenu de optie 
Inktbeheer. Vink hier de optie Standaard Lab-waarden gebruiken voor 
steunkleuren aan (●➊). Je ziet hier ook een andere optie om in één keer 
alle steunkleuren in het document om te zetten naar proceskleuren: 
vink de optie Alle steunkleuren naar proceskleuren aan (●➋).

Vanaf InDesign CS6 worden de Pantone+ kleurbibliotheken meegeleverd, 
deze worden standaard via LAB omgezet naar CMYK. Dit kan dus andere 
CMYK  waarden opleveren dan in oudere versies van InDesign! Dat Pantone+ 
steunkleuren het LAB-model gebruiken kun je zien aan het pictogram  
naast de naam van de steunkleur.

LET OP

Steunkleur naar proceskleur 
omzetten
Als je in het document zowel steun-
kleuren als CMYK-afbeeldingen 
gebruikt, dan kan het voordelig zijn 
om een steunkleur als proceskleur 
te drukken. Met andere woorden: je 
kunt de steunkleur ook opbouwen 
in CMYK; dit bespaart kosten. 

Om een steunkleur te wijzigen dub-
belklik je op de steunkleur in het 
deelvenster Stalen. Je kunt ook 
de steunkleur in het deelvenster 

selecteren en vervolgens in het 
Stalen-deelvenstermenu de optie 
Staalopties kiezen. Ook kun je met 
de rechtermuisknop op de steun-
kleur klikken en uit het context-
menu de optie Staalopties kiezen. 
Verander nu eerst Kleurmodus 
in CMYK en verander vervolgens 
Kleurtype in Proces. Verander de 
naam om aan te geven dat het een 
omgezette steunkleur betreft. Zet 
bijvoorbeeld geconverteerd achter 
de naam, dit voorkomt mogelijke 
misverstanden.

 

Inktbeheer

➊
➋
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Bewaar een echte duo/tri/quadro-toon vanuit Photoshop als een PSD-
bestand, dit is het enige bestandsformaat waarin een duotoon goed kleur-
gescheiden wordt, met name met steunkleuren. Bewaar een duotoon 
vanuit Photoshop niet als TIFF of EPS!

LET OP

Grijswaarden-TIFF inkleuren met 
steunkleur
Een grijswaarden-(zwartwit-)TIFF 
kun je omkleuren naar een (steun)
kleur. De eenvoudigste manier is 
om vanuit het deelvenster Stalen 
een (steun)kleur boven op de grijs-
waarden-TIFF te slepen. 
Dit werkt niet met TIFF-bestanden 
met transparantie!
Zie het zo: je hebt een 

zwart-witafbeelding die je omkleurt 
naar PMS 562 en daarmee maak je 
een PMS 562/witafbeelding. Selec-
teer je een grijswaarden-TIFF met 
het Selecterengereedschap (de 
zwarte pijl) en klik je dan op een 
kleur in het deelvenster Stalen, dan 
kleur je wit ([Papier]) om. Je krijgt 
dan in ons voorbeeld een Zwart/
PMS 562-afbeelding.

Grijswaarden-TIFF 
omkleuren

Afbeelding lichter gemaakt: 
50% K
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Je kunt ook de tint veranderen van een grijswaarden-TIFF. Bij een zwart/
witafbeelding is zwart 100% K. Je kunt hier een tint van bijvoorbeeld 50% 
K van maken; de afbeelding wordt nu lichter.

TIP

Wil je overal in het document een kleur vervangen door een andere kleur, 
wis dan de kleur die je wilt vervangen en geef bij Staal verwijderen de te 
vervangen kleur op bij Gedefinieerde staal.

TIP

‘Valse duotoon’

Uiteraard kun je beide mogelijk-
heden gebruiken om bijvoorbeeld 
in plaats van een zwart/witafbeel-
ding een rood/blauwafbeelding te 

maken; dit noemen we een valse 
duotoon, vals omdat echte duoto-
nen een mengkleur zijn van twee 
kleuren.

 ➊
 ➋

■ Stalen verwijderen,  
bewaren en laden

Stalen verwijderen
Om een kleur te verwijderen selec-
teer je de kleur in het deelvenster 
Stalen en klik je op het pictogram 
van de prullenmand, rechtsonder in 
het deelvenster Stalen. Je kunt ook 
een kleur op het prullenmandpicto-
gram slepen.
Heb je de kleur ergens toegepast, 
dan wordt gevraagd wat je wilt 

doen: de kleur verwijderen uit het 
deelvenster Stalen maar de kleur 
wel behouden waar je deze hebt 
toegepast (Naamloze kleurstaal; 
➊) of de kleur vervangen door een 
andere kleur (Gedefinieerde staal; 
➋). Vervang je een kleurenstaal 
door een andere, dan krijgen alle 
objecten die de te verwijderen kleur 
hebben dus de vervangende kleur.

 

Stalen bewaren
Je kunt aangemaakte kleuren 
exporteren zodat je ze in een 
ander InDesign-document kunt 

laden. Selecteer de gewenste 
kleuren in het deelvenster Stalen 
(gebruik de toets : of de toets 
B om meerdere stalen te 

Door bijvoorbeeld het knippen 
en plakken van objecten 
vanuit een ander document, 
kan het voorkomen dat een 
kleurenstaal meerdere malen 
voorkomt in het document 
met een andere naam maar 
dezelfde kleurwaarden. Om 
‘dubbele’ stalen te wissen 
selecteer je eerst de staal die 
je wilt behouden in het 
deelvenster Stalen. 
Vervolgens selecteer je de 
stalen met de toets B die 
‘dubbel’ zijn. Kies nu in het 
uitklapmenu van het 
deelvenster Stalen de optie 
Stalen samenvoegen.
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Wanneer je in Adobe Illustrator werkt met steunkleuren en de afbeel-
ding bewaart als AI, EPS of PDF, en deze afbeelding vervolgens plaatst 
in InDesign, worden deze steunkleuren automatisch aan je stalen toege-
voegd. Je kunt deze steunkleuren dan niet verwijderen. Als je de afbeel-
ding verwijdert, blijven deze steunkleuren in je deelvenster Stalen staan. 
Je kunt ze nu echter wel verwijderen.

TIP

selecteren). Kies nu in het Stalen-
deelvenstermenu de optie Stalen 
bewaren. Sla de kleuren op. Het 
bestand dat je opslaat heeft de 
extensie .ase. 
Dit bestand met bewaarde kleu-
ren kun je, behalve in InDesign 
zelf, ook openen in andere 
Adobe CS4-programma’s zoals 
Illustrator en Photoshop. Zo kun 
je kleuren gelijk houden in al je 
Adobe-programma’s.

Stalen laden
Om kleuren, stalen, uit een 
InDesign-document te importeren in 
een ander InDesign-document kies 
je in het Stalen-deelvenstermenu 
de optie Stalen laden. Selecteer nu 
het InDesign-document waarvan je 
de kleuren wilt importeren (laden). 
De kleuren worden toegevoegd aan 
je stalen. Je kunt ook een bewaard 
.ase-bestand kiezen en zo kleuren 
toevoegen aan je stalen.

 

Ongebruikte kleuren verwijderen
Soms experimenteer je met ver-
schillende kleuren en gebruik je 
uiteindelijk maar een paar van de 
kleuren die je hebt aangemaakt. Je 
kunt gemakkelijk alle ongebruikte 
kleuren selecteren en wissen. Kies 
in het Stalen-deelvenstermenu de 
optie Alle ongebruikte selecte-
ren. Klik nu op het pictogram van 
de prullenmand rechtsonder in 
het deelvenster Stalen om deze 
ongebruikte kleuren in één keer te 
wissen.

Naamloze kleuren toevoegen
In het deelvenster Kleur kun je 
snel kleuren mengen zonder een 
staal aan te maken. Je hebt dan 
een naamloze kleur: je gebruikt de 
kleur wel in het document maar 
de kleur heeft geen naam in het 
deelvenster Stalen. Wanneer je 
met het Pipetgereedschap kleu-
ren kopieert, komt deze kleur ook 
niet in het deelvenster Stalen te 

staan. Vooral bij het gebruik van het 
Pipetgereedschap kan het gebeuren 
dat je RGB-kleuren hebt gekopieerd 
en gebruikt, wat bij drukken een 
probleem kan geven.

Voeg daarom alle naamloze kleuren 
toe aan je stalen zodat je ze alle-
maal ziet in het deelvenster Stalen: 
kies in het Stalen-deelvenstermenu 
de optie Naamloze kleuren 
toevoegen.
Aan het pictogram achter de naam 
van de kleur kun je zien of je wellicht 
RGB-kleuren hebt gebruikt zonder 
dat je je daarvan bewust was. Je 
kunt nu de RGB-kleuren omzetten 
naar CMYK,
Je kunt een naamloze kleur ook 
toevoegen aan het deelvenster 
Stalen door te slepen: selecteer een 
object met een naamloze kleur en 
sleep nu het vlakje met de naam-
loze kleur op het deelvenster Stalen 
(je ziet een handje ; ➋).

Kleurgroepen
Vanaf InDesign CC versie 
2014 kun je stalen groeperen 
in een mapje: zo kun je 
overzicht bewaren door 
bijvoorbeeld minder vaak 
genruikte kleuren in een 
apart mapje, of groep, te 
plaatsen.
Kies meerdere stalen in het 
deelvenster Stalen (met 
behulp van de : of B 
toets), ga nu naar het 
Stalen-deelvenstermenu en 
kies Nieuwe Kleurgroep. 
Geef eventueel een eigen 
naam op. Je kunt Stalen in 
en uit groepen slepen.

Selecteer je eerst een aantal 
objecten op de pagina en 
kies je vervolgens in het 
Stalen-deelvenstermenu de 
optie Nieuwe Kleurgroep 
dan kun je een nieuwe groep 
maken op basis van de 
kleuren van de 
geselecteerde objecten.
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Kleuren in het deelvenster Stalen kun je door slepen een andere volg-
orde geven. Klik op een kleur in het deelvenster Stalen en sleep met 
ingedrukte muisknop de kleur bijvoorbeeld naar boven. Minder vaak 
gebruikte kleuren sleep je zo naar onderen.

TIP
 

■ Kleuren overvullen  
en overdrukken

+

Kleuren slepen naar het 
deelvenster Stalen

 ➋

Overvullen: trapping
Wanneer je in het document twee 
kleurvlakken hebt, bijvoorbeeld een 
rood vierkant boven op een geel 
vierkant, dan moeten deze twee 
kleuren uiteraard niet over elkaar 
worden gedrukt omdat je anders 

rood met geel zou mengen. Je zou 
dan een heel andere mengkleur 
krijgen. Bij het afdrukken wordt 
daarom het rode vierkant uitge-
spaard (of: knocked out) uit de gele 
achtergrond en dan in dit uitge-
spaarde vierkant gedrukt:

Je begrijpt dat bij het drukken het 
uitgespaarde vierkant er precies 
passend moet worden ingedrukt. 

Helaas, hoe goed de drukpers ook 
is, het papier kan altijd een heel 
klein beetje verschuiven bij een 
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volgende drukgang. Het vierkant 
zou er dan niet precies binnen 
gedrukt worden. Je ziet de ver-
schuiving als witte randjes daar 
waar het teveel ernaast is gedrukt, 
en een menging van kleuren daar 
waar het teveel op de achtergrond 
is gedrukt. Deze fouten heten regis-
terfouten of fouten bij het sluiten. 
Deze onnauwkeurigheden die bij het 
drukken ontstaan moeten gecom-
penseerd worden. Dit gebeurt door 
het uitgespaarde vierkantje iets 
kleiner te maken zodat een even-
tueel wit randje wordt opgevuld. De 
kleuren worden dan weliswaar een 
beetje over elkaar gedrukt, maar 
dat is zo weinig dat je nauwelijks 
ziet dat ze aan de rand mengen. Ons 

oog is gevoeliger voor niet-sluitend 
drukwerk dan voor dat kleine beetje 
overdrukken.
Deze techniek heet overvullen (ook 
wel: overlappen of trapping). 

Wanneer een lichtere kleur op een 
donkerdere kleur ligt (dus hier in 
ons voorbeeld een donkere ach-
tergrond met daarop een lichter 
vierkant) dan wordt het lichtere 
vierkantje rondom wat verbreed. We 
noemen dit dan spreiden.

Wat hieronder voor de duidelijkheid 
zwart is gemaakt is dus een extra 
rand om het vierkant heen in dezelf-
de kleur als het vierkantje zelf.

Wanneer een donker vierkantje op 
een lichtere achtergrond ligt, wordt 
het uitgespaarde vierkant op de 
lichtere achtergrond wat kleiner 
gemaakt. We noemen dit knijpen.
Wat hier voor de duidelijkheid zwart 
is gemaakt, is dus een extra rand 

binnen het uitgespaarde vierkantje 
in dezelfde kleur als de achter-
grond. Het uitgespaarde vierkantje 
is dus kleiner gemaakt met een 
rand met dezelfde achtergrond-
kleur.

Hoeveel er moet worden overvuld 
(hoe ‘dik’ het extra ‘randje’ moet 
zijn) hangt af van de manier van 
drukken, bijvoorbeeld off-set of 
zeefdruk. Overleg eventueel met 
de drukker wat deze waarde moet 
zijn. De laatste paar jaar neemt het 

aanleveren van een document als 
PDF snel toe. Wanneer je als PDF 
aanlevert aan de drukker, hoef je je 
over overvul geen zorgen te maken: 
het overvullen gebeurt op het 
moment dat de PDF wordt kleurge-
scheiden. Veelal heeft de drukker 
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Overvul instellingen

ook een RIP (een Raster Image 
Processor) die voor het kleurschei-
den zelf uitrekent wat de beste 
overvul is; dit noemen we In-Rip 
trapping en is altijd aan te bevelen 
indien mogelijk.

Wil je de overvul zelf veranderen, 
kies dan Venster / Uitvoer / Voor
instellingen overvul. In InDesign 
werk je met een aantal instel-
lingen (of stijlen zo je wilt) voor 
overvul, die worden toegepast 
op hele pagina's. Gebruikers van 

andere opmaakprogramma's zijn 
misschien gewend om een overvul 
aan een object toe te kennen. In 
InDesign ken je een overvulinstel-
ling toe aan een enkele pagina of 
een reeks van pagina's.

Dubbelklik in het deelvenster 
Voorinstellingen overvul op een 
bestaande overvulstijl of kies 
in het Voorinstellingen overvul-
deelvenstermenu de optie Nieuwe 
voorinstelling.

Je zult hier zelf niet vaak instel-
lingen hoeven te veranderen, maar 
voor drukkers is het belangrijk dat 
zij hier eventueel hun eigen instel-
lingen kunnen opgeven. Bovendien 
zijn deze instellingen bij ‘In-Rip-
trapping’ of aanleveren als PDF 
vaak overbodig.

De enige waarde die je misschien 
zelf wilt aanpassen voor bijvoorbeeld 
zeefdrukken, is de Overvulbreedte 
(➊). Dit is de breedte van de overlap 
bij knijpen en spreiden. De waarde 
bij Zwart houd je twee keer zo breed 
als de standaard waarde, dit is de 
Keep away-waarde bij een volzwart 

(ook wel Rich Black of verzadigd 
zwart genoemd). Dit is zwart met 
een onderkleur. Deze overvulbreedte 
zorgt ervoor dat je geen randen van 
de onderkleur ziet bij misregistratie. 

De instellingen bij Afbeeldingen (➋) 
bepalen de overvul van objecten die 
over afbeeldingen liggen.

Bij Uiterlijk overvulling (➌) kun 
je de stijl voor Samenvoegen 
en Eind instellen voor de over-
vullijn. De instellingen voor 
Overvuldrempels (➍) bepalen 
wanneer wordt overvuld en of er 
gespreid of geknepen wordt. Je 

➊ ➌

➍➋
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kunt hier bepalen wanneer een 
kleur als lichter of donkerder ten 
opzichte van een andere kleur 
wordt gezien.

Om de overvulinstellingen toe 
te passen op pagina's, kies je 

in het Voorinstellingen over-
vul-deelvenstermenu de optie 
Voorinstelling overvul toewijzen. 
Kies de gewenste overvulinstel-
ling en geef de pagina's op waar de 
overvulinstelling op moet worden 
toegepast.

Overvul instellingen 
toepassen

Inktbeheer

Om nog preciezer te bepalen welke 
kleuren als lichter of donkerder ten 
opzichte van andere kleuren worden 
gezien, kun je inktbeheer gebruiken 

(zie Steunkleur naar proceskleur 
omzetten op pagina 253). Kies in 
het Kleuren-deelvenstermenu de 
optie Inktbeheer.

Selecteer een kleur in het dia-
loogvenster Inktbeheer. Voor een 
kleur (inkt) kun je opgeven wat de 
Neutrale densiteit (➏) is, wat de 

Volgorde van overvul (➐) is en of 
de inkt Normaal, Transparant of 
Dekkend (➎) is. Voor vernissen 
stel je het Type in op Transparant, 

 ➎
 ➏
 ➐
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Overvul te technisch? Maak je geen zorgen, het zijn vooral instellingen 
die de drukker zal maken. Een goede drukker weet wat deze opties voor 
gevolgen hebben. Als het even kan, lever dan een PDF aan en laat het 
kleurscheiden en overvullen aan de drukker over.

TIP

Voorkeuren voor weergave 
van Zwart

onderliggende inkten knijpen de 
vernis dan niet. Voor metaalinkten 
(goud, zilver) stel je Type in op 
Dekkend. Metaalinkten spreiden 
dan niet naar andere kleuren, 
maar andere kleuren kunnen 
wel spreiden naar de metaalinkt. 

Proces Zwart heeft een neutrale 
densiteit van 1.7. Voor metaalink-
ten kun je de Neutrale densiteit 
op 1.7 of hoger zetten om alle 
andere inkten te laten spreiden 
naar de metaalinkt.

 ➒

 ➑

 

Kleuren overdrukken
Worden kleuren die elkaar over-
lappen dus standaard uitge-
spaard, de kleur zwart drukt altijd 
over de andere kleuren heen. 
Het idee is dat zwart de donker-
ste kleur is; zou zwart mengen 
met onderliggende kleuren dan 

kan zwart hoogstens nog zwar-
ter worden. Dat zwart standaard 
wordt overdrukt stel je in bij 
Voorkeuren / Vormgeving van 
zwart. Je kunt ook zwart laten uit-
sparen door de optie Staal [Zwart] 
overdrukken bij 100% uit te zetten 
(➑).

Het is ook inderdaad de staal 
[Zwart], niet altijd de inkt zwart 
die overdrukt. Zou je een object de 
kleur [Zwart] geven maar met een 
tint van 99%, dan spaart zwart uit.

Hoewel zwart de donkerste kleur 
is, zie je toch dat een zwarte inkt 
niet altijd volledig dekkend is. Zo 
zie je vaak bij een vette zwarte 

tekst over een afbeelding, de 
afbeelding door de zwarte tekst 
heen wanneer de zwarte tekst 
overdrukt. Vaak wordt daarom een 
diepzwart, of volzwart gebruikt. 
Dit zwart is een kleurenstaal van 
zwart met een andere proceskleur, 
meestal cyaan. Een standaard 
diepzwart is dan 100% K en 60% C. 
Ligt een tekst in volzwart over een 
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Wil je een staal in je deelvenster Stalen hebben voor zwart die níét over-
drukt? Maak een nieuwe kleurenstaal aan die bestaat uit 100% K. Geef 
deze bijvoorbeeld de naam Zwart uitsparen. Objecten die de staalkleur 
[Zwart] krijgen, overdrukken; objecten die de staalkleur Zwart uitspa-
ren krijgen, sparen uit, maar beide objecten komen op één en dezelfde 
zwartplaat bij het drukken.

TIP

afbeelding, dan wordt de tekst in 
cyaan in de afbeelding uitgespaard 
en het zwart over het cyaan heen 
gedrukt.

Je kunt, als je dit wilt, op je beeld-
scherm (en op inkjetprinters) een 

verschil laten zien tussen standaard 
zwart en een diepzwart (optie ➒ op 
de vorige pagina); standaard zwart 
wordt dan wat grijzer weergegeven 
op het beeldscherm. Deze instel-
ling heeft geen enkele invloed op 
drukwerk.

Deelvenster Kenmerken

Rechts is de vlakkleur van 
bovenste object op 
overdrukken gezet

Om objecten te overdrukken in 
plaats van uit te sparen, selec-
teer je het object (Vlak, Lijn of 

Tekst) en kies je Venster / Uitvoer / 
Kenmerken. Zet nu de optie Vulling/
Lijn overdrukken aan (➓).

➓

Om op je beeldscherm te zien 
wat het effect van overdruk-
ken is (een mengkleur), kies je 
Weergave / Voorvertoning overdruk 
(sneltoets B K : Y). Vaak 
worden dunne lijnen op overdruk-
ken gezet: een dunne lijn zou bij 
uitsparen en overvullen dikker kun-
nen lijken wanneer de lijn wordt 

gespreid. Maar bedenk wel dat de 
kleur van de lijn dan mengt met de 
(donkerder) achtergrond en dus een 
(donkerder) mengkleur krijgt. In het 
deelvenster Kenmerken kun je ook 
een object Niet-afdrukbaar maken: 
dit object wordt dan niet afgedrukt 
(bijvoorbeeld een briefhoofd)*.

Objecten zijn ook te 
verbergen op de pagina; 
verborgen objecten zijn 
niet-afdrukbaar maar ook 
niet zichtbaar op de pagina. 
Kies Object /Verbergen om 
een object te verbergen en 
Object / Alles op spread 
tonen om de objecten weer 
zichtbaar te maken.
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Vernis en overdruk
Om met een vernis te werken, maak 
je een nieuwe steunkleur aan. 
Definieer deze steunkleur bijvoor-
beeld als 100% Y (geel). Wanneer 
je de steunkleur als vernis toepast, 
zet dan het object met de vernis-
kleur op overdrukken in het venster 
Kenmerken. Heb je een afbeelding 

met een uitknippad, dan kun je 
dit gebruiken om een kadervorm 
van het uitknippad te maken (zie 
Uitknippad naar kader converteren op  
pagina 212). Plaats de kadervorm 
precies boven op een kopie van de 
afbeelding. Vul de kadervorm met 
de vernis-steunkleur. Zet de vul-
kleur op overdrukken.

 ➊

 ➋

■ Kleurscheidingen op 
beeldscherm voorvertonen

Om overdruk en kleurscheidingen 
op het beeldscherm te tonen, kies je 
Venster / Uitvoer / Voorvertoningen 
kleurscheidingen. In het deelvenster 
Voorvertoning kleurscheidingen 
zie je alle proces- en steunkleuren 
staan die je in het document hebt 
aangemaakt. Kies achter Weergave 

de optie Scheidingen (➊). Je kunt 
de kleuren nu één voor één aan- of 
uitzetten door op het oogje voor de 
naam van de kleur te klikken (➋). 
Je kunt zo zien hoe een afbeelding 
bijvoorbeeld wordt opgebouwd in 
kleur. Je ziet zo ook overdruk en 
uitsparingen op je beeldscherm.

Uitknippad naar kadervorm 
omgezet, geplaatst bovenop 
de afbeelding en gevuld met 
een gele steunkleur. 
Vervolgens is dit gekleurde 
object op Vulling overdrukken 
gezet.

Kleurscheidingen 
voorvertonen
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Wanneer het voorvertonen van kleurscheidingen aan staat, kun je met de 
cursor over objecten zweven: je ziet dan de CMYK- waarden in het deel-
venster Voorvertoning scheidingen voor het object, zoals een afbeelding.

TIP 

[Zwart] wordt overdrukt en 
Zwart uitsparen wordt 

uitgespaard

Op het aangegeven vlak is 
de inktdekking hoger dan 

300%

 ➌

Via het deelvenster Voorvertoning 
scheidingen kun je ook de inktdek-
king tonen op het beeldscherm. 
Een kleur van 100% Cyaan en 80% 
Magenta betekent een inktdekking 
van 180%. Vaak is er een technische 
limiet voor de inktdekking omdat 
papier met veel inkt slecht droogt. 
Zo is de inktlimiet voor krantenpa-
pier lager dan voor offset. Je kunt 

controleren of je geen kleuren 
of afbeeldingen gebruikt met te 
veel inkt. Kies in het deelvenster 
Voorvertoning scheidingen achter 
Weergave de optie Inktlimiet (➌). 
Stel een percentage in als maxi-
mum. Daar waar het maximum 
wordt overschreden zie je een rode 
kleur op het beeldscherm.
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Gamut voor verschillende 
kleur ruimtes

■ Kleurbeheer  
(colour management)

Nog maar een paar jaar geleden 
was het: je drukt in CMYK dus alle 
opmaak en geplaatste afbeeldingen 
staan in CMYK in het document.
Vandaag de dag is de trend juist: 
houd afbeeldingen zolang mogelijk 
in RGB en zet ze pas op het moment 
van afdrukken zelf om naar CMYK 
(zie Kleurmodellen op pagina 239). 
De gedachte is dat beelden in RGB 
meer kleuren kunnen bevatten dan 
CMYK. In Adobe Photoshop zijn ook 
veel bewerkingen enkel op RGB-
beelden toe te passen.

Over kleurbeheer zijn boeken vol-
geschreven. In dit boek zal de uit-
leg beperkt worden tot de meest 
noodzakelijke begrippen, maar toch 
voldoende om een goed idee van 
kleurbeheer te krijgen. 

Lab
Het probleem bij het vertalen van 
RGB- naar CMYK-kleuren is, dat 
met RGB meer kleuren mogelijk 
zijn dan met CMYK. RGB heeft een 
grotere kleurruimte dan CMYK.
Het menselijk oog kan vele kleu-
ren onderscheiden. Met de RGB-
kleurruimte kun je veel van deze 
kleuren mengen, maar nog altijd 
veel minder dan je met het oog 
kunt waarnemen.
Van alle zichtbare kleuren is een 
model te maken in drie dimensies, 
de kleuren staan dan op een X-, 
Y- en Z-as. Dit model is bedacht 
door de Commision Internationale 
de l’Eclairage (CIE). Met een foto-
spectraal-meter worden kleuren 
gemeten en in dit driedimensio-
naal model afgebeeld.
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Wanneer je alle zichtbare kleuren in 
een plat vlak zou projecteren (een 
zogeheten CIE-xyz chromatisch dia-
gram), kun je binnen dit vlak aan-
geven welke kleuren respectievelijk 
RGB en CMYK van deze zichtbare 
kleuren kunnen mengen. 
De kleuren in dit platte vlak worden 
gedefinieerd als LAB-kleuren.
Lab definieert kleuren met L, 
luminantie, oftewel de helderheid 
van een kleur (0=zwart, 100= wit); 
a, beschrijving van de kleur op de 
Rood-Groen-as en b, beschrijving 
van de kleur op de Blauw-Geel-as.

Het geheel van de kleuren die een 
kleurruimte vormen, heet een 
Gamut. RGB-monitoren verschil-
len onderling ook weer in welke 
kleuren van de RGB-kleurruimte ze 
kunnen tonen. Zo kunnen goedkope 
LCD-schermen minder kleuren 
tonen van de RGB-kleurruimte dan 
duurdere modellen. De Gamut van 
beeldschermen onderling verschilt 
dus. Zo hebben ook scanners, digi-
tale camera's enzovoort. een eigen 
Gamut binnen RGB. Offset-persen 
hebben weer een Gamut binnen 
CMYK.

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

Gamut voor verschillende 
kleur ruimtes

➊ CIE Lab-zichtbare kleuren;
➋ Gamut van Adobe RGB-kleurruimte (Photoshop);
➌ Gamut van sRGB-kleurruimte (zoals bij goedkopere digitale camera's);
➍ Gamut van CMYK Euroscale coated-kleurruimte (offset-pers).

RGB naar CMYK
Problemen kunnen ontstaan wan-
neer een RGB-afbeelding kleuren 
bevat die niet in CMYK zijn te druk-
ken. De CMYK-kleurruimte is klei-
ner dan de RGB-kleurruimte. Met 

name felle rode, blauwe en groene 
kleuren kunnen niet met dezelfde 
intensiteit worden afgedrukt, 
deze RGB-kleuren passen niet in 
de CMYK-kleurruimte. Zou je de 
CMYK-kleurruimte projecteren in 
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de RGB-kleurruimte als driedimen-
sionaal model van het CIE, dan kun 
je dit duidelijk zien. Stel dat je een 
groene kleur (➎) hebt in RGB (➏), 

dan zie je in onderstaand model dat 
deze groene kleur niet in de CMYK-
kleurruimte (➐) bestaat en dus niet 
exact zo groen is te drukken.

 ➎

 ➏
 ➐

RGB- en CMYK-kleurruimte 
in 3D

De groene RGB-kleur moet dus 
worden vertaald naar een andere 
groene kleur die wel in CMYK is 
te drukken. Dit vertalen moet dan 
zodanig gebeuren dat de indruk van 
de kleur zoveel mogelijk hetzelfde 
blijft. Dit is wat de kleurbeheersoft-
ware (Color Management Module, 

CMM) doet: hij vertaalt kleuren van 
de ene kleurruimte (zoals RGB) via 
LAB naar een andere kleurruimte 
(zoals CMYK) waarbij rekening met 
de Gamut van apparaten wordt 
gehouden en de indruk van de kleur 
zo goed mogelijk wordt behouden.

■ Profielen 

Hoe weet je dat een offset-pers 
bepaalde kleuren in CMYK kan 
afdrukken? Dit kom je te weten door 
een proefafdruk te maken en deze 
proefafdruk weer met een fotospec-
traal-meter te meten. Zo kom je 
achter de Gamut van de offset-pers. 
Bedenk ook dat op glad, coated 
papier de inkt minder wordt opge-
zogen (denk ter vergelijking aan 
uitvloeiende inkt op ruw kringloop-
papier) waardoor op coated papier 
weer meer kleuren kunnen worden 

gedrukt door dezelfde offset-pers 
dan op ruw, uncoated papier.
Eigenlijk moet je dus een proefdruk 
op allerlei soorten papier maken en 
elke afdruk met een fotospectraal-
meter meten.

Het kan ook voorkomen dat een 
offset-pers wat slijt, waardoor 
de puntjes op papier waaruit 
een afdruk is opgebouwd (zie 
Kleurscheidingen op pagina 241) 
wat groter worden dan bedoeld. 
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Hierdoor kan een kleur wat don-
kerder worden dan bedoeld. De 
kleur wijkt op papier af van de 
bedoelde kleur. Ook deze afwij-
king kunnen we meten. Weten we 
bijvoorbeeld dat een offset-pers 
80% Cyaan op papier afdrukt als 
82% Cyaan, dan kunnen we dit 
compenseren: willen we 80% 
Cyaan op papier dan laten we deze 
offset-pers 78% Cyaan drukken. 
De foutmarge van 2% wordt zo 
gecompenseerd.

De gemeten Gamut en de geme-
ten afwijkingen kunnen we in een 
bestand opslaan. Programma's 
als InDesign kunnen een dergelijk 
bestand lezen. In InDesign weet 
je zo dat wanneer je een vlak met 
80% Cyaan hebt aangemaakt, het 
bij het afdrukken op de offset-pers 
in het bovenstaande voorbeeld als 
78% Cyaan naar die offset-pers 
moet worden gestuurd. Dat je deze 
offset-pers gaat gebruiken moet 
je dan uiteraard wel in InDesign 
instellen.

Zo kun je ook van een digitaal 
fototoestel of scanner meten 
wat de Gamut en afwijkingen van 
deze apparaten zijn. Zo kan een 
foutje in de digitale chip van een 
fototoestel kleuren bijvoorbeeld 
altijd iets roder laten zien dan in 
werkelijkheid.

Ook het beeldscherm waarop je 
werkt moet de kleuren zo goed 
mogelijk weergeven. Van de moni-
tor moet je daarom ook de Gamut 
en afwijkingen meten. 

Samenvattend: 
• Van elk apparaat dat je gebruikt 

in je productieomgeving moet 
je een bestand hebben dat de 
Gamut en afwijkingen beschrijft, 
zodat je nauwkeurig de ene 
kleurruimte naar de andere 

kleurruimte kan omrekenen 
met behoud van zoveel mogelijk 
kleuren;

• In de softwareprogramma's die 
je gebruikt moet je aangeven 
waar de afbeeldingen vandaan 
komen (welk digitaal fototoestel) 
en op welk apparaat je afdrukt 
(bijvoorbeeld de offset-pers).

Om ervoor te zorgen dat elk soft-
wareprogramma op zowel Mac als 
Windows het bestand kan lezen 
waarin de Gamut en afwijkingen 
van een apparaat staan, is er een 
standaard voor dat bestandje 
bedacht door het International 
Color Consortium, afgekort ICC. 
Een dergelijk bestandje noemen we 
een profiel, dus een icc-profiel.

Profielen gebruiken 
Maak je een foto met een goede 
digitale camera, dan slaat de 
camera in het bestand het icc-
profiel op van de camera. Scan 
je een afbeelding, dan slaat de 
scannersoftware het profiel van 
de scanner op bij het gescande 
bestand. Maak je een nieuwe 
afbeelding in Photoshop of 
Illustrator, dan moet je aangeven 
in welke kleurruimte de nieuwe 
afbeelding eigenlijk staat, bijvoor-
beeld RGB of CMYK. Open je een 
afbeelding van een digitale camera 
of scanner in Photoshop, dan leest 
Photoshop het ingelezen profiel.

Profielen in Photoshop
Stel je in Photoshop als standaard 
in dat nieuwe afbeeldingen in de 
Adobe RGB-kleurruimte staan (een 
grote RGB-kleurruimte), maar 
open je een afbeelding met een 
ander profiel (bijvoorbeeld Canon 
RGB), dan zie je een dialoogven-
ster waarin je kunt opgeven welk 
profiel moet worden gebruikt: het 
ingesloten profiel of je standaard 
ingestelde (Adobe RGB) profiel.
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Werk je met Illustrator 
AI-bestanden in CMYK, sla 
deze dan op zonder 
ingesloten profiel om CMYK 
naar CMYK conversie te 
voorkomen. Met profiel loop 
je het risico dat zwart naar 
opbouwzawart wordt 
omgezet, ook al heb je in 
InDesign  bij 
kleurinstellingen Nummers 
behouden aangezet!
Realiseer je ook dat een 
RGB-bestand vanuit 
Illustrator als EPS bewaard 
niet kan worden omgezet 
naar CMYK met kleurbeheer. 
EPS is een nu wat ouder 
bestandsformaat, AI heeft de 
voorkeur.

LET OPGebruik als regel altijd het inge-
sloten profiel, hierin staat immers 
welke Gamut en afwijkingen de 
afbeelding heeft.

Heeft je afbeelding geen ingeslo-
ten profiel, maar weet je zeker dat 
de afbeelding van bijvoorbeeld je 
Epson 2400-scanner komt, dan 
kun je een profiel toekennen in 
Photoshop bij het openen; kies het 
profiel voor de Epson 2400. Ervan 
uitgaande dat je dit hebt natuurlijk. 
Software voor apparaten installeert 
als het goed is het juiste profiel op 
je computer.
Heeft je afbeelding geen ingeslo-
ten profiel, en heb je geen idee 

waar de afbeelding vandaan komt, 
dan moet je eigenlijk gaan gokken 
wat de precieze RGB- of CMYK-
kleurruimte is. Je gaat daarom 
uit van een goed gemiddelde voor 
Europese instellingen. Dit is voor 
RGB het Adobe RGB-profiel en 
voor CMYK het Iso Coated v2- of 
ECI Coated Fogra-profiel. Het ECI-
profiel is wat nieuwer dan het Iso 
Coated-profiel.

Het zijn deze Adobe RGB- en Iso 
Coated- of ECI Fogra-profielen die 
je als standaard instelt voor druk-
werk in alle Adobe-programma's: 
InDesign, Photoshop en 
Illustrator.

Voorinstellingen voor 
kleurbeheer: Bewerken / 
Kleurinstellingen

Profielen in Mac OS X

Profielen instellen via Bridge
Via het programma Bridge kun je 
de standaardprofielen instellen 
voor alle Adobe-programma's van 
de CS5-suite. Start Bridge en kies 

Bewerken / Kleurinstellingen van 
Creative Suite.
Stel de voorinstelling voor druk-
werk bijvoorbeeld in op Europe 
pre-press 3 (de instelling Europa 
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Bij de optie Uitvoer bij het 
exporteren naar een PDF 
kun je ook instellen met welk 
kleurprofiel (dus naar welke 
apparaat) je uitvoert, zie 
pagina 470. Hier kun je 
regelen dat RGB-kleuren 
naar een bepaald CMYK-
profiel worden omgezet. 
Voor veel online en digitale 
druk wordt vaak een 
maximum inktdekking van 
300% gevraagd. Kies dan 
bijvoorbeeld als 
uitvoerprofiel in de PDF ECI 
300. Let wel: dit zet enkel 
RGB-beelden om (de 
standaard instelling is dat 
CMYK-beelden en CMYK-
stalen(!) niet worden 
omgezet om kleuren te 
behouden. Met een RGB 
workflow kun je zo zeker 
weten dat beelden een 
maximale dekking van 300% 
krijgen met dit profiel. Je 
kunt alle ECI profielen 
downloaden op
http://www.eci.org

algemeen gebruik is voor webont-
werp en RGB-gericht). Klik op 
Toepassen.

In Bridge zie je dat de kleurbeheer-
instellingen zijn gesynchroniseerd 
in alle Adobe-programma's.

Kleurinstellingen in Bridge 
synchroniseren

Profielen instellen in InDesign
Bij het plaatsen van afbeeldingen 
in InDesign worden de profielen 
van die afbeeldingen in InDesign 
meegeplaatst. 
Plaats je een afbeelding zonder 
een eigen profiel, dan kun je in 
InDesign het juiste profiel alsnog 
instellen voor de afbeelding als je 
weet waar de afbeelding vandaan 
komt (zie Kleurinstellingen afbeel-
ding op pagina 272). 

Weet je niet waar de afbeelding 
zonder profiel vandaan komt, 
dan zul je moeten gokken en een 
gemiddeld RGB- of CMYK-profiel 
moeten gebruiken voor deze 
afbeelding.
In InDesign kun je ook zelf kleu-
ren aanmaken in het deelvenster 
Stalen in RGB en CMYK. Je moet 
dan instellen in welke RGB- of 
CMYK-kleurruimte deze kleursta-
len staan. 

Je stelt in InDesign gemiddelde, 
bruikbare profielen in voor de 
kleurstalen en voor de afbeel-
dingen zónder een eigen pro-
fiel. Dit kan via de Bridge zoals 
hierboven, maar je kunt het ook 
in InDesign zelf instellen. Kies 
Bewerken / Kleurinstellingen.
Stel de voorinstelling voor druk-
werk in op Europe pre-press 3 
(de instelling Europa algemeen 
gebruik is voor webontwerp en 
RGB-gericht) en klik op OK.

Renderingintentie  
(conversieoptie) 
Je hebt een digitale foto met een 
professionele camera genomen. 
De camera heeft een brede RGB 
Gamut. Op de foto staat bijvoorbeeld 
een voetbalteam op groen gras met 
een felrode tribune op de achter-
grond en een felblauwe lucht. Deze 
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afbeelding wordt in RGB in InDesign 
geplaatst. Gedrukt wordt het docu-
ment straks op een standaard 
offset-pers. 
Van de felle groene, rode en blauwe 
kleuren is een deel niet exact te 
drukken in CMYK op offset, de ove-
rige RGB-kleuren passen wel in de 
CMYK offset-kleurruimte. Je hoeft 
dus maar een deel van de kleuren 
om te rekenen. De kleuren die in 
RGB en ook in CMYK bestaan wor-
den niet omgerekend. 
Een manier van omzetten van 
de ene kleurruimte naar een 
andere kleurruimte heet een 
Renderingintentie of conversieoptie.
De conversieoptie om alleen het 
deel om te rekenen dat omgere-
kend moet worden heet (Relatief) 
colorimetrisch.
Bij Relatief colorimetrisch veran-
dert dus een deel van de kleuren.

Ons oog neemt kleuren waar in 
onderlinge samenhang. Je zou ook 
alle kleuren van de foto uit boven-
staand voorbeeld kunnen omre-
kenen: álle kleuren veranderen 
maar de onderlinge samenhang 
blijft gelijk. Anders gezegd: alle 

kleuren worden minder fel, maar 
de samenhang voor het oog blijft 
behouden. Deze conversieoptie heet 
Perceptueel.

Als standaardinstelling wordt 
Relatief colorimetrisch gebruikt. 
Voor foto's kan de conversieoptie 
Perceptueel een mooier resultaat 
geven.

Softproof op beeldscherm
Maar hoe kun je nu controleren hoe 
kleuren worden omgezet vóórdat je 
gaat afdrukken?
Het idee is dat RGB een gro-
tere kleurruimte is dan CMYK; je 
beeldscherm is RGB en zou dus 
alle CMYK-kleuren moeten kun-
nen weergeven. Anders gezegd: 
je gaat de kleuren op je beeld-
scherm beperken tot CMYK. Je 
ziet nog steeds RGB-kleuren op 
je beeldscherm uiteraard, maar 
alleen die RGB-kleuren die in CMYK 
ook bestaan. Dit noemen we een 
softproof.

Kies Weergave / Instellen 
proef / Aangepast.

Instellen van de softproof op 
het beeldscherm

Achter Te simuleren apparaat kies 
je het profiel van je uitvoerapparaat, 
bijvoorbeeld een gemiddeld profiel 

voor offset in Europa (Iso Coated 
v2 of ECI Fogra). Weet je bij welke 
drukker en op welk soort papier je 

Gebruik bij het omzetten van 
RGB foto’s naar CMYK de 
conversieoptie Perceptueel; 
gebruik voor het omzetten 
van CMYK (bijvoorbeeld 
offset) naar een andere, 
kleinere, CMYK kleurruimte 
(bijvoorbeeld voor adverten-
ties in kranten) de conversie-
optie Relatief colorimetrisch; 
Voor het maken van een 
hardproof (kleurenproef) 
gebruik je als conversieoptie 
Absoluut colorimetrisch.
(Het verschil tussen Relatief- 
en Absoluut colorimetrisch 
heeft te maken met het wel 
of niet meenemen van het 
witpunt.
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Bedenk dat veel camera’s en 
scanners werken met sRGB. 
Zit dit profiel niet aan de 
afbeelding vast (geen 
ingesloten profiel) en heb je 
‘standaard’ kleurbeheer-
instellingen in InDesign 
(zoals Europa pre-press 3) 
dan zal InDesign uitgaan van 
een Adobe RGB kleurruimte.
Je beeld kan dan veel te 
verzadigd overkomen.
Is dat het geval, kies dan 
eens Object / Kleurinstellingen 
afbeelding en kies vervolgens 
sRGB. De kans is dat je beeld 
nu al veel beter oogt! Let 
wel: dit geldt alleen voor 
beelden zonder ingesloten 
profiel! 

Het bovenste beeld heeft de 
kleurruimte sRGB maar 
geen profiel ingesloten; 
InDesign kent dan het 
standaard-profiel toe (Adobe 
RGB) : het beeld is veel te 
verzadigd. Onder staat het 
beeld met het in InDesign via 
Kleurinstelling afbeeldingen 
toegekende juiste sRGB 
profiel.
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gaat drukken, kies dan het profiel 
van je drukker. (Drukkers hebben 
vaak eigen profielen voor verschil-
lende soorten papier, hoewel de 
trend nu naar een standaardprofiel 
gaat van het ECI.)
Het zwart op je beeldscherm is veel 
donkerder dan een zwarte inkt, een 
zwarte inkt is toch altijd iets trans-
parant (zie Kleuren overdrukken op 
pagina 261). Bovendien is de kleur 
van het papier waarop je drukt ook 
niet zo wit als het wit op je beeld-
scherm, denk maar aan kranten-
papier. Om ook dit zwart en wit te 
simuleren zet je Papierkleur simu-
leren aan, Zwarte inkt simuleren 
wordt nu ook meteen aangezet. Vind 
je dat de te simuleren papierkleur 
niet prettig oogt, dan kun je ook 
alleen Zwarte inkt simuleren aan-
zetten (laat de optie CMYK-kleuren 
behouden aan staan). 

Klik op OK. Op je beeldscherm 
wordt nu een simulatie van de 

CMYK-kleurruimte van het uitvoer-
apparaat (de drukpers) getoond.
Ja… dat kan tegenvallen wanneer 
je een felle RGB-afbeelding hebt. 
Maar de teleurstelling komt niet 
pas als je het gedrukte papier in 
handen hebt.

Kleurinstellingen afbeelding
Bij het plaatsen van een afbeelding 
lees je in InDesign het ingeslo-
ten profiel van de afbeelding en 
gebruik je dit profiel om kleuren 
bij het afdrukken om te rekenen. 
Heeft de afbeelding geen inge-
sloten profiel, dan wordt hier-
aan het profiel toegekend dat je 
als standaard hebt opgegeven bij 
Bewerken / Kleurinstellingen.
Weet je het juiste profiel van 
de afbeelding, kun je dit pro-
fiel in InDesign alsnog aan de 
afbeelding toekennen. Selecteer 
de afbeelding in InDesign. 
Kies Object / Kleurinstellingen 
afbeelding.

Zie je achter Profiel de instelling 
Standaardinstellingen document 
gebruiken staan, dan heeft de 
afbeelding geen eigen ingeslo-
ten profiel en gebruikt InDesign 

de standaardprofielen voor deze 
afbeelding. Weet je het juiste pro-
fiel, selecteer dit dan achter Profiel 
in het uitklapmenu.



Andere conversieoptie 
(Render-intentie) ingesteld 
voor een afbeelding

Importopties voor 
kleurinstellingen

De standaard conversieoptie is 
Relatief colorimetrisch. Blijkt 
uit de softproof dat een afbeel-
ding met deze conversieoptie te 
veel detail verliest, dan kun je bij 
Kleurinstellingen afbeelding 
achter Render-intentie voor een 

foto Perceptueel proberen. Voor 
grafieken is vaak de conversieoptie 
Verzadiging geschikter. De conver-
sieoptie Absoluut colorimetrisch 
wordt toegepast bij het maken voor 
een hardproof (zie Afdrukken met 
kleurbeheer op pagina 457).

Op pagina 277 van dit boek staan 
voorbeelden van de wijze waarop 
een conversieoptie tot andere kleu-
ren in druk kan leiden. Bij het plaat-
sen van een afbeelding kun je door 

het aanzetten van de importopties 
(zie Importopties op pagina 223) 
ook de kleurinstellingen voor een 
afbeelding aanpassen. Kies de optie 
Kleur in de importopties.

In bovenstaand voorbeeld zie je 
dat het ingesloten profiel van de 
te plaatsen afbeelding sRGB is; de 

standaard rendering intent (conver-
sieoptie) wordt toegepast.

273

K
leur



Wil je op je beeldscherm zowel de RGB- als de softproof-versie van 
het document tegelijkertijd zien, maak dan een nieuw venster: kies 
Venster / Schikken / Nieuw venster. Je ziet nu een tweede venster van het-
zelfde InDesign-document. Dit is alleen een kopie op het beeldscherm. Alles 
wat je in het ene venster doet, zie je ook in het andere venster gebeuren. Zo 
kun je bijvoorbeeld in een venster sterk inzoomen terwijl je in het andere 
venster de pagina in zijn geheel ziet. Zet de vensters van het te softproofen 
document naast elkaar op je beeldscherm (kies Venster / Schikken / Naast 
elkaar). Zet nu voor een van de vensters de softproof aan.  
Vanaf InDesign CS6 kun je ook de optie Venster / Schikken / Venster 
Splitsen gebruiken of op het pictogram rechts onderaan het document-
venster klikken.

TIP 

Voor het beste resultaat zet je de 
Weergaveprestaties op Hoge kwali-
teit (Weergave / Weergaveprestatie 
/ Weergave van hoge kwaliteit).

De reden om een afbeelding in RGB 
te houden en pas op het moment 
van afdrukken om te rekenen, is 
dat bij het omrekenen naar een 
kleinere kleurruimte de weggere-
kende kleuren voorgoed zijn omge-
zet. Je zit dus vast aan de kleinere 
kleurruimte.
Tegenwoordig kunnen inkjetprin-
ters meer kleuren drukken dan 
een offset-pers, anders gezegd: 
een inkjetprinter heeft een grotere 
kleurruimte dan een offset-pers. 
Zou je de kleuren van een RGB-
afbeelding omzetten in CMYK voor 
offset, dan kun je op je inkjet printer 
geen betere afdruk meer krijgen.
Houd de kleurruimte dus zo groot 
mogelijk en verklein deze pas bij 
het daadwerkelijk afdrukken.

Profiel toewijzen en converteren 
voor een InDesign-document
Je kunt wel een heel InDesign-
document omrekenen naar 
een kleinere kleurruimte, 
maar dit is in de meeste geval-
len niet aan te raden. Waarom 

zou je jezelf tenslotte beperken. 
Wil je dit toch doen, kies dan 
Bewerken / Converteren naar 
profiel.
Kies de kleurruimte waar je het 
gehele InDesign-document (dus alle 
kleurstalen en afbeeldingen) in wilt 
omzetten.

Een profiel toewijzen verandert 
geen kleuren in het document 
maar laat ze alleen anders zien 
op je beeldscherm. Stel dat je de 
standaardinstelling Iso Coated V2 
hebt ingesteld. Nu blijkt dat het 
document bedoeld is voor kran-
tenpapier. Je kunt dan het hele 
InDesign-document de kleur-
ruimte voor krantenpapier geven. 
Het verschil met converteren naar 
profiel is dat de kleuren niet daad-
werkelijk veranderen (dus verloren 
gaan), je kunt altijd weer een ander 
profiel toekennen. Kies voor het 
toekennen van een ander profiel 
Bewerken / Profielen toewijzen.

Open je een InDesign-document 
met een andere kleurinstelling dan 
je eigen standaardinstellingen, dan 
heb je ook de optie tot behouden, 
toewijzen of converteren. Kies dan 
Behouden of Toewijzen.

Documenten  
rangschikken

Venster splitsen

Voor het maken van een 
afdruk met kleurbeheer zie 
Afdrukken - Kleurbeheer op 
pagina 457.
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De kleuren die je maakt met Kuler zijn als RGB gedefinieerd! Zet ze in het 
deelvenster Stalen zo nodig om naar CMYK.

LET OP

Deelvenster Kuler

http://kuler.adobe.com

■ Kuler

 ➊
➋

➏

➐

➑

➋ ➎ ➒ ➎ ➓

Adobe Kuler is een website waar 
harmonische kleuren kunnen wor-
den samengesteld. Zo kunnen kleu-
ren op basis van bijvoorbeeld com-
plementaire kleurenregels worden 
aangemaakt. Kuler is beperkt tot vijf 
kleuren die harmonisch bij elkaar 
passen. In InDesign kun je met het 
deelvenster Kuler de kleuren direct 

in InDesign toepassen. Selecteer 
Venster / Uitbreidingen / Kuler om 
het deelvenster te tonen. In het 
deelvenster kun je kleurendefini-
ties van derden bekijken (Bladeren 
➊) of nieuwe kleurendefinities zelf 
aanmaken en bestaande kleurende-
finities wijzigen (Maken ➋).

Zoek allereerst een gewenst kleu-
renschema, met de pijlen naar links 
of rechts (➌) en verversen (➍) kun je 
meer bestaande kleurenschema’s in 

het Deelvenster Kuler tonen. Om een 
bestaand kleurenschema in InDesign 
te gebruiken klik je op het Pictogram 
Toevoegen aan stalen (➎). 

 

❶

➌ ➍
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Je kunt ook kleurenschema’s maken op basis van kleuren in een afbeel-
ding. Gebruik het Pipetgereedschap (zie pagina 249) om een kleur uit 
een geplaatste afbeelding te kopiëren. Klik vervolgens in het deelvenster 
Kuler op (●❶) om de gesampelde kleur als basiskleur aan Kuler toe te 
voegen. Maak nu een kleurenschema op basis van deze kleur.

TIP

Links: harmonische 
kleurenregels; rechts: 

kleuren toegevoegd aan 
Stalen staan in RGB

➑

Om een bestaand schema te wij-
zigen klik je op het pictogram 
Wijzigen (➋); om een nieuwe 
schema aan te maken klik je op 
de knop Maken. In het kleuren-
wiel (➏) kun je een uitgangskleur, 
een ‘basis’kleur kiezen om de 
vier andere op afte stemmen. Klik 
in het kleurenwiel op het rondje 
dat bij de kleur hoort of kies een 
basiskleur in de voorvertoning van 
de vijf kleuren (➐).
Selecteer nu een harmoni-
sche regel waaraan de kleuren 
onderling moeten voldoen (➑), 

bijvoorbeeld Complementair. 
Pas nu de basiskleur aan door in 
het kleurenwiel de basiskleur te 
verslepen of door achter de RGB 
schuifjes de waarde te veran-
deren. Je ziet nu de vier andere 
kleuren die mee veranderen als 
je de basiskleur aanpast. Om de 
aangepaste of nieuwe vijf kleuren 
aan het deelvenster Stalen toe te 
voegen klik je op het pictogram 
Toevoegen aan Stalen (➎). Om het 
kleurenschema te bewaren voor 
later gebruik klik je op de knop 
Bewaar thema (➒)

Je kunt een thema uploaden naar 
de Adobe Kuler website zodat 
anderen jouw kleurenschema ook 
kunnen gebruiken. Klik hiervoor 
op het pictogram Kleurenschema 
uploaden (➓). Je moet hiervoor wel 

ingelogd zijn op je Adobe-account. 
Je kunt een account aanvragen 
bij Adobe op de website van Kuler 
(http://kuler.adobe.com/). 
Kijk voor meer informatie op:
http://www.kuler.adobe.com
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PSD-bitmapbestand, de steunkleur  
PMS 562 is in Photoshop omgezet  
naar CMYK. Dit levert op:  
C: 81, M: 18, Y: 45, K: 30

RGB-afbeelding; 
conversieoptie:
Relatief colorimetrisch

RGB-afbeelding;
conversieoptie:
Verzadiging

RGB-afbeelding;
conversieoptie:
Absoluut colorimetrisch

RGB-afbeelding;
conversieoptie:
Perceptueel

PMS 562 aangemaakt in InDesign 
en in InDesign omgezet naar 
CMYK. Dit levert op:  
C: 85, M: 0, Y: 50, K: 31

PMS 021 
Orange, boven 
als steunkleur 
(simulatie) en 

onder
als CMYK proces.

Het bovenste beeld 
heeft de kleurruimte 

sRGB maar geen profiel 
ingesloten; InDesign 

kent dan het standaard-
profiel toe (Adobe RGB): 

het beeld is veel te 
verzadigd. Onder staat 

het beeld met het in 
InDesign via 

Kleurinstelling 
afbeeldingen 

toegekende juiste  
sRGB-profiel.
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RGB
(Invoer)

CMYK  
(Uitvoer)

LAB
Onafhankelijk

Invoer Camera
ICC-profiel:
R: 180
G:  36
B:  80

Pers uitvoer
ICC-profiel:
C:  13
M:  96
Y:  52
K:  2

LAB 
L:  43
A:  62
B:  27

R: 156
G:  38
B:  63

L:  47
A:  68
B:  21

C:  14
M: 95
Y:  52
K:  2

Uitvoer Monitor
ICC-profiel:
R: 176
G:  34
B:  82

LAB 
L:  47
A:  68
B:  21

  Softproof         Hardproof

Proef (sa-
mengesteld) 
uitvoer
ICC-profiel:
C:  14
M:  94
Y:  50
K:  7

LAB 
L:  47
A:  68
B:  21

In applicatie: Proefkleuren met (CMYK) 
uitvoerprofiel kiezen (Wit/zwart sim. aan)

Proef printen met uitvoerpro-
fiel naar testprinter-profiel
(ABSOLUUT Colorimetrisch)

  Monitor LAB Pers LAB Monitor

Conversieoptie

Conversieoptie

Conversieoptie

Conversieoptie

CMM

CMM

CMM

CMMCMM

CMM
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COMPACT & SNEL

➊ Stramienpagina's: sjablonen voor het document;
➋ Documentpagina's: je kunt de pagina's in het document weergeven als 

kleine voorbeeldpagina's. Kies in het Pagina's-deelvenstermenu de optie 
Deelvensteropties. Stel in hoe groot de paginapictogrammen worden weer-
gegeven, of er een voorbeeldpagina wordt getoond, of de pagina's onder 
elkaar of naast elkaar worden weergegeven in het deelvenster Pagina en of 
je pictogrammen wilt zien voor transparantie , geroteerde pagina's  en 
paginaovergangen  (➎); Vanaf InDesign versie CS5 en later kun je pagina's en 
stramienpagina's ook een kleurlabel geven (➏): selecteer de pagina en kies in 
het Pagina's-deelvenstermenu de optie Paginakenmerken / Kleurlabel;

➌ Pictogram Nieuwe pagina: klik eenmaal om direct een pagina in te voegen, of 
klik met de toets K om eerst het dialoogvenster Pagina's invoegen te zien. 
(Dit is hetzelfde dialoogvenster dat je oproept met de optie Pagina's invoegen in 
het Pagina's-deelvenstermenu of via Layout / Pagina's / Pagina's invoegen.) 

 Je kunt ook pagina's invoegen door ze vanuit het bovenste deel met 
Stramienpagina's naar het gedeelte voor documentpagina's te slepen;

➍ Selecteer documentpagina's en klik op het pictogram van de prullenmand om 
ze te wissen, of sleep pagina's op het pictogram van de prullenmand;

➐ Paginaformaat wijzigen.

 Pagina's

 ➊

➏

 ➎

 ➋

 ➌➐  ➍

Deelvenster-
menu
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Pagina 17 wordt achter 
pagina 19 geplaatst door 
middel van slepen in het 
deelvenster Pagina's

■ Pagina's invoegen

Pagina's kun je op verschillende 
manieren toevoegen aan het 
document: via het Pagina's-deel-
venster menu, door pagina's van 
het bovenste deel naar het onder-
ste deel te slepen, of via Layout / 

Pagina's / Pagina's invoegen. In het 
dialoogvenster dat verschijnt kun 
je precies opgeven hoeveel pagi-
na's je wilt invoegen en op welke 
plaats in het document ze worden 
ingevoegd.

De optie Layout / Pagina's / Pagina 
toevoegen (sneltoets B : P ) 
voegt snel een enkele pagina in aan 
het einde van het document.

De opties om in het document tus-
sen pagina's te navigeren zijn uitge-
breid besproken in hoofdstuk 2, zie 
Navigeren: Pagina's op pagina 59.

■ Pagina's verplaatsen

Om pagina's in het document te 
verplaatsen, kun je een document-
pagina selecteren in het deelvenster 
Pagina's en die in het deelvenster 
Pagina's naar de juiste plaats ver-
slepen. Eventuele paginanumme-
ring wordt dan aangepast. Maar het 
is een beter idee om in een venster 

precies op te geven welke pagina's 
je waar in het document wilt ver-
plaatsen. Kies in het Pagina's-
deelvenstermenu de optie Pagina's 
verplaatsen of kies Layout / 
Pagina's / Pagina's verplaatsen. 
Geef de gewenste verplaatsing op.

Heb je meer dan één document 
open in InDesign, dan kun je op 

deze manier ook pagina's van het 
ene naar het andere document 
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Pagina's invoegen

verplaatsen. Feitelijk kopieer je 
de pagina's naar een ander docu-
ment. Vink je de optie Pagina's na 

verplaatsen verwijderen aan, dan 
verplaats je ze: de pagina's worden 
in het origineel verwijderd.

 ➌

 ➊

 ➋

■ Stramienpagina's

Stramienpagina's zijn een soort sja-
blonen voor de document pagina's. 
Stel dat je aan een tijdschrift van 
48 pagina's werkt. Elke pagina 
heeft een voetregel waarin de titel, 
maand en het nummer van het 
tijdschrift staat. Bovendien moet 
op elke pagina een paginacijfer 
staan. Op een stramienpagina 
kun je nu deze voetregel en het 
paginanummer plaatsen; je doet 
dit dus éénmaal. Vervolgens zorg 
je dat alle documentpagina's dit 
stramien gebruiken: de voetregel 
en het paginanummer verschijnen 
nu op elke documentpagina die 

dit stramien gebruikt. Standaard 
werk je bij elk nieuw document al 
met een stramienpagina. Dit stra-
mien is gewoon een compleet lege 
pagina. Dit standaardstramien heet 
A-stramien (➊). De letter A zie je 
ook in het deelvenster Pagina's in 
elk pictogram van de documentpa-
gina's (➋).

Wanneer je pagina's invoegt via 
bijvoorbeeld het menu Layout / 
Pagina's / Pagina's invoegen, dan 
kun je opgeven welk stramien de 
nieuwe pagina's moeten gebrui-
ken (➌).
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Stramienpagina's

Stramienpagina bewerken
Om een stramien aan te passen 
dubbelklik je op de naam van het 
stramien in het bovenste deel van 
het deelvenster Pagina's.
Werk je met een dubbelzijdig docu-
ment, met een linker- en rechterpa-
gina, dan is ook het stramien dub-
belzijdig. Je maakt dus niet apart 
een stramien A voor je linker- én 

een stramien B voor je rechterpagi-
na; in een nieuw dubbelzijdig docu-
ment heb je één stramien A voor de 
linker- en rechterpagina.
Plaats objecten als kop- en voet-
regels op het stramien. Ook hulp-
lijnen die je op elke pagina in het 
document wilt zien, teken je op de 
stramienpagina's. Zo ziet het stra-
mien voor dit boek eruit:

Stramienen kopiëren  
(dupliceren)
Je kunt stramienen ook kopiëren 
(dupliceren). Zo is het stramien voor 
dit boek overal hetzelfde, alleen de 
titel en het nummer van het hoofd-
stuk verschilt. Dit stramien laat zich 
dan snel dupliceren, en in de kopie 
hoeft alleen een nieuwe tekst voor 
de hoofdstuktitel te worden getypt. 
Selecteer het stramien dat je wilt 
dupliceren in het bovenste deel van 
het deelvenster Pagina's, en kies 
in het Pagina's-deelvenstermenu 
de optie Stramienspread "naam" 
dupliceren. 

De naam van het stramien krijgt een 
letter die één plaats hoger in het 

alfabet staat. Heb je een stramien 
A, B en C, dan krijgt de kopie de 
letter D. Je kunt ook met de toets 
K een stramien slepen in het 
bovenste deel van het deelvenster 
Pagina's, hiermee maak je even-
eens een kopie.

Stramienen verwijderen
Je verwijdert stramienen op 
dezelfde manier als documentpa-
gina's: selecteer een stramien in 
het deelvenster Pagina's en klik op 
het pictogram van de prullenmand, 
of sleep het stramien op dit picto-
gram (zie optie ➍ op pagina 280). 
Is het stramien al in gebruik, dan 
kun je een vervangend stramien 
voor deze pagina's opgeven.
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Stramien gebaseerd op een 
ander stramien

Stramien baseren op  
ander stramien
Een tijdschrift heeft vaak veel 
verschillende stramienpagina's, 
bijvoorbeeld voor een column, een 
modepagina, een nieuwspagina 
enzovoort. Vaak hebben dergelijke 
stramienen wel dezelfde voetregel 
zoals 'Cosmopolitan nummer 9 
september 2012'. Zou je gaan wer-
ken aan nummer 10 oktober 2012, 
dan zou deze voetregel op elk stra-
mien worden aangepast.

Handiger is het dan om een basis-
stramien aan te maken (eigenlijk 
een stramien voor het stramien). 
In dit basisstramien zet je alleen 
deze voetregel. Elk nieuw stramien 
dat je nu nieuw aanmaakt baseer 
je vervolgens op dit basisstra-
mien. Wanneer je in het Pagina's-
deelvenstermenu de optie Nieuw 
Stramien kiest, geef je aan dat je 
het nieuwe stramien wilt baseren 
op je basisstramien waarin alleen 
de voetregel staat (➊):

Je kunt bij Voorvoegsel (➋) behal-
ve een letter ook een korte naam 
opgeven, zoals Mode. De naam van 
de pagina kan ook beschrijvend 
zijn zoals Modepagina (➌). 
Wil je voor bestaande stramien-
pagina's achteraf opties voor 
Voorvoegsel, Naam of Gebaseerd 
op veranderen, selecteer de 
stramienpagina's dan in het 
deelvenster Pagina's en kies in 
het Pagina's-deelvenstermenu 
de opties Stramienopties voor 
"naam". 
Vanaf InDesign versie CS6 is het 
mogelijk om een ander paginafor-
maat op te geven (➍), zie pagina 
298 en verder.
In het deelvenster Pagina's kun je 
zien dat een stramien is gebaseerd 

op een ander stramien aan de 
letter in het pictogram van het 
stramien (➎). Wijzig je nu de voet-
regel in het basisstramien, dan 
verandert de voetregel mee in elk 
stramien dat op dit basisstramien 
is gebaseerd. In het voorbeeld 
van het tijdschrift hoeft dus maar 
éénmaal nummer en maand aan-
gepast te worden.

Gebruik je veel stramienen, dan 
kan het gebeuren dat je ze niet 
allemaal ziet in het bovenste 
gedeelte van het deelvenster 
Pagina's. Je kunt dan scrollen 
of de verdeelstreep tussen het 
bovenste en onderste deel van het 
deelvenster Pagina's naar beneden 
slepen.

 ➊

 ➋
 ➌

➍
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Verschillend stramien voor 
linker- en rechterdocument-
pagina 

Optie Stramien toepassen

■ Stramien toepassen op  
documentpagina's

Bij het invoegen van nieuwe 
pagina's kun je opgeven welk stra-
mien de nieuwe pagina's moeten 
gebruiken (zie Pagina's invoegen op 
pagina 280). Maar je kunt uiter-
aard ook achteraf al bestaande 
documentpagina's een ander stra-
mien geven.

Selecteer de juiste documentpa-
gina's in het deelvenster Pagina's. 
Klik nu met de toets K inge-
drukt op het juiste stramien. De 
pagina's hebben nu het juiste 
stramien gekregen. (Er gaat geen 
opmaak verloren die je al op deze 
documentpagina's had staan.)
Je kunt zonder probleem voor een 

linkerdocumentpagina een ander 
stramien opgeven dan voor de rech-
terdocumentpagina (➎).

Je kunt ook een stramien vanuit het 
deelvenster Pagina's boven op het 
pictogram van een documentpagina 
in het deelvenster Pagina's slepen, 
om een stramien op een document-
pagina toe te passen (zie ook Lokale 
overschrijvingen verwijderen op 
pagina 288).

Nog een andere manier om stra-
mienen toe te passen op docu-
mentpagina's is om in het Pagina's-
deelvenstermenu de optie Stramien 
toepassen op pagina's te kiezen.

Stramienitems verbergen
Wil je op het beeldscherm de objec-
ten van het stramien niet weergege-
ven op documentpagina's, kies dan 
de optie Stramienitems verbergen 
in het Pagina's-deelvenster. Om 
de stramienitems weer te tonen, 
selecteer je de optie Stramienitems 
tonen.

Bestaande documentpagina als 
stramien gebruiken
Heb je een documentpagina die 
als stramien zou kunnen dienen, 

dan kun je heel makkelijk een 
stramien aanmaken op basis van 
die documentpagina. Selecteer de 
documentpagina in het deelvenster 
Pagina's en kies in het deelvenster-
menu van het deelvenster Pagina's 
de optie Opslaan als stramien. Je 
krijgt nu een stramien op basis van 
de documentpagina. 
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Stramienitems op de 
documentpagina

■ Stramienitems bewerken  
op documentpagina's

 ➊

Je kunt niet zomaar op de docu-
mentpagina iets selecteren wat in 
het stramien staat. Stramienitems 

zie je op de documentpagina met 
een stippellijn aangegeven (➊).

Wil je nu op de documentpagina een 
object selecteren om het lokaal (zie 
hieronder) te wijzigen, dan moet 
je de toetsen B : ingedrukt 
houden terwijl je op het object klikt 
met het Selecteren-gereedschap. 
Je hebt nu het object overschreven 
ten opzichte van de stramienpa-
gina. Om alle stramien items op een 
pagina in één keer te overschrijven, 
zodat je ze kunt bewerken op de 
documentpagina, selecteer je de 
documentpagina in het deelvenster 
Pagina's. Kies nu uit het Pagina's-
deelvenstermenu de optie Alle 
stramienpagina-items overschrij-
ven (sneltoets B K : L ). 
Nu kun je het object of de objecten 
bewerken.

Lokaal wil zeggen dat je het object 
alleen op een bepaalde pagina in 
het document bewerkt; je wijzigt 
het stramien zelf dus niet. Als je in 

het stramien zelf iets wijzigt, wordt 
deze wijziging in je hele document 
doorgevoerd. De pagina wijkt na 
een lokale wijziging van een stra-
mienitem dus af van het stramien. 
(Dit wordt overigens niet aange-
geven in het deelvenster Pagina's 
via een plusje naast de document-
pagina, zoals dat wel aangegeven 
wordt bij lokale wijzigingen van 
opmaakstijlen.)

Er blijft wel een relatie bestaan 
tussen het object dat je hebt over-
schreven en het stramien. Alleen 
het kenmerk dat je wijzigt in een 
object op de documentpagina ver-
liest de relatie met het stramien. 
Voorbeeld: je hebt een kader met een 
kleur in het stramien staan. Op de 
documentpagina selecteer je nu dit 
kleurkader door erop te klikken met 
het Selecteren-gereedschap met de 
toetsen B : ingedrukt.

De optie Alle 
Stramienpagina-items 
overschrijven maakt alle 
objecten van een 
stramienpagina bewerkbaar 
op de documentpagina; de 
relatie met het stramien gaat 
echter niet verloren: zou je 
het stramien weer toepassen 
op de pagina dan verdwijnen 
alle bewerkingen weer die je 
had toegepast op deze 
objecten. De optie 
Stramienpagina's / Alle 
Objecten scheiden van 
stramien verbreekt wel elke 
relatie van de objecten op je 
pagina met het stramien.
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Stramienitems wijzigen

Je wijzigt de kleur van het kader 
op de documentpagina en verder 
niets. Nu ga je naar het stramien en 
verandert daar de grootte van het 
kader. Op de documentpagina waar 
je de kleur van het kader had ver-
anderd, zul je nu zien dat het kader 
wel van grootte is veranderd maar 
dat de gewijzigde kleur gehand-
haafd blijft. Nu verander je op de 
documentpagina ook de grootte van 

het kader. Wanneer je vervolgens 
op het stramien nogmaals de groot-
te van het kader verandert, zul je 
zien dat op de documentpagina nu 
niets verandert aan de grootte.

Anders gezegd: de verbinding van 
een overschreven kader op een 
documentpagina verliest in stap-
jes de relatie met het kader op het 
stramien.

Stramienpagina

Stramienpagina: grootte van 
kader gewijzigd

Stramienpagina

Documentpagina: kleur van 
kader gewijzigd

Documentpagina: kleur-
wijziging blijft behouden, 

grootte wijzigt mee

Documentpagina
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Objecten scheiden van 
stramien

Objecten scheiden van stramien
Om elke relatie tussen een object 
op de documentpagina en de stra-
mienpagina te verbreken, selecteer 
je de documentpagina in het deel-
venster Pagina's. Kies vervolgens 
uit het Pagina's-deelvenstermenu 
de optie Alle objecten scheiden van 

stramien. Het is nu net alsof je de 
objecten op de documentpagina zelf 
zou hebben getekend: verander je 
iets aan een object op het stramien, 
dan verandert er niets op de pagina 
waar je de objecten hebt gescheiden 
van het stramien.

Stramienpagina: grootte 
kader gewijzigd

Documentpagina: kader 
geschei den van stramien en 

kleur gewijzigd

Documentpagina: kader 
 verandert niet mee

Lokale wijzigingen weer 
ongedaan maken
Als blijkt dat een lokale wijziging 
op een documentpagina toch niet 
bevalt en je de documentpagina 
weer het stramien wilt geven dat 
het eerder had, dan selecteer je 
de documentpagina in het deel-
venster Pagina's. Kies nu in het 
Pagina's-deelvenster Alle lokale 
overschrijvingen verwijderen. 
Heb je meerdere objecten in het 
stramien staan, en heb je op 

de documentpagina meerdere 
stramien items lokaal gewijzigd, 
dan kun je ook een lokale wijzi-
ging op één object weer onge-
daan maken maar daarbij andere 
wijzigingen behouden. Selecteer 
dan eerst het object op de docu-
mentpagina waarvan je de wijzi-
ging ongedaan wilt maken. Kies 
nu uit het deelvenstermenu van 
het deelvenster Pagina's de optie 
Geselecteerde lokale wijzigingen 
verwijderen.
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Te vaak gebruiken InDesign-gebruikers nog een 'foutieve' manier om 
lokale overschrijvingen te verwijderen, namelijk door een stramienpagina 
vanuit het deelvenster Pagina boven op het pictogram van een document-
pagina te slepen. Dit past wel weer het stramien toe op de documentpa-
gina maar verwijdert niet altijd de lokale wijzigingen! Dit levert soms een 
'dubbel' toegepast kader op, zoals twee paginacijfers bovenop elkaar!

LET OP

Sleep geen stramienen op 
de documentpagina!

 

Stramienpagina

Stramienpagina slepen 
op documentpagina in 
deelvenster Pagina's

Documentpagina: kleur 
en grootte van het kader 

gewijzigd

■ Automatische paginanummers
Om op elke documentpagina een 
juist paginanummer te plaatsen, zet 
je op een stramienpagina een speci-
aal teken voor paginanummers. Dit 
speciale teken wordt op de docu-
mentpagina automatisch vervangen 
door het juiste paginanummer.
Dubbelklik op het gewenste stra-
mien in het bovenste gedeelte van 
het deelvenster Pagina's. Teken 

nu een tekstkader waar je een 
paginanummer wilt hebben. Zorg 
ervoor dat je in dit tekstkader 
staat (de cursor knippert) en kies 
Tekst / Speciaal teken invoegen / 
Markeringen / Huidig paginanum-
mer (of klik met de rechtermuis-
knop en kies dezelfde optie uit het 
contextmenu). Je kunt ook de snel-
toets B K : N gebruiken.
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Je ziet nu een speciaal teken dat 
dezelfde letter heeft als de naam 
van het stramien, bijvoorbeeld A 
of Mode. Je kunt dit speciale teken 

vormgeven als gewone tekst: corps-
grootte, kleur, uitlijnen enzovoort 
zijn in te stellen.

 ➊

 ➋
 ➌

 ➍
 ➎

 ➏

Paginanummering aanpassen
Standaard begint InDesign te num-
meren met paginanummer 1 op een 
rechterpagina in Arabische cijfers. 
Je kunt dit aanpassen.

Selecteer de documentpa-
gina vanaf waar je anders wilt 
gaan nummeren. Kies nu in het 
Pagina's-deelvenstermenu de optie 
Nummerings- en sectie-opties.

Je kunt een Stijl voor de numme-
ring opgeven (Arabisch, Romeins, 
Letters ➌). Een stijl verandert hoe 
de paginacijfers er uitzien op de 
documentpagina's; je hoeft niets 
aan het speciale teken te veran-
deren op de stramienpagina. Ook 
kun je met een ander pagina-
nummer beginnen (➊). De opties 
Automatische paginanummering 
telt automatisch vanaf 1 door. Deze 
optie gebruik je ook bij boekbe-
standen (zie Lange documenten op 
pagina 423).

➌

Paginacijfer-code

Sectie-opties

Paginanummering-opties

De opties voor Hoofdstuk-
nummering (●➏) worden 
besproken in hoofdstuk 14 
Lange documenten op 
pagina 400.
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Een paginanummer kan ook een 
Voorvoegsel krijgen. Je kunt dit 
voorvoegsel zichtbaar voor het pagi-
nanummer opnemen (➋ en ➎). Vaak 
voegt InDesign hier zelf al iets in 
als Sec:1. Dit voorvoegsel gebruikt 
InDesign intern bij het afdrukken. 
Wanneer je bijvoorbeeld meerdere 
pagina's met hetzelfde paginanum-
mer hebt gebruikt, zoals Romeins 
III en Arabisch 3, zie je dat InDesign 
hier zelf een voorvoegsel invult. 
Laat dit hier wel staan! Zolang je de 
opties Voorvoegsel opnemen bij 
paginanummering niet aanzet, zie 
je dit voorvoegsel alleen onder in 
het documentvenster voor het pagi-
nanummer staan, maar nergens op 
de pagina zelf.

Je kunt ook een Sectiemarkering 
opgeven: de tekst die je hier invult, 
kan automatisch in een tekstkader 

worden overgenomen (➍). Je 
voegt in een tekstkader het spe-
ciale teken Sectiemarkering in op 
de plek waar je de tekst van de 
sectiemarkering wilt overnemen 
(Tekst / Speciaal teken invoegen / 
Markeringen / Sectiemarkering). Je 
kunt zo één enkel stramien maken 
en op dat stramien in een tekstka-
der een sectiemarkering invoegen 
als speciaal teken. Verander je bij 
Nummerings- en sectie-opties 
nu de tekst van de sectiemarke-
ring vanaf een bepaalde docu-
mentpagina, dan verandert deze 
tekst automatisch mee vanaf deze 
documentpagina. 
De optie Hoofdstuknummering van 
document (➏) werkt samen met 
genummerde lijsten en boekbe-
standen (zie Lange documenten op 
pagina 400).

Plaats een
Sectie markering op de 
stramien pagina

Het resultaat op de 
document pagina

Objecten die op een 
stramienpagina worden 
geplaatst, staan onderop ten 
opzichte van objecten op de 
documentpagina. Wil je dat 
paginacijfers altijd bovenop 
staan ten opzichte van 
andere objecten op een 
documentpagina, zet de 
kaders met het 
paginanummer dan op een 
aparte, bovenste laag. Zie de 
TIP in het hoofdstuk Lagen 
op pagina 351.
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Heb je een tekstverbinding en begint een artikel bijvoorbeeld op pagina 2 
terwijl het vervolg van dit artikel op pagina 16 staat, dan kun je een Lees 
verder op en Vervolg van in je tekst zetten. Daarna wordt automatisch het 
juiste paginanummer opgenomen. Je maakt hiervoor een apart tekstkader! 
Typ hier iets als 'Vervolg op pagina' en voeg een speciaal teken in: Tekst / 
Speciaal teken invoegen / Markeringen / Volgend paginanummer. Dit tekstka-
der moet je zo plaatsen dat het ergens het tekstkader met de tekstverbin-
ding raakt (overlapt); pas dan zie je het correcte paginanummer!

TIP

Het beginnen met een ander soort 
nummering of met een ander 
paginanummer heet in InDesign 
het starten van een sectie. In het 
deelvenster Pagina's zie je een 
klein zwart driehoekje staan boven 
de pagina waar een sectie begint. 

De aangepaste nummering is ook 
weergegeven in het deelvenster 
Pagina's, onder de document-
pagina's. Wil je dit niet zien, kies 
dan Voorkeuren / Algemeen en zet 
de optie Weergeven op Absolute 
nummering.

 

Beginnen op een linkerpagina
Soms kan het voorkomen dat je 
op een linkerpagina wilt beginnen, 
bijvoorbeeld om aan een omslag 
te werken. Wanneer je de eerste 
rechterpagina in het deelvenster 
Pagina's verwijdert (zie Stramienen 
verwijderen op pagina 283), dan 

verandert InDesign vanzelf de volg-
orde van de pagina's, zodat de eer-
ste pagina weer een rechterpagina 
wordt. Om dit te voorkomen zet je in 
het Pagina's-deelvenstermenu de 
optie Volgorde van documentpa-
gina's wijzigen toestaan uit (vinkje 
weghalen).

Begin van een sectie

Optie Volgorde van 
documentpagina's wijzigen 

toestaan

Om een dubbelzijdig docu-
ment enkelzijdig te maken 
zonder de stramienpagina's 
door elkaar te gooien zet je 
eerst Volgorde van pagina's 
wijzigen toestaan uit. Sleep 
nu de rechterpagina in het 
deelvenster Pagina's naar 
rechts totdat je een dikke 
verticale balk ziet; laat nu de 
pagina los.
(Je kunt ook Bestand / 
Documentinstelling kiezen 
en Pagina's naast elkaar 
uitzetten, maar dat wordt 
vaak een rommeltje.)
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Gebruik je vaker meer dan twee pagina's in het document? Maak dan 
een stramien aan voor meer dan twee pagina's. Wanneer je een nieuw 
stramien maakt, kun je opgeven uit hoeveel pagina's dit stramien moet 
bestaan (●➊). Maak je zo een stramien van drie pagina's, dan kun je in één 
keer drie pagina's toevoegen.

TIP

Bij het aanmaken van een nieuw document kun je meteen aangeven met 
welk paginanummer het document moet beginnen. Kies je als paginanum-
mer nu een even nummer, dan zal InDesign een document beginnen op een 
linkerpagina. (Zie optie ●➒ op pagina 48.)

TIP

Bedenk dat een rechterpagina altijd oneven is en een linkerpagina altijd 
even. Pas dus de paginanummering correct aan wanneer je op een link er-
pagina wilt beginnen.

LET OP

■ Stramienpagina's laden uit 
andere InDesign-documenten

In InDesign kun je in het document 
stramienpagina's importeren uit 
een ander document. Kies hiervoor 
in het Pagina's-deelvenstermenu 

de optie Stramienpagina's laden. 
Kies vervolgens het InDesign-
document waaruit je de stramien-
pagina's wilt laden. Het kan zijn 

 

  

 ➊

Sleep een enkele stramien-
pagina naast een dubbel zijdige 
pagina met de optie Volgorde 
van document pagina's 
wijzigen toestaan uitgezet, 
voor een uitvouw van drie 
pagina's.
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aan voor een uitvouw van drie 
pagina's (➊)



Waarschuwing bij het laden 
van stramienpagina's met 

dezelfde naam als al 
bestaande stramienen

Tekstomloop voor een object 
op het stramien toe passen: 
alleen  op het stramien zelf 

of ook op de document-
pagina's

dat stramienpagina's die je laadt 
dezelfde naam hebben als stra-
mienpagina's die je al had aange-
maakt in het document. In dat geval 
zie je in InDesign een dialoogven-
ster waarin je kunt aangeven wat er 
moet gebeuren: moeten de te laden 
stramienpagina's de bestaande 
stramienpagina's met dezelfde 
naam vervangen (Stramienpagina's 

vervangen), of moet een nieuwe 
naam worden gegeven aan de te 
laden stramienpagina's (Naam 
stramienpagina's wijzigen). Let op: 
wanneer je ervoor kiest om de gela-
den stramienpagina's te gebruiken 
in plaats van de bestaande stra-
mienpagina's met dezelfde naam, 
kan de vormgeving van je hele docu-
ment veranderen.

 ➋

 ➊

Tekstomloop van objecten  
op stramienpagina's
Heb je een object op de stramien-
pagina staan waarvoor je tekstom-
loop hebt aangezet (zie Tekstomloop 
op pagina 213), dan drukt dit 
object alle tekst weg die je op de 
documentpagina plaatst. Je kunt 
kiezen of je dit wel of niet wilt. 

Selecteer het betreffende object op 
de stramienpagina en kies in het 
Tekstomloop-deelvenstermenu de 
optie Alleen toepassen op stra-
mienpagina om aan te geven of 
tekstomloop ook moet werken met 
tekst op de documentpagina (➊) of 
niet (➋).

■ Slim tekst plaatsen

InDesign CS6 voegte een nieuwe 
optie toe voor het automatisch 
plaatsen van tekst en het vanzelf 
toevoegen van pagina's om alle 

tekst te laten passen: het primair 
tekstkader. Zet de optie Primair 
tekstkader aan bij het maken van 
een nieuw document (➊).
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Dialoogvenster Nieuw 
document met de optie 
Primair tekstkader

Ga naar Bestand / Voorkeuren (Mac) 
of Bewerken / Voorkeuren (PC) en 
kies vervolgens in de linkerkolom 
de optie Tekst. Zet nu de optie Slim 
opnieuw tekst plaatsen (➋) aan. 
Kies de optie Beperken tot primaire 
tekstkaders (➌). Doe je dit voordat je 
tekst plaatst, dan zal bij het plaatsen 
in het primair tekstkader automa-
tisch zoveel mogelijk pagina's wor-
den aangemaakt als nodig om alle 
tekst te plaatsen. 
Je kunt opgeven of je automatisch 
altijd een linker- en rechterpagina 

wilt invoegen of slechts een enkele 
pagina (➍, zie ook zijkader) en waar 
deze moet worden ingevoegd (➎) 
en of dat alleen gebeurt wanneer je 
automatische tekstkaders gebruikt. 
De optie Lege pagina's verwijderen 
(➏) doet het omgekeerde: wanneer 
je tekst weghaalt en dit resulteert 
in een lege pagina dan wordt deze 
lege pagina in InDesign automa-
tisch gewist. Wanneer je werkt met 
Voorwaardelijke tekst kan dit erg 
handig zijn (zie Voorwaardelijke tekst 
op pagina 417).

➋
➎

➏
➍

Werk je niet met primaire 
tekstkaders, dan moet het 
document minstens 2 
pagina's met met elkaar 
verbonden tekstkaders 
bevatten om automatisch 
pagina invoegen te laten 
werken!

De optie Spreads met 
pagina's naast elkaar 
behouden (●➍) bepaalt of bij 
het in het midden van een 
document pagina's 
toevoegen altijd minstens 
twee pagina's (een spread) 
wordt ingevoegd of slechts 
één pagina als dat voldoende 
zou zijn. In dit laatste geval 
kan dus de layout van 
linkerpagina's verschuiven 
naar rechterpagina's!

➌

➊
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Layout aanpassen met een 
primair tekstkader
Het gebruik van een primair tekst-
kader maakt het gemakkelijk om 
achteraf wijzigingen aan te bren-
gen aan de layout van de pagina. 
Bijvoorbeeld wanneer je van een 
opmaak van twee naar drie kolom-
men wilt wijzigen of een andere 
stramienpagina wilt toepassen op 
een of meerdere pagina's.
Stel dat we willen wisselen van een 
tweekoloms-opmaak (➊) naar een 

driekoloms-opmaak: heb je bij het 
aanmaken van een document geko-
zen voor een primair tekstkader 
en is de tekst bij het plaatsen in dit 
primair tekstkader gezet, dan is het 
simpel: dubbelklik op de basispa-
gina die van toepassing is, selecteer 
het primair tekstkader. Wijzig dit in 
een driekoloms tekstkader (Object 
/ Opties tekstkader). De tekst in het 
document dat dit stramien gebruikt 
past zich nu aan aan dit aantal 
kolommen (➋).

Of een tekstkader op de 
stramienpagina een gewoon 
of een primair tekstkader is 
kun je zien aan het 
pictogram: je kunt ook 
bestaande tekstkaders op 
een stramien veranderen in 
een primair tekstkader: 
selecteer het tekstkader en 
klik eenmaal op het 
pictogram linksboven om het 
tekstkader te wijzigen in een 
primair tekstkader. Om het 
primair tekstkader weer 
terug te zetten naar een 
gewoon tekstkader klik je 
nogmaals op het pictogram.

 ➊

 ➋

 ➋
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Wat enigszins verwarrend kan werken is dat er hulplijnen op het stra-
mien blijven staan op de oorspronkelijke instelling van 2 kolommen. Om 
dit aan te passen kies je Layout / marges en kolommen terwijl je op de 
stramienpagina bent en pas je daar ook het aantal kolommen aan, in het 
vorige voorbeeld dus in 3 kolommen.

TIP

Pas je de layout aan op het stramien, dan wijzigt de layout op alle pagina's 
waarop het stramien is toegepast. Heb je de optie Layout aanpassen aange-
zet en verander je marges en/of kolommen terwijl je een documentpagina 
hebt geselecteerd, dan wijzigt de layout alleen op deze pagina. Zo kun je snel 
een enkele pagina aanpassen zonder dat je het stramien ook aanpast.

TIP

Layout aanpassen zonder  
primair tekstkader
Wanneer je een document aan-
maakt met 2 kolommen maar geen 
gebruik maakt van een primair 
tekstkader verloopt het aanpassen 
van de layout aan andere marges 
of kolommen wat anders. Deze 
techniek werkt in InDesign ver-
sies ouder dan CS6. Kies Bestand 
/ Plaatsen en selecteer een tekst-
bestand. Klik op Openen in het 
dialoogvenster Plaatsen. Je ziet de 
geladen cursor.
Klik op de hulplijnen voor marges 
en kolommen met de toets : om 
alle tekst automatisch te plaatsen 
of met de toetsen K : om 
alleen de aangemaakte document-
pagina's te vullen met tekst (zie 
Tekstdoorloop op pagina 95).
Om nu de layout te wijzigen, dub-
belklik je op een stramien in de 
bovenste helft van het deelvenster 

Pagina's. Kies Layout / Marges 
en Kolommen en wijzig het aantal 
kolommen van twee in drie en 
verander de marges: je ziet dat de 
hulplijnen op het stramien veran-
deren. Ga vervolgens terug naar 
een documentpagina. Helaas: de 
nieuwe layout is daar nog steeds 
niet overgenomen… 
Dat wijzigingen in marges en kolom-
men via Layout / Marges en kolom-
men niet in de documentpagina's 
worden doorgevoerd, komt omdat 
de automatische layout-aanpassing 
standaard uit staat in InDesign! 
Aanzetten is gelukkig eenvoudig: 
kies nogmaals Layout / Marges 
en Kolommen en zet de optie 
Aanpassing van Layout inschake-
len aan (➌). Voer je bovenstaande 
aanpassingen nogmaals uit, dan zul 
je zien dat nu de layout-aanpassing 
op de documentpagina's wel wordt 
doorgevoerd.

 

De optie Layout aanpassen

➌
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Paginaformaat  wijzigen van 
een enkele pagina in een 

document

Eigen paginaformaat  
instellen en bewaren

■ Verschillende Pagina-
formaten in een document 
gebruiken

Vanaf InDesign versie CS5 kun je 
in één document nu verschillende 
paginaformaten gebruiken. Denk 
aan het formaat van een enveloppe, 
visitekaartje en briepapier in één en 
hetzelfde InDesign document of een 
flap voor een omslag enzovoort. Je 
kunt ook al bestaande pagina's ver-
schalen naar een ander paginafor-
maat, bijvoorbeeld van A4 naar A5.
Om verschillende paginaformaten 
te gebruiken kun je een stramien-
pagina aanmaken met een ander 
formaat en deze gebruiken voor het 
document.
In onderstaand voorbeeld is als 
standaardformaat van de pagina A4 
gekozen. In het deelvenster Pagina's 

is nu in het deelvenstermenu de 
optie Nieuw stramien gekozen. 
Vanaf InDesign CS6 kun je meteen 
bij het maken van een nieuw stra-
mien een afwijkend paginaformaat 
opgeven. Afhankelijk van wat voor 
soort document je hebt aangemaakt 
(Print, Web, Digitale publicatie) zie 
je andere opties (➋). Als alternatief 
kun je klikken op het pictogram 
voor paginaformaat, linksonder in 
het deelvenster Pagina's (➊). In het 
menu is hier als formaat Aangepast 
gekozen en 480 x 210 mm ingevuld. 
Deze stramienpagina kun je nu toe-
passen op één of meerdere pagina's 
in het document. 

Het is ook mogelijk om 
je eigen paginaforma-
ten aan het menu toe te 
voegen. Kies dan in het 
menu Aangepast. Geef 
het formaat op en klik 
op OK. Het staat nu in de 
lijst van paginaformaten.

➊ ➋
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Wanneer je later een stramien-
pagina wist met aangepast formaat, 
behoudt de pagina in het document 
wel het aangepaste formaat. Pas je 
nu een ander bestaand stramien toe 

op deze pagina met het afwijkende 
formaat, dan wordt je gevraagd of je 
het aangepaste formaat wilt behou-
den of niet.

Bestaand formaat wijzigen
Om een pagina achteraf te wijzigen 
in een ander formaat (bijvoorbeeld 
van A4 naar A5) kun je het Pagina-
gereedschap (➊) gebruiken. Klik 
met dit Pagina-gereedschap op de 
te wijzigen pagina's in het Pagina's-
deelvenster (dit kunnen stramien-
pagina's zijn of documentpagina's) of 

direct op de pagina in je layout.
Bovenaan in het regelpaneel zie je 
nu de mogelijkheid om aan te geven 
welk formaat je wilt gebruiken (➋). 
Bovendien kun je opgeven wat het 
referentiepunt voor het verschalen 
van het formaat moet zijn (➌). Je kunt 
hier eenvoudig ook een pagina van 
Staand naar Liggend omzetten (➍).

Wil je dat alle objecten op de pagina 
worden meegeschaald dan kun je 
vanaf InDesign CS6 de opties voor 
Vloeiende pagina gebruiken, zie 
pagina 295 bij Alternatieve lay-
outs. Een simpele manier om te 
schalen is de methode zoals die ook 
in InDesign voor versie CS6 werd 

gebruikt: Aanpassing van Layout. 
Deze is echter niet standaard te 
kiezen in InDesign CS6. Om deze 
'oude' methode aan te zetten kies 
je Layout / Vloeiende Layout. Kies 
nu in het deelventermenu de optie 
Aanpassing Layout en zet deze optie 
aan. 

➋ ➍ ➎➌ ➏

➊ Conflict stramienpagina-
formaten

Opties voor het wijzigen van 
een paginaformaat

Aanpassing Layout 
aanzetten in InDesign CS6
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Het paginagereedschap in InDesign 
is een extra manier om pagina's in 
een document te selecteren. Als je 
meerdere pagina's hebt geselec-
teerd kun je ze zo ook verplaatsen 
(zie pagina 281). Pagina's met een 
verschillend formaat kun je zelfs 
uitlijnen ten opzichte van elkaar. Je 

kunt bij uitlijnen opgeven of objec-
ten relatief mee moeten worden 
verplaatst (Objecten worden met de 
pagina mee verplaatst). Hieronder 
is de optie Objecten worden met de 
pagina mee verplaatst aangezet en 
zijn de pagina's boven aan elkaar 
uitgelijnd:

Rug maken voor omslagen
Vanaf InDesign CS5 is het maken 
van een rug voor een omslag 
gemakkelijker dan ooit! En moet 
de rug later wat breder of smaller 
worden dan is dit met twee klikken 
van de muis te doen. Bijvoorbeeld 
bij een omslag waarvan nog niet 

bekend is hoe breed de rug wordt. 
Maak het omslag als een twee-
zijdig document (een spread) op. 
Uiteraard moet begonnen worden 
met paginanummer 2 om met een 
linker- en rechterpagina te werken 
(vanaf CS5 kun je dit bij het aan-
maken van een nieuw document 

Je ziet nu zowel in het deelven-
ster Vloeiende layout als in het 
Regelpaneel een geel waarschu-
wingsteken om aan te geven dat je 
de 'oude' methode van layout aan-
passen gebruikt. Ook objecten op de 

stramienpagina kun je laten tonen 
om te zien of deze goed op het nieu-
we formaat van de pagina gaan pas-
sen (Stramienpaginaoverlapping 
tonen ➏ vorige en deze pagina). 

Hier is een rechter-
pagina met aangepast 
formaat (breedte) toe-
gepast om een flap aan 
het omslag te geven.
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Objecten wel of niet mee 
verplaatsen bij het uitlijnen 

van pagina's met een 
verschillend formaat

➏



direct ingeven). Omdat straks een 
rug tussen de twee pagina's moet 
worden ingevoegd moet Volgorde 

van documentpagina's wijzigen 
toestaan worden uitgezet in het 
Pagina-deelvenstermenu (➐).

Voeg nu een pagina als rug toe, dus 
1 pagina na pagina 2.
Nu heb je dus drie pagina's waarvan 
de tweede pagina nu in het 'midden' 
staat als rug (➑).
Deze pagina kun je nu schalen 
voor de rugbreedte. Gebruik daar-
voor het Pagina-gereedschap van 
InDesign (➒). Met dit gereedschap 
klik je op de rugpagina (dit kan in 

het documentvenster zelf maar ook 
in het pagina-deelvenster op het 
pagina-pictogram). 
In het Regelpaneel bovenaan kun je 
nu een nieuwe breedte voor de rug 
ingeven (➓).
Verandert de breedte van de rug? 
Geen probleem, herhaal de hande-
ling met het pagina-gereedschap en 
geef de nieuwe breedte op.

Heb je al opmaak op de pagina 
staan die je wilt veranderen van 
grootte dan kun je eventueel Layout 
aanpassen aanzetten (zie pagina 
299), dan schaalt InDesign de ele-
menten op de pagina automatisch 
naar de nieuwe grootte, misschien 
is het resultaat van deze aanpassing  
niet helemaal wat je wilt, dan moet 

je toch nog een beetje zelf aanpas-
singen doorvoeren naar wens. Maar 
je kunt het aanpassen van objecten 
op de pagina aan een ander pagina-
formaat vanaf InDesign CS6 ook 
realiseren met opties voor Vloeiende 
layout, deze worden op de volgende 
pagina's behandeld.

➒
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➊

➋

Je kunt de Conveyer ook 
verbergen/tonen via 
Weergave / Extra / Conveyer 
verbergen/tonen.

➌
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■ Alternatieve layouts  
& Vloeiende layout

In hoofdstuk 16, Digitaal publi-
ceren, gaat dit boek dieper in op 
het publiceren naar tablets zoals 
de Apple iPad. Tablets gebruiken 
voor een publicatie een liggende 
en een staande variant van de 
pagina's. Maar elk merk tablet 
(iPad, Samsung Galaxy enzovoort) 
gebruikt een afwijkend scherm-
formaat. Wil je het goed doen, dan 
moet je aparte ontwerpen voor lig-
gende en staande pagina's maken 
en dat voor elk schermformaat van 
tablets. Maar het kan ook zijn dat je 
van een advertentie een staande en 
liggende versie moet opmaken, of 
verschillende maten voor verschil-
lende tijdschriften.
Je zou kunnen zeggen dat je een 
basisontwerp hebt en daarvan vari-
anten gaat maken voor verschil-
lende formaten: alternatieve lay-
outs van een bestaand document. 
Deze optie van het zoveel mogelijk 
automatiseren van een alternatieve 
layout is nieuw in InDesign CS6.

Maar je kunt natuurlijk ook zelf 
een nieuw document aanmaken 
en met knippen en plakken vanuit 
het basisontwerp naar een ander 
document (delen van) je opmaak 
hergebruiken. Ook dit is in InDesign 
CS6 makkelijker geworden: je kunt 

geknipte en geplakte objecten syn-
chroniseren (koppelen). Geplakte en 
gekoppelde objecten houden een 
koppeling met de objecten in het 
originele document. Heb je bijvoor-
beeld een liggend en een staand 
document en heb je objecten vanuit 
de staande versie gekopieerd en 
geplakt in de liggende versie met 
een koppeling, dan kunnen tekst- 
en opmaakwijzigingen in de staande 
versie meteen worden bijgewerkt 
(gesynchroniseerd) in de liggende 
versie.

Wanneer je de methode gebruikt 
van twee aparte InDesign-
documenten (bijvoorbeeld liggend 
en staand) met gekopieerde en 
gekoppelde objecten dan kun je dit 
makkelijker doen met het nieuwe 
gereedschap Conveyer van CS6.

Conveyer
Je hebt twee nieuwe gereedschap-
pen in het deelvenster Gereed-
schap pen: eentje om objecten te 
kopiëren (Verzamelen ➊) en een 
om gekopieerde objecten te plakken 
(Neerzetten ➋).
Zodra je het Verzamelen-
gereedschap kiest zie je ook een 
soort klembord verschijnen onder-
aan je venster, de Conveyer (➌). 

In deze Conveyer verzamel je eerst 
alle objecten die je wilt gebruiken 

om te kopiëren. Klik met het 
Verzamel-gereedschap op alle 



❸

Kopieer je een tekstkader 
dat deel uitmaakt van 
gekoppelde tekstkaders, dan 
kun je opgeven dat, wanneer 
je een van de kaders uit een 
keten van gekoppelde kaders 
kopieert, alle bijbehorende 
kaders van deze keten van 
gekoppelde kaders mee 
worden gekopieerd in de 
Conveyer.
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objecten in het document die je wilt 
hergebruiken of sleep om meerdere 
objecten heen om ze in één keer te 

verzamelen. Alles wat je hebt verza-
meld zie je in de Conveyer verschij-
nen (➍). 

Schakel nu naar het document 
waarin je wilt plakken. Wissel naar 
het Neerzetten-gereedschap in 
het deelvenster Gereedschappen 
(➋) of in de Conveyer zelf. Je kunt 
nu scrollen naar de objecten die 
je wilt plakken (➎). Stel voordat je 
gaat plakken de opties in die bepa-
len of er wel of geen koppeling 
met het origineel wordt gemaakt 
(➏). Kies je voor Koppelen dan 

verschijnen de geplakte objecten 
in het document in het deelven-
ster Koppelingen. Verandert er 
iets aan de tekst of opmaak in het 
originele document dan verschijnt 
er een waarschuwingsteken achter 
de naam van het object in het deel-
venster Koppelingen. Je kunt nu 
Koppelingen bijwerken net zoals bij 
afbeeldingen (➐). 

➍

➋ ➏ ➓ ❶ ➑ ➎

Selecteer de objecten die je wilt 
plakken in de Conveyer en klik 
of sleep (zie ook Plaatsen op 
pagina 198) met het Neerzetten-
gereedschap in het document 
waarin je wilt plakken. Heb je een 
object geplakt dan verschijnt vanzelf 
het volgende object in de Conveyer 
(hoe dat werkt kun je instellen met 
de pictogrammen (➑): plaatsen, 
object uit Conveyer verwijderen 

, volgende object laden; object 
plaatsen en zelfde object geladen 
houden om meermaals te plaat-
sen ; plaatsen en in de Conveyer 
behouden en volgend object laden 
om te plaatsen ). Ben je klaar, 

toets dan A. Geplakte en gekop-
pelde objecten worden voorzien van 
een kettingsymbool links bovenaan 
het venster (➒). Wordt de bron-kop-
peling gewijzigd dan zie je een waar-
schuwingsteken dat je het object 
moet bijwerken (➒).De opmaak van 
tekst behoudt de opmaak van het 
origineel. Wil je wel de tekst kunnen 
bijwerken maar in het document 
waarin je hebt geplakt andere stijlen 
gebruiken, dan kun je stijlen van het 
origineel toewijzen aan andere stij-
len in het document waarin je plakt 
(➓). Klik op het potloodje om de stijl-
toewijzing in te stellen (zie volgende 
pagina bij ❶). 

➐

➒➐

➒



Om op te geven wat wel en 
niet moet worden bijgewerkt 
bij koppelingen (met name: 
alleen tekst, of tekst- en 
opmaakwijzigingen) selec-
teer je de koppeling in het 
deelvenster Koppelingen en 
kies je in het Koppelingen-
deelvenstermenu de optie 
Koppelingsopties. Stel in 
wat je wilt dat wordt bijge-
werkt (●❷)

➊
➋
➌

➍

➎

➏

❶
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Alternatieve layout maken
Met de Conveyer kun je al makke-
lijk objecten hergebruiken in een 
ander document, maar je kunt het 
nog verder automatiseren met een 
zogenaamde Alternatieve layout. 
Een alternatieve layout is eigenlijk 
een variant van de pagina's die je 
al hebt binnen hetzelfde docu-
ment (je hebt dus geen aparte 
InDesign-documenten). Maak je 
een alternatieve layout dan wor-
den alle objecten van het origineel 
gekopieerd naar de alternatieve 
variant en er worden meteen kop-
pelingen gemaakt naar de objecten 
van het origineel. Een van de meest 

voor de hand liggende opties is 
het maken van een liggende vari-
ant van een staande pagina voor 
bijvoorbeeld de iPad. Voor de iPad 
kies je bij Nieuw document de 
optie Digitale Publicatie en als 
voorinstelling iPad, staand. Maak 
eerst alle staande pagina's aan in 
het document en geef deze vorm. 
Selecteer eventueel een aantal 
pagina's in het deelvenster Pagina's 
waarvan je een liggende variant 
wilt maken (selecteer niets om alle 
pagina's om te zetten). Kies in het 
Pagina-deelvenstermenu de optie 
Alternatieve Layout maken. 

Stijlen van bron toewijzen 
aan stijlen van doel

❷

❶



Geef de alternatieve layout een 
naam (➊ vorige pagina) en kies 
eventueel een ander brondocument 
waarvan je een alternatieve layout 
wil maken (➋). Geef het paginafor-
maat op van de nieuwe alternatieve 
layout (➌).Van de pagina wordt 
een nieuwe versie aangemaakt, 
bijvoorbeeld liggend. Alle objecten 
van het origineel worden 1:1 geko-
pieerd als de Regel voor vloeiende 
pagina uit staat (➍). Deze regels 
bepalen hoe de kopieën van objec-
ten worden geschaald, bijvoorbeeld 
om te passen op het afwijkende 
pagina-formaat (de opties worden 
verderop besproken). Wil je koppe-
lingen maken van alle gekopieerde 
objecten zoals in de Conveyer zet 
dan de optie Artikelen koppe-
len aan (➎). De optie Tekststijlen 
kopiëren maakt een kopie van alle 
tekststijlen van de originele layout 
en plaatst deze in een eigen stijl-
groep (zie pagina 117). Zo kun je 
deze stijlen aanpassen zonder de 
originele stijlen te wijzigen (➐). Slim 
opnieuw tekst plaatsen (➏) voegt 
eventueel automatisch pagina's toe 
mocht de tekst niet passen op een 
nieuwe layout (zie pagina 295).

Om de alternatieve layouts in het 
deelvenster pagina naast elkaar 
te zien (➑) selecteer je uit het 
Pagina's-deelvenstermenu de optie 
Pagina's weergeven / Volgens 
alternatieve layout.

Eigenlijk zijn er nieuwe pagina's toe-
gevoegd aan het document met een 
ander formaat (zie pagina 298). Alle 
alternatieve layouts zijn secties (zie 
pagina 290 ) en staan bij elkaar en 
onder elkaar in het document! 

In het deelvenster Pagina's kun je 
op de dezelfde manier navigeren als 
bij een enkele layout door te dub-
belklikken op de gewenste pagina.

Om de naam van de layout te ver-
anderen kun je op de naam in het 
deelvenster Pagina's klikken (➑) en 
een andere naam opgeven.

Voor de nieuwe alternatieve layout 
worden ook stramienen aange-
maakt voor het nieuwe formaat en 
automatisch toegepast op de pagi-
na's van de alternatieve layout (➒).

Om een alternatieve layout weer te 
verwijderen selecteer je het kleine 
pijltje naast de naam van de layout 
(➓) in het deelvenster Pagina's en 
kies je Alternatieve layout verwij-
deren (wis dus niet de losse pagi-
na's zelf!). Bijbehorende stramien-
pagina's worden ook verwijderd.

Vloeiende layout
Een alternatieve layout maakt dus 
een kopie van bestaande objecten 
en plaatst deze op de nieuwe pagi-
na's van de layout. Je moet dan zelf 
de objecten op de pagina schalen, 
aanpassen enzovoort om een mooie 
layout van bijvoorbeeld je liggende 
versie te maken.
InDesign CS6 heeft echter de 
mogelijkheid om dat aanpassen te 
automatiseren. Zo bestaat de oude 
versie van Aanpassing Layout die 
op een simpele manier probeert 
kaders te schalen naar de nieuwe 
layout (zie pagina 299). Maar wil je 
meer controle over het automatisch 
aanpassen van de layout dan kun je 
gebruik maken van een set regels 
met de naam Vloeiende layout. 
Wanneer je een alternatieve layout 
aanmaakt kun je deze regels selec-
teren bij Regels voor vloeiende 
pagina (➍ en ❶).

Je hebt vier basisopties: 
• Schalen
• Opnieuw centreren
• Op hulplijn gebaseerd
• Op object gebaseerd

➐

➓

❶

➒

➑
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Vloeiende layout: Schalen
De optie Schalen schaalt alle objec-
ten vanuit het middelpunt zodat ze 
precies passen op de pagina van 
de nieuwe layout. Nabewerking is 
dan vaak nodig. Bijvoorbeeld bij het 
schalen van objecten van een staan-
de naar een liggende pagina (➊). 

Vloeiende layout:  
Opnieuw centreren
Deze optie schaalt niet maar zet 
alle objecten in het centrum van 
de nieuwe pagina. Objecten kun-
nen dus buiten de pagina komen te 
staan bij een kleiner formaat van de 
alternatieve layout (➋).

➊ ➋

Vloeiende layout:  
Op hulplijn gebaseerd
Deze optie werkt alleen met speci-
ale hulplijnen: Vloeiende hulplijnen. 
Deze kun je alleen tekenen wanneer je 
een pagina hebt geselecteerd met het 
Pagina-gereedschap! 
Trek nu hulplijnen zoals gewend uit 
de liniaal. Je zult zien dat de hulp-
lijnen nu gestippeld zijn (➌). Deze 
hulplijnen kunnen dus horizontaal 
en verticaal over een object op de 
pagina heenlopen. Als objecten 
worden 'geraakt' door een vloeiende 
hulplijn dan zal de hoogte (hori-
zontale vloeiende hulplijn) en/of de 
breedte (verticale hulplijn) worden 
aangepast aan het formaat van de 
alternatieve layout. Je kunt op een 

vloeiende hulplijn klikken om deze 
om te zetten naar een gewone hulp-
lijn. In onderstaand voorbeeld (➍)
is een horizontale en een verticale 
vloeiende hulplijn getekend over 
de twee afbeeldingen. De verticale 
hulplijn raakt verder nog het tekst-
kader. De afbeeldingen schalen in 
breedte en hoogte, het tekstkader 
alleen in breedte (➎). Om ervoor te 
zorgen dat de afbeelding wordt aan-
gepast aan het nieuwe formaat kun 
je de opties voor afbeelding aanpas-
sen gebruiken zoals Kader propor-
tioneel vullen (zie pagina 201). 
Voor de tekst kun je eventueel auto-
matisch extra kolommen laten aan-
maken met de nieuwe kolomoptie 
Flexibele breedte (zie pagina 102).

➌

➎

➍
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Vloeiende layout:  
Op object gebaseerd
Nog preciezer kun je het aanpassen 
van de vormgeving regelen via een 
alternatieve layout met de optie Op 
object gebaseerd. Je stelt voor elk 
object (kader) apart in wat er met 
dat object mag gebeuren: schalen in 
breedte, hoogte, beide of helemaal 
niet schalen en of een object op 
een vaste positie op de pagina blijft 
staan of mag verschuiven.
Voor tekstkaders kun je automatisch 
extra kolommen laten aanmaken 
met de nieuwe kolomoptie Flexibele 
breedte (zie pagina 102).
Deze optie van vloeiende layout 
geeft dus de meeste controle per 
object maar geeft daarom ook wat 
meer werk omdat elk object apart 
moet worden ingesteld.
Kies Layout / Vloeiende layout. Kies 
de optie Op object gebaseerd (➒). 
Het Pagina-gereedschap wordt van-
zelf actief (zo niet klik dan alsnog op 
het Pagina-gereedschap). Klik nu 
op de pagina op het object waarvoor 
je de vloeiende layout-instellingen 
wilt maken. Een van de opties voor 
afbeeldingen die mogen schalen 

is of, wanneer het kader bijvoor-
beeld in hoogte wordt aangepast, 
de afbeelding ook wordt aangepast. 
Zoals Kader proportioneel vullen 
(zie pagina 201 hoe dit in te stel-
len voor een kader). Zet hiervoor de 
optie Passend maken aan (➏). Voor 
elk object kun je instellen of het in 
de breedte en/of hoogte mag wor-
den aangepast (➐). De positie van 
een object kan worden vastgezet 
op de pagina (➑). Bijvoorbeeld een 
tekstkader mag wel langer worden 
(in hoogte aangepast) maar moet 
wel altijd vanaf linksboven naar 
beneden worden aangepast: je vinkt 
dan de opties Hoogte, Boven en 
Links aan om dit te bewerkstelligen.
Wanneer je een object op de pagina 
selecteert om de regels voor Op 
object gebaseerd in te stellen zie 
je een horizontale en verticale lijn 
lopen met symbolen links, rechts, 
boven, beneden en in het snijpunt 
van deze lijnen. Deze symbolen (➓) 
geven de instellingen weer van het 
deelvenster Vloeiende layout. Je 
kunt ook op deze symbolen klikken 
om de opties voor Op object geba-
seerd aan te passen.

➏

➐

➑

➒

➓
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Elke pagina in het document 
kan een eigen vloeiende 
layout-regel volgen (●➒). Zo 
kun je bijvoorbeeld pagina 
1 omzetten naar een alter-
natieve layout met de optie 
op hulplijn gebaseerd, de 
pagina's 2 en 3 volgens een 
op object gebaseerde regel 
en pagina 4 simpelweg via 
de regel schalen. Heb je 
verschillende instellingen 
voor pagina's gemaakt en 
ga je een alternatieve layout 
maken, kies dan de optie 
Bestaande behouden (zie 
optie ●❶ op pagina 305) om 
de regels per verschillende 
pagina te behouden.

TIP



Sluit eventueel eerst het 
deelvenster Vloeiende 
layout voordat je de regels 
voor vloeiende layout gaat 
testen door middel van het 
slepen met het Pagina-
gereedschap: dit voorkomt 
dat je objecten op de pagina 
selecteert in plaats van de 
pagina zelf. Je kunt ook op 
het pictogram van de pagina 
in het deelvenster pagina 
klikken.

LET OP
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Om alternatieve layouts 
naast elkaar op het beeld-
scherm te bekijken (bijvoor-
beeld de staande en liggende 
layout) kun je Venster / 
Schikken / Venster splitsen 
kiezen of op het symbool 
rechts onderaan het venster 
klikken.

TIP

Vloeiende layout-regels via een 
stramienpagina instellen
Je kunt regels ook instellen voor 
een stramien, bijvoorbeeld Schalen. 
Bij het maken van een alternatieve 
layout kun je dan instellen dat alle 
pagina's die hetzelfde stramien 
gebruiken via de regels van dit stra-
mien zullen worden aangepast ook 
al heb je op de pagina zelf andere 
regels (voor een andere alternatieve 
layout bijvoorbeeld) gebruikt. Kies 
dan de optie Betuurd door stra-
mien in het deelvenster Vloeiende 
layout. Bij het maken van een alter-
natieve layout kies je dan de optie 
Bestaande behouden (zie optie ❶ 
op  pagina 305) bij het maken van 
een alternatieve layout.

Vloeiende layout-regels testen
Het werken met regels voor vloei-
ende layout is zeer veelzijdig en 
soms werkt de ene regel voor 
een object of pagina beter dan de 
andere. Het kan dus zijn dat je veel 

experimenteert voordat je definitief 
een alternatieve layout maakt. Om 
te testen of alles werkt zoals je wilt 
kun je met het Pagina-gereedschap 
het venster met het document door 
middel van slepen met de muis 
schalen om de regels te testen.

Selecteer het Pagina-gereedschap 
en klik op de pagina die je wilt 
testen (houd de toets : inge-
drukt om meerdere pagina's te 
selecteren). Je ziet nu een selec-
tiekader om de hele pagina heen. 
Klik op een hoekpunt (bijvoorbeeld 
rechts onderaan) met het Pagina-
gereedschap en begin te slepen: 
je ziet nu de regels van vloeiende 
layout in werking. Laat je de muis 
los dan schiet de pagina weer 
terug naar het oorspronkelijke for-
maat. Wil je de pagina niet nume-
riek schalen maar met deze sleep-
methode houd dan de toets K 
ingedrukt en stop met slepen, laat 
dan de toets K pas los.
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COMPACT & SNEL Tabs

• 212 32                      
Tabpositie 80 mm:  

  
 40 612 Linkertabs 846,4

• 212 32 
 40 612 Rechtertabs 836,49

• 2,12 32,00 
 40,00 6,12 Uitlijntabs 836,4

• 212 32 
 40 612 Centreertabs 836,4

 Pagina ....................................... 222 Uitvultab

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

 ➐  ➑

 ➎  ➏

➊ Selecteer hier de soort tab: linkertab, centreertab, rechtertab, uitlijntab;
➋ Klik in het deel vlak boven de tabliniaal (➌) in het deelvenster Tabs om een tab 

toe te voegen. Klik op een tabpictogram om de tab te selecteren; sleep de tab 
naar de juiste positie (zichtbaar in de tabliniaal ➌) of geef een positie op in het 
invulveld achter X: (➍). Om een geselecteerde tab te veranderen in een andere 
tab (bijvoorbeeld een rechtertab in een linkertab), klik je op een tabsoort bij ➊;

➌ Tabliniaal; toont de breedte van het tekstkader waarin de tekst staat waarvoor je 
tabs instelt;

➍ X-positie: positie van een geselecteerde tab;
➎ Om een uitvultab te maken, selecteer je een bestaande tab en geef je bij Vulteken 

het teken op dat moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld een punt voor een stippellijn 
in een inhoudsopgave;

➏ Uitlijnteken; om cijfers op een komma uit te lijnen gebruik je een uitlijntab en vul 
je hier een komma in. Je kunt uitlijnen op elk willekeurig teken;

➐ Positie van links inspringen en eerste regel inspringen van een alinea;
➑ Met een klik op het magneetje zet je het deelvenster Tabs linksboven op het 

tekstkader waarin de tekst staat waarvoor je tabs instelt.
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Er moet wel voldoende ruimte zijn op het beeldscherm om de tabliniaal 
boven aan het tekstvenster te kunnen tonen. Bij onvoldoende ruimte 
gebeurt er niets bij een klik op het magneetje; scroll dan eerst wat naar 
beneden in het documentvenster.

TIP

Tabliniaal boven aan het 
tekstkader

Tab slepen met de muis

■ Tabs

Tabs plaatsen
Om eenvoudige tabellen te maken 
of getallen mooi uit te lijnen moet je 
zogeheten tabs plaatsen in de tekst.
Je typt met de toets ∂ een tab 
vóór het stukje tekst dat je wilt uit-
lijnen. Vervolgens geef je aan wat 
de positie moet zijn van een tab in 
de tabliniaal. Je stelt tabs in voor 
een alinea of voor meerdere gese-
lecteerde alinea's (zie Alineaopmaak 
op pagina 81). Tabs kunnen in 
een alineastijl worden opgenomen 

(zie Nieuwe Alineastijl aanmaken op 
pagina 108).

Toets B : T om de tabliniaal 
te zien. De tabliniaal komt boven 
aan het tekstkader te staan waarin 
de tekst staat waarvoor je tabs 
instelt. Om de tabliniaal precies op 
de linkerkant (het nulpunt) van je 
tekstkader te plaatsen, klik je op 
het pictogram van het magneetje in 
de tabliniaal. 

  

Tabs kunnen rechts, links, gecen-
treerd of op bijvoorbeeld een punt 
of komma lijnen. 
Klik eerst op de gewenste tabsoort 
(➊) en klik vlak boven de tabliniaal 
om de tab te plaatsen (➋). 
Zolang de tab is geselecteerd kun 
je de tab met de muis naar de 
juiste positie slepen in de tabliniaal. 
Tijdens het slepen zie je een ver-
ticale lijn, die aangeeft waar in je 
tekst de tabpositie komt te staan. Je 
kunt de positie ook exact opgeven 

achter het invulveld bij X: in het 
deelvenster Tabs (➍).
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Een rechts uitlijnende tab is niet zichtbaar in de tabliniaal, je kunt de tab 
dus niet selecteren om aan te geven dat je een uitvulteken wilt gebrui-
ken. De oplossing is een extra tab in de tabliniaal in het deelvenster Tabs 
te plaatsen. Het maakt niet uit waar, of wat voor soort tab, zolang het 
maar de laatste tab is die je plaatst in de tabliniaal gezien vanaf de rech-
terkant van de tabliniaal. Deze extra tab selecteer je in de tabliniaal en je 
geeft voor deze extra tab het invulteken op (●➒). De rechts uitlijnende tab 
neemt nu dit uitvulteken over.

TIP

Extra tab met uitvulteken 
geplaatst in de tabliniaal

Uitvultab
Je kunt een uitvulteken meegeven 
aan een tab (ook wel uitpunten 
genoemd). In het volgende voor-
beeld staat een tab helemaal rechts 

op de pagina, een rechtertab. 
Deze rechtertab is geselecteerd 
in de tabliniaal en vervolgens is bij 
Opvultekens een punt ingegeven:

 ➒

Inhoudsopgave ................................................................................  pagina 3

Rechts uitlijnende tab
Om snel een teken of tekens uit 
te lijnen op de rechterkantlijn kun 
je ook een Rechts uitlijnende tab 
gebruiken. Toets : ∂ voor 
de tekst die je rechts wil lijnen. Je 

kunt zo in één tekstkader tekst links 
en rechts laten lijnen. In onder-
staand voorbeeld lijnt de alinea links 
en is een : ∂ geplaatst vóór 
de tekst 'Pagina 16'.

Het voordeel van een Rechts uit-
lijnende tab is, dat deze altijd 
plakt aan de rechterkant van het 

tekstkader: versmal of verbreed je 
het tekstkader dan schuift de tab 
automatisch mee.

Tabs herhalen
Je kunt eenvoudig een tab snel 
herhalen. Heb je bijvoorbeeld een 
tab op positie X: is 5 mm staan, 

dan kun je deze tab snel om de 5 
mm herhalen (10 mm, 15 mm, 20 
mm enzovoort). Heb je een tab op 
bijvoorbeeld 8 mm staan dan kun 
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 Naam: 12,32
 Adres: 124,90
 Woonplaats: 5216,–
 Telefoonnummer: 16,88

: , Decimale tabs

Links inspringen met 10 mm

Eerste regel inspringen met  
10 mm

je deze om de 8 mm herhalen (16 
mm, 24 mm, 32 mm enzovoort). 
Selecteer de tab vanaf waar je wilt 
gaan herhalen in de tabliniaal. 
Kies nu uit het deelvenstermenu 
van de tabliniaal de optie Tabs 
herhalen.

Uitlijnen op teken
InDesign kent geen aparte tabs om 
uit te lijnen op komma's of decimale 
punten, zoals bijvoorbeeld in bedra-
gen. Je gebruikt een uitlijntab en 
geeft in de tabliniaal in het invulveld 
Uitlijnen op het teken op waarop je 
wilt uitlijnen.

Tabs wissen
Om tabs te wissen selecteer je de 
gewenste tab. Kies in het deel-
venstermenu van de tabliniaal de 
optie Tab verwijderen of sleep de 
geselecteerde tab uit de tabliniaal. 
Om alle tabs in één keer te wissen 
kies je in het deelvenstermenu van 
de tabliniaal de optie Alles wissen.

Links inspringen en  
eerste regel inspringen
In de tabliniaal zie je ook Links 
inspringen en Eerste regel 
inspringen weergegeven. Je kunt 
deze snel op 0 zetten door uit het 
deelvenstermenu van de tabliniaal 
de optie Inspringingen opnieuw 
instellen te kiezen.
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Tabs kunnen goed gebruikt worden 
voor het maken van formulieren. In 
het volgende voorbeeld zie je een 

combinatie van tabs, tabs met uit-
vultekens en alinealijnen.
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■ Tabellen

Je kunt op een redelijk eenvoudige 
wijze tabellen maken in InDesign. 
Wanneer je een Word-bestand met 
tabellen in InDesign importeert 
worden deze keurig omgezet in 
tabellen in InDesign. 

Ook kun je direct Excel-gegevens 
importeren in InDesign. De Excel- 
gegevens worden in InDesign in een 
tabel omgezet. InDesign kan behal-
ve afbeeldingen ook tekstbestanden 
koppelen; er kan een koppeling 
blijven bestaan met het geïmpor-
teerde Excel-bestand. Via het deel-
venster Koppelingen kun je dan een 
gewijzigd Excel-bestand bijwerken 
waarmee de gegevens in de tabel in 

InDesign ook worden bijgewerkt.
Tabellen kunnen over meerdere 
pagina’s lopen: je kunt tabellen 
in tekstverbindingen opnemen en 
tabellen op een andere pagina ver-
volgen. Je kunt ook in de cel van 
een tabel weer een nieuwe tabel 
maken (nesten). In een tabelcel kun 
je tekst en afbeeldingen plaatsen.

Opmaak van tabellen kan wor-
den vastgelegd in een tabelstijl op 
dezelfde manier waarop we stijlen 
voor alinea's kunnen vastleggen. Zo 
kun je, net als bij tekstopmaak, een 
tabel met één klik van alle gewens-
te vormgeving voorzien.

■ Tekst converteren naar tabel

Tabellen bestaan uit tekst. InDesign 
zet tabellen dan ook in een tekst-
kader. Plaats je een Word-bestand 
met tabellen, dan komen de tabel-
len in InDesign op de juiste plaats 
in de tekst te staan in hetzelfde 
tekstkader.

Wil je tabellen als losse objecten 
opmaken in InDesign, teken dan 
eerst een tekstkader waar je alleen 
de tabel in plaatst vanuit bijvoor-
beeld Excel. Knip eventueel een 
tabel uit Word en plak deze in een 
nieuw leeg Word-bestand. Plaats 
dit nieuwe Word-bestand dan in 

InDesign in een eigen tekstkader. 
Of typ zelf de tekst in een tekstka-
der waarvan je een tabel wilt gaan 
maken.

Je kunt tabellen maken van een 
stuk geselecteerde tekst: tekst 
waar een tab tussen staat wordt 
een rij, alinea’s worden kolommen. 
Komt een tekst uit een database-
programma (zoals een adres-
senbestand), dan staan er vaak 
komma's of puntkomma's tussen 
de kolommen in plaats van tabs. 
InDesign ondersteunt verschillende 
scheidingstekens.
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Geselecteerde tekst 
omzetten naar een tabel

Opties bij
Tekst naar tabel 

converteren

Elementen van een tabel

Een voorbeeld: je selecteert de vol-
gende tekst in een tekstkader:

Gegevens

plaats jaar aantal

Amsterdam 2014 12

Rotterdam 2014 24

Utrecht 2014 2

Rij

Cel

Rijlijn

KolomKolomlijnKaderrand

 ➊
 ➋

 ➌

Kies nu Tabel / Tekst omzetten naar 
tabel.
Je ziet nu een dialoogvenster waar-
in je kunt aangeven welke tekens 
ter onderscheid van rijen (➊) en 

kolommen (➋) dienen. Komt een 
tekst uit een databaseprogramma, 
dan staan er vaak komma's of punt-
komma's tussen de kolommen in 
plaats van tabs.

Zou je al stijlen voor tabellen heb-
ben aangemaakt, dan kun je hier 
opgeven welke tabelstijl (➌) moet 
worden toegepast (zie Opmaakstijlen 
voor tabellen op pagina 333).
Klik op OK. De tekst wordt nu omge-
zet naar een tabel die even breed 

is als het tekstkader waar de tekst 
in stond. Wanneer je geen tabelstijl 
hebt opgegeven, zijn alle cellen 
transparant van kleur en hebben 
rij- en kolomlijnen een zwarte kleur 
en een dikte van 1 punt.
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Om met een tabel te kunnen werken moet de tekstcursor in een cel in de 
tabel staan!

LET OP

Houd bij het slepen van een rijlijn of een kolomlijn de toets : ingedrukt 
om rijen en/of kolommen te schalen maar de tabelhoogte en -breedte te 
handhaven! Sleep je met de toets : ingedrukt de onderste rijlijn van de 
tabel of de de kolomlijn aan de rechterkant van de tabel, dan verandert de 
tabelhoogte of tabelbreedte wel, maar je schaalt de grootte proportioneel. 
De inhoud schaalt echter niet mee. 
Om de gehele tabel met inhoud (proportioneel) te schalen, schaal je het 
tekstkader waar de tabel in staat. Sleep op een hoekpunt van het tekst-
kader met de toetsen : B. (In feite zoals je ook een afbeelding zou 
schalen.)

TIP

Cellen vergroten door rij- of 
kolomlijnen te verslepen

Cellen selecteren door te 
slepen

■ Tabelopties
 

Tabelhoogte en -breedte 
aanpassen
Je kunt de cellen en kolommen 
verkleinen en vergroten door met 
de cursor op een rij- of kolomlijn te 

klikken (de cursor verandert in een 
‘dubbele’ pijl) en te slepen. Sleep 
naar boven, beneden, rechts of naar 
links om de cel te vergroten. De 
tabelgrootte schaalt mee.

 

Selecteren van cellen,  
rijen of kolommen
Je selecteert cellen door te slepen 

met de muis over de cellen die je 
wilt selecteren. 
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Klikken

Slepen

Cellen samenvoegen

Je kunt ook een gehele rij of kolom 
selecteren door links naast de rij of 
boven de kolom te klikken. Je ziet 
dan de tekstcursor veranderen in 
een dikke pijl (➊). Wanneer je nu 

klikt, selecteer je de hele rij (➋) of 
kolom. In plaats van klikken kun je 
ook slepen met de dikke pijl om in 
één keer meerdere rijen of kolom-
men te selecteren (➌). 

 ➋

 ➌

Cellen samenvoegen  
of splitsen
Je gaat nu de tabel van het voor-
beeld aanpassen. Je wilt de kop-
tekst Gegevens in één enkele cel 
bovenaan plaatsen en gecentreerd 
zetten. Klik met de rechtermuis-
knop en kies in het contextmenu 
de optie Cellen samenvoegen of 
kies Tabel / Cellen samenvoegen. 

Je kunt ook klikken op het picto-
gram Cellen samenvoegen in het 
Regelpaneel (➍). Het pictogram om 
het splitsen ongedaan te maken 
staat daar direct onder (➎). De drie 
cellen worden nu samengevoegd 
tot één cel. Wanneer er in alle drie 
de cellen tekst staat, dan komt alle 
tekst in deze samengevoegde cel te 
staan.

Om een rij of kolom te verwijderen, 
selecteer je de rij of kolom. Kies 
Tabel / Verwijderen – Rij/Kolom/Tabel 

of klik met de rechtermuisknop en 
kies in het contextmenu de opties 
Verwijderen – Rij/Kolom/Tabel. 

➍

➎

 ➊

Je kunt een cel ook 
horizontaal of verticaal 
splitsen in twee nieuwe 
cellen: kies Tabel / Cel 
splitsen.
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Om gemakkelijk tekst in een enkele cel te selecteren dubbelklik je met 
het Tekstgereedschap in de cel. Toets nu E. De cel is nu geselecteerd. 
Nogmaals E selecteert de tekst in de cel, opnieuw E selecteert 
weer de gehele cel enzovoort.

TIP

Tekst centreren in een cel

Alle cellen en tekst 
selecteren in een tabel

Tekst in tabel vormgeven
Klik nu met het Tekstgereedschap 
in de cel met de tekst Gegevens. 
Kies in het Regelpaneel of in het 

deelvenster Alinea de uitlijning 
Centreren: de tekst staat nu gecen-
treerd in de cel. 

Selecteer de tekst Gegevens: klik 
met het Tekstgereedschap in de 
cel en sleep over de tekst die je wilt 

selecteren. Kies in het Regelpaneel 
of in het deelvenster Teken bijvoor-
beeld Helvetica Bold als lettertype. 

 

Om alle cellen (en daarmee alle 
tekst in die cellen) te selec-
teren, gebruik je de sneltoets 
B K A. je kunt ook de 

tekstcursor linksboven op de tabel 
plaatsen totdat je een dikke pijl 
ziet. Klik nu om de gehele tabel te 
selecteren. 

Om snel te navigeren in een tabel 
gebruik je de toets ∂ om van 
cel naar cel te springen. Toets 

: ∂ om een cel terug te 
springen. Om een tabteken in een 
cel te plaatsen toets je K ∂.
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COMPACT & SNEL Deelvenster tabellen

➊ Aantal rijen in de tabel;
➋ Aantal kolommen in de tabel;
➌ Minimale of exacte hoogte van cellen;
➍ Minimale of exacte breedte van cellen;
➎ Tekst verticaal uitlijnen in cellen;
➏ Tekstinzet: afstand van tekst in de cel ten opzichte van de rij- en kolomlijnen;
➐ Tekstrichting;
➑ Lijndikte en lijntype voor rij- en kolomlijnen;
➒ Geeft aan welke rij- en/of kolomlijnen worden aangepast;
➓ Tabelstijlen toepassen;

Regelpaneel

 ➎  ➊  ➒  ➌  ➏

 ➍ ➋  ➑  ➓ ➐

Inzet 0 Inzet 2 Inzet 4 Inzet 
boven 4, 
rest 0

Centreer

Boven

Onder

uitvullen 
bij meer-
dere 
regels

Normaal

Rechts 
90

Onder 180

Li
nk

s 
27

0

Exact 12 
mm hoog

 ➌

 ➐

 ➎

 ➏

   Tekstkleur

 ❶  ❷

 ❸

 ➊

 ➌

 ➍

 ➎

 ➏

 ➋

 ➐

Deelvenstermenu

Overloopsymbool 
(rode stip) bij 

 tabellen: tekst past 
niet in de cel!

❶ Vlakkleur van cel;
❷ Tekstkleur van tekst in cel;
❸ Lijnkleur van rij- en kolomlijnen en kaderrand.
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Cel inkleuren

Lijninstellingen voor rij- en 
kolomlijn

Tabel vormgeven
Selecteer opnieuw de bovenste rij 
zoals eerder beschreven. Zorg dat 
Vlakkleur is geselecteerd in het 
deelvenster Stalen. Kies in het deel-
venster Stalen de kleur Zwart met 
een tint van 40%. Je hebt nu de cel 

een kleur gegeven. Om de tekst in 
de cel een andere kleur te geven, 
kies je in het deelvenster Stalen 
eerst de tekstkleur voordat je een 
kleur toepast (zie Kleur op pagina 
242).

Om de rij- of kolomlijnen te wij-
zigen selecteer je de cel of cellen 
waaromheen de lijnen staan die 
je wilt wijzigen. Je ziet nu in het 

Regelpaneel en in het deelvenster 
Lijn een voorbeeld van de lijnen om 
de geselecteerde cellen heen (zie 
ook optie ➒ op pagina 320).

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24
Utrecht 2014 2

Wanneer je nu de lijndikte of kleur 
van rij- of kolomlijnen wijzigt, dan 
wijzig je alle lijnen om en tussen de 
geselecteerde cellen.
Wil je een enkele lijn wijzigen, dan 
deactiveer je de lijnen waarvoor je 
niets wil wijzigen: klik op een lijn 
in het voorbeeld in het deelvenster 

Lijn of in het Regelpaneel. De lijn 
wordt nu grijs. Klik nogmaals op de 
lijn, in het voorbeeld in het deelven-
ster Lijn of in het Regelpaneel, om 
deze weer te activeren: de lijn wordt 
weer blauw.
Om in onderstaand voorbeeld alleen 
de lijn onder de cel met de tekst 
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De bovenste cel is 
geselecteerd in de tabel

Alleen de onderste lijn is 
geactiveerd

De onderste lijn van de cel 
in de tabel is gewijzigd

Kolomlijnen hebben een 
dikte van 0 punt

Gegevens te wijzigen, selecteer je 
eerst de cel waarin de tekst staat. 
Deactiveer nu alle lijnen in het 

voorbeeld in het deelvenster Lijn of 
in het Regelpaneel, op de onderste 
lijn na. Wijzig nu deze lijn.

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24
Utrecht 2014 2

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24
Utrecht 2014 2

Om lijnen te verwijderen, selecteer 
je eerst de cellen waaromheen de 
lijnen verwijderd moeten worden. 

Geef de lijnen nu een dikte van 
0 punt of de kleur [Geen]. 

Ook al heeft een lijn de kleur [Geen] 
dan kan hij toch een dikte hebben. In 
de tabel neemt een lijndikte ruimte 
in.Een tabel heeft behalve rij- en 
kolomlijnen ook een tabelrand: 

dit zijn de lijnen om de tabel heen. 
De tabelrand is afzonderlijk te wij-
zigen. Kies Tabel / Tabelopties / 
Tabelinstelling. Geef hier de opties 
voor de kaderrand op (➋).
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Tabelopties

In het dialoogvenster Tabelinstelling 
kun je, behalve de opties voor de 
tabelrand, ook het aantal kolommen 
en rijen in een tabel wijzigen (➊).
Aangezien een tabel altijd in een 
tekstkader staat, kun je opgeven 
of een tabel een witruimte voor en 
na de tabel in een tekstkader moet 
krijgen (➌). Heb je een tekstkader 
waarin een tabel in de lopende 

tekst staat, dan kan dit handig zijn 
(vergelijk wit voor en na een alinea, 
zie Inspringen en afstand op pagina 
82).
De optie Tekenvolgorde lijn (➍) 
bepaalt of kolomlijnen over rijlijnen 
(➎) staan of omgekeerd (➏). De 
optie Beste verbindingen is vooral 
bruikbaar voor gewone lijnen (➐).

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24
Utrecht 2014 2

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

 ➎

 ➐

 ➏
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Kolom invoegen in een tabel

Tekst roteren en centreren 
in tabelcel

Je kunt niet alleen in het dia-
loogvenster Tabelinstelling bij 
Tabelafmetingen rijen en kolom-
men aan een tabel toevoegen, maar 
ook via contextmenu's en slepen. 
Sleep met de toets K ingedrukt 
de onderste rijlijn naar beneden om 
rijen toe te voegen. Sleep met de 
toets K ingedrukt aan de meest 
rechter kolomlijn om kolommen toe 
te voegen.

Om een kolom of rij toe te voegen 
kun je ook met de rechtermuis-
knop klikken in de cel waarboven 
of -onder je een rij wilt invoegen, 
of links of rechts waarvan je een 
kolom wilt toevoegen (selecteer zo 
nodig eerst de tabel). Kies in het 
contextmenu de optie Invoegen 
/ Kolom of kies Tabel / Invoegen / 
Kolom. Geef bijvoorbeeld 1 kolom op 
links van de tabel. 

C
ur
si
st
en

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24
Utrecht 2014 2

Sleep na het invoegen van een 
kolom in het voorbeeld nu de 
kolomlijn tussen de eerste en de 
tweede kolom naar links om de 
kolom te verkleinen. Selecteer de 
nieuwe kolom en kies Tabel / Cellen 
samenvoegen. Selecteer de nu enige 
cel van deze kolom en kies in het 
deelvenster Stalen de kleur [Geen]. 
Klik met het Tekstgereedschap in 
de cel en typ Cursisten. Selecteer de 
tekst, kies in het deelvenster Alinea 

of in het Regelpaneel centreren. 
Maak de tekst bijvoorbeeld Helvetica 
Bold Oblique. Laat de tekst gese-
lecteerd en kies in het deelvenster 
Stalen als tekstkleur Zwart.

Selecteer de cel met de tekst 
Cursisten. Kies nu Roteren 90 gra-
den en Verticaal centreren in het 
Regelpaneel of in het deelvenster 
Tabel (zie Deelvenster tabellen 
optie ➎ en ➐ op pagina 320).
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Kolommen en rijen 
evenredig verdelen in een 
tabel

Wisselende rij- en 
kolomlijnen in een tabel

Kolommen en rijen  
evenredig verdelen
Wanneer je ongelijk hoge rijen of 
ongelijk brede kolommen hebt, 

kun je cellen in een rij en/of kolom 
selecteren en Tabel / Rijen evenre-
dig verdelen of kolommen evenre-
dig verdelen kiezen:

C
ur
si
st
en

Gegevens
plaats jaar aantal
Amsterdam 2014 12
Rotterdam 2014 24

Utrecht 2014 2

C
ur
si
st
en

Gegevens

plaats jaar aantal

Amsterdam 2014 12

Rotterdam 2014 24

Utrecht 2014 2

 ➊

 ➋

 ➌

Om de hoogte of breedte van gese-
lecteerde cellen een exacte waarde 
te geven, kies je in het deelvenster 
Tabel achter de opties Tabelhoogte 
en/of Tabelbreedte de optie Exact. 
Geef de hoogte of breedte op (zie 
Deelvenster tabellen optie ➌ en ➍ 
op pagina 320).

Wisselende rij- en kolomlijnen
Je kunt een automatisch wisse-
lende lijndikte en lijnkleur tussen 

rijen en kolommen maken. Kies 
Tabel / Tabelopties / Wisselende 
rijlijnen/kolomlijnen. Je kunt hier 
opgeven om welk aantal rijen/
kolommen je wilt wisselen (➊), 
hoe de lijnen worden vormgegeven 
(➋) en of je aan het begin of einde 
van de tabel een aantal rijen of 
kolommen wilt overslaan in het 
wisselend patroon (➌).
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Snel alle lijnen in een tabel verwijderen (onzichtbaar maken) maar wel een 
tabelrand behouden? Kies Tabel / Tabelopties / Tabelinstelling en stel een 
tabelrand in. Kies nu in dit dialoogvenster het tabblad Wisselende rijlij-
nen. Kies hier bij Wisselend patroon de optie Aangepaste rij. Zet nu bij 
beide opties de lijndikte op 0 punt. Doe hetzelfde in het tabblad Wisselende 
kolomlijnen bij Wisselend patroon en de optie Aangepaste kolom.

TIP 

Wisselende vullingen voor 
rijen of kolommen in een 

tabel

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

Wisselende vullingen 
Je kunt een automatisch wisselende 
vulkleur tussen rijen of kolommen 
maken. Kies Tabel / Tabelopties / 
Wisselende rijlijnen/kolomlijnen. 
Je kunt hier opgeven om hoeveel 
rijen of kolommen je wilt wisselen 
(➊), wat de kleur en tint is van de 

vullingen (➋) en of je aan het begin 
of einde van de tabel een aantal 
rijen of kolommen wilt overslaan in 
het wisselend patroon (➌). De optie 
Lokale opmaak behouden (➍) zorgt 
ervoor dat eerder gemaakte opmaak 
van een vulling niet wordt aangepast 
door dit wisselend patroon.

In het voorbeeld boven aan de 
pagina hiernaast is een wisselend 
patroon Om de andere rij inge-
steld; de eerste rij is overgeslagen 
omdat deze een afwijkende kleur 
heeft gekregen. Bij Wisselende 
rijlijnen zijn alle lijnen op 0 punt 
gezet. De linker kolom is geselec-
teerd en heeft rondom een lijndikte 
van 0 punt gekregen. Tussen de 
andere kolommen staat een lijn 
van 0,5 punt met de kleur Papier. 
De tekst in de bovenste rij is in het 

deelvenster Tabel verticaal gecen-
treerd (zie Deelvenster tabellen 
optie ➎ op pagina 320). In het 
deelvenster Alinea is de tekst links-
lijnend gezet; de tekstkleur is op 
Papier gezet. In het deelvenster 
Tabel heeft de tekst in de cellen een 
tekstinzet van 2 mm gekregen (zie 
Deelvenster tabellen optie ➏ op 
pagina 320).
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Autoverzekering Ditzo OHRA Centraal 
Beheer Allsecur

geen opzegtermijn � � � �

bonus garantie � � � �

haal & breng service � � � �

gelijkwaardige autogarantie � � � �

dubbel dekking checker � � � �

24/7 bereikbaar � � � �

dekkingen aan/uitzetten � � � �

sorry service � � � �

minder km, minder premie � � � �

gezinsvoordeel � � � �

Een tabel met wisselende 
rijvullingen

Tabel met verschillende 
kolomvullingen

Tabel over twee kolommen 
met een koptekstrij

Het kan zijn dat een tabel te veel 
informatie bevat om in het tekst-
kader te passen waar hij in staat. 
In dat geval zie je het overloop-
symbool (rood plusje). Je kunt 
de tabel in een ander tekstkader 
vervolgen door tekstverbindingen 
te maken (zie Tekstkaders verbinden 
op pagina 95). Een tekstkader 
in een tekstverbinding kan ook op 
een volgende pagina staan. Via 
tekstverbindingen kun je lange 
tabellen dus over meerdere pagi-
na's plaatsen.

Kop- en voettekstregels
In het voorbeeld geeft de boven-
ste rij informatie over wat er in 

de tabel wordt opgesomd. Het is 
verstandig om deze regel op elke 
pagina te herhalen voor een tabel 
die meerdere pagina's beslaat. 

Selecteer de bovenste rij en kies 
Tabel / Rijen converteren / Naar 
koptekst. De bovenste rij wordt nu 
in elk verbonden tekstkader boven 
aan de tabel herhaald. 

Je kunt ook meerdere rijen con-
verteren naar Kopteksten, of rijen 
onder aan een tabel converteren 
naar Voettekst. Deze voettekstrijen 
worden dan onder aan elk verbon-
den tekstkader herhaald (bijvoor-
beeld een legenda).

Jaar Kwartaal Huis Naam Regio Kistprijs Kisten Omzet

20
05

Kw1 Beaulieu Cabernet Sauvignon Noord € 165 450 € 74.250 

Kw2 Beaulieu Cabernet Sauvignon Noord € 165 550 € 90.750 

Kw3 Beaulieu Cabernet Sauvignon Noord € 165 575 € 94.875 

Kw4 Beaulieu Cabernet Sauvignon Noord € 165 650 € 107.250 

Kw1 Beaulieu Cabernet Sauvignon Zuid € 165 320 € 52.800 

Kw2 Beaulieu Cabernet Sauvignon Zuid € 165 325 € 53.625 

Kw3 Beaulieu Cabernet Sauvignon Zuid € 165 330 € 54.450 

20
06

Kw4 Beaulieu Cabernet Sauvignon Zuid € 165 350 € 57.750 

Kw1 Beaulieu Cabernet Sauvignon Oost € 165 350 € 57.750 

Kw2 Beaulieu Cabernet Sauvignon Oost € 165 360 € 59.400 

Kw3 Beaulieu Cabernet Sauvignon Oost € 165 370 € 61.050 

Kw4 Beaulieu Cabernet Sauvignon Oost € 165 375 € 61.875 

Kw1 Beaulieu Cabernet Sauvignon West € 165 230 € 37.950 

Kwartaal Wijnhuis Naam

20
05

 Kw1  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw2  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw3  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw4  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

Kwartaal Wijnhuis Naam

20
06

 Kw1  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw2  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw3  Beaulieu  Cabernet Sauvignon

 Kw4  Beaulieu  Cabernet Sauvignon
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Het tekstkader waarin een omvangrijke tabel staat, kun je ook opdelen in 
twee kolommen. De tabel kan van kolom naar kolom lopen met gebruik 
van een koptekst.

TIP

Celopties voor Rijen en 
kolommen

 ➊

 ➋

■ Celopties

Om een tabel op een bepaalde rij 
naar een volgende kolom of verbon-
den tekstkader te laten lopen, klik 
je met het Tekstgereedschap in de 

kolom en kies je Tabel / Celopties / 
Rijen en kolommen. Geef bij Begin 
rij op waar de rij moet beginnen, 
bijvoorbeeld In volgend kader (➊).

In het dialoogvenster Tabel / 
Celopties / Tekst kun je ook instel-
lingen opgeven voor tekst zoals 
tekstinzet, tekst roteren en verticale 
uitlijning voor geselecteerde cellen. 
Dit zijn instellingen die je ook kunt 
opgeven in het deelvenster Tabel. 

In het dialoogvenster Tabel / 
Celopties / Lijnen en vullingen kun 
je voor geselecteerde cellen instel-
lingen opgeven voor rij- en kolom-
lijnen, zoals de lijndikte, lijnsoort 
en lijnkleur. Deze instellingen kun 

je ook opgeven in het deelvenster 
Lijn. In het dialoogvenster Tabel / 
Celopties / Rijen en kolommen kun 
je instellingen voor de hoogte en 
breedte van geselecteerde cellen 
opgeven. Dit zijn instellingen die je 
ook kunt opgeven in het deelvenster 
Tabel. Je kunt in het dialoogven-
ster Rijen en kolommen echter ook 
opties voor het beginnen van een rij 
instellen (zie boven) en aangeven 
dat je bepaalde rijen altijd bij elkaar 
wilt houden in hetzelfde tekstkader 
(Bij volgende rij houden ➋).
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De beste strategie is om eerst in een apart illustratiekader de gewenste 
afbeelding te plaatsen. Schaal vervolgens het illustratiekader zodanig dat 
het in de gewenste cel past. Knip of kopieer vervolgens de illustratie met het 
Direct-selecterengereedschap (de witte pijl). Klik met het Tekstgereedschap 
in de cel waar de afbeelding in moet komen te staan en plak de afbeelding 
in de cel. Zorg dat de cel een tekstinzet heeft van 0 mm rondom, anders zie 
je een witte rand om de afbeelding in de cel. Je kunt de afbeelding in de cel 
selecteren met het Direct-selecterengereedschap en schalen.

TIP

Schaal je de afbeelding met het Selecterengereedschap (de zwarte pijl), 
dan zul je merken dat de cel waar de afbeelding in staat meeschaalt. Je 
kunt dit meeschalen van de cel uitzetten voor de breedte van de cel. Kies 
Tabel / Celopties / Tekst en schakel de optie Inhoud naar cel knippen in. 
De hoogte van een cel schaalt echter altijd mee. Schaal daarom liever de 
afbeelding in de cel met het Direct-selecterengereedschap.

LET OP

Diagonale lijnen in 
tabelcellen

   
Afbeel dingen in tabel cellen

In het dialoogvenster Tabel / 
Celopties / Diagonale lijnen kun je 
opgeven of een cel een diagonale 

lijn moet krijgen (bijvoorbeeld voor 
lege cellen).

Eurobiljetten specimen

 5 euro  10 euro  200 euro

Afbeelding in een cel plaatsen
InDesign kent geen aparte tekst- of 
illustratiecellen. Je kunt wel een 
afbeelding in een cel plaatsen, maar 

feitelijk plak je dan een afbeelding 
in een tekst, een zogenaamd veran-
kerd item (zie Verankerde objecten 
op pagina 429).

 

 

Zie de afbeelding als een willekeu-
rig teken: je kunt een afbeelding 
in een cel horizontaal en verticaal 
centreren net zoals je dat met tekst 
kunt doen. De afbeelding kan zelfs 
uitlijnen op het basislijnraster of 
links inspringen enzovoort.

Om een afbeelding uit een cel 
te verwijderen, selecteer je de 
afbeelding in de cel met het 
Selecterengereedschap en kies 
Bewerken / Wissen of toets ¬ of 
M.
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Kolommen en rijen verplaatsen
InDesign CC versie 2014 voegt nieu-
we mogelijkheden toe om gemak-
kelijk rijen en kolommen binnen 

een tabel te verplaatsen.
Selecteer de gewenste kolom of 
kolommen op de hiervoor beschre-
ven wijze:

Laat de muisknop los en klik nu op 
de geselecteerde kolom. Houd de 

muisknop ingedrukt: je ziet nu het 
de verplaatscursor      :

Versleep nu de kolom(men) of 
rij(en)naar de gewenste positie, 

aangegeven door een dikke lijn, en 
laat nu de muisknop weer los.
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Afgeronde hoeken maken
In de huidige versie is het niet 
mogelijk om een tabel te voorzien 
van afgeronde hoeken.

Dit kan echter wel bereikt worden 
via een omweg: Maak de tabel en 
zorg dat de tabel geen kaderomlij-
ning heeft:

Maak nu een nieuw illustratie-
kader aan  met exact dezelfde 
afmetingen als de tabel. en Geef 

het illustratiekader een omlij-
ning met de gewenste lijndikte en 
hoekeffecten.

Selecteer nu met het 
Selectiegereedschap (de zwarte pijl) 
het kader met de tabel en kopieer of 

knip dit kader. 
Selecteer nu het illustratiekader en 
kies Bewerken / Plakken in.

Houd de toets  K 
ingedrukt om kolommen of 
rijen tijdens het verslepen te 
kopiëren naar een nieuw 
postie.
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Tabel invoegen

Getallen uitlijnen in een 
tabel

■ Een nieuwe tabel aanmaken

Om direct in InDesign een nieuwe, 
lege tabel aan te maken, teken je 
een tekstkader of plaats je de tekst-
cursor in een bestaand tekstkader. 
Kies nu Tabel / Invoegen of toets 
B K : T.
Geef in het dialoogvenster Tabel 
invoegen het aantal rijen en 

kolommen op. Je kunt hier ook 
opgeven of je koptekstrijen en voet-
tekstrijen wilt gebruiken. Werk je 
met tabelstijlen (zie Opmaakstijlen 
voor tabellen op pagina 333), dan 
kun je de nieuwe tabel meteen 
voorzien van een tabelstijl.

■ Getallen uitlijnen in een cel
Je hoeft geen tab in een cel te zet-
ten om getallen op een komma 
of punt uit te lijnen. Selecteer de 
kolom waarin de getallen staan die 
je wilt uitlijnen op bijvoorbeeld de 
komma. Kies Tekst / Tab of toets 
: T. In de tabliniaal zet je nu een 
uitlijntab op de gewenste positie. 

Vul eventueel bij het invulveld 
Uitlijnen op een komma in. Zie je 
dit invulveld niet in de tabliniaal, 
vergroot de tabliniaal dan door te 
slepen aan het hoekpunt rechtson-
der. Om een tabteken in de tekst 
in een tabelcel te zetten, toets je 
K ∂.
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Dialoogvenster Nieuwe 
celstijl

■ Opmaakstijlen voor tabellen

Op vrijwel dezelfde manier waarop 
je stijlen voor alinea's en tekst kunt 
toepassen (zie Tekststijlen op pagina 
108), kun je opmaakstijlen toepas-
sen op een tabel.
InDesign maakt een onderscheid 
tussen Tabelstijlen en Celstijlen.

Celstijlen
Maak je gebruik van tabelstij-
len, dan kunnen celstijlen hier 

onderdeel van uitmaken. In een cel-
stijl leg je de opmaak vast voor cel-
len. Je legt in een celstijl dezelfde 
opties vast die je kunt instellen bij 
Tabel / Celopties (zie Celopties op 
pagina 328).
Kies Venster / Stijlen / Celstijlen om 
het deelvenster Celstijlen zicht-
baar te maken. In het Celstijlen-
deelvenstermenu kies je nu Nieuwe 
Celstijl.

 ➊

 ➋

 ➌

➍

In het dialoogvenster geef je bij 
Algemeen de celstijl een naam (➊). 
Je kunt een celstijl baseren op een 
andere al bestaande celstijl (zie 
ook pagina 108), en je kunt een 
sneltoets aan een celstijl toeken-
nen (➋). Geef eventueel op of je 
tekst in een cel wilt opmaken vol-
gens een bestaande alineastijl (➌). 
Klik op Tekst, Lijnen en Vullingen 
of Diagonale lijnen (➍) om de bij-
behorende opties in te stellen (zie 
Celopties op pagina 328). Klik 
op OK als je klaar bent. Om cel-
len de opmaak te geven van de 

celstijl, selecteer je de gewenste 
cellen. Klik nu op de naam van de 
gewenste celstijl in het deelvenster 
Celstijlen. 
Je kunt celstijlen verwijderen, kopi-
eren, wijzigen, groeperen en laden 
vanuit andere documenten. Deze 
opties werken exact hetzelfde als 
bij opmaakstijlen voor tekst (zie 
Tekststijlen op pagina 108).
Heb je cellen van een celstijl voor-
zien en wijzig je de opmaak van 
een cel achteraf direct in de tabel 
(een lokale wijziging), dan zie je 
een plusje achter de naam van de 

Zie het zo:
In een tabelstijl zitten weer 
celstijlen en in celsstijlen 
zitten weer alineastijlen. Je 
bouwt een tabel dan dus op 
uit deze stijlen. 
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Deelvenster
Celstijlen

Dialoogvenster Nieuwe 
tabelstijl

celstijl. Ook dit principe werkt het-
zelfde als bij opmaakstijlen voor 
tekst. Selecteer de gewenste cel-
len: klik met de toets K op de 

naam van de celstijl met een plusje 
achter de naam in het deelvenster 
Celstijlen. De lokale wijziging wordt 
zo verwijderd.

K klik op 
stijlnaam

Tabelstijlen
In een tabelstijl leg je de opmaak 
vast voor tabellen. Je legt in een 
tabelstijl dezelfde opties vast 
die je kunt instellen bij Tabel / 
Tabelinstellingen (zie Tabel vorm-
geven op pagina 321).

Kies Venster / Stijlen / Tabelstijlen 
om het deelvenster Tabelstijlen 
zichtbaar te maken. 
In het Tabelstijlen-deelvenstermenu 
kies je nu Nieuwe Tabelstijl.

 ➊

 ➋

 ➌

➍

In het dialoogvenster geef je bij 
Algemeen de tabelstijl een naam 
(➊). Je kunt een tabelstijl baseren 
op een andere al bestaande tabel-
stijl (zie ook pagina 110), en je kunt 
een sneltoets aan een tabelstijl 
toekennen (➋). Heb je celstijlen 
aangemaakt, dan kun je deze hier 

toekennen aan Koptekstrijen, 
Voettekstrijen en aan standaardrijen 
(Bodyrijen); bovendien kun je 
de linker- of rechterkolom van 
een aparte celstijl voorzien (➌). 
Klik op Tabelinstelling, Rijlijnen, 
Kolomlijnen of Vullingen (➍) om de 
bijbehorende opties in te stellen (zie 
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Opmaakstijlen voor tabellen zijn weliswaar een mooie optie in InDesign, 
maar voor complexere tabellen zijn ze vaak ontoereikend. Woodwing 
(www.woodwing.com) maakt de plug-in Smart Styles voor InDesign, 
die het mogelijk maakt om bijzonder complexe opmaak te automatise-
ren, zowel voor tabellen als tekst. De Smart Styles plug-in werkt prima 
samen met de InDesign Tabel- en celstijlen. Werk je veel met tabellen 
dan is de plug-in Smart Styles zeker het overwegen waard.

TIP

Je kunt in de deelvenster Tabelstijlen en Celstijlen alleen een nieuwe stijl 
aanmaken of een bestaande cel wijzigen wanneer je met het tekstge-
reedschap in een tabel staat. Klik op de naam van de tabel- of celstijl in 
het deelvenster Tabelstijl of Celstijl en kies in het Tabelstijl- of Celstijl-
deelvenstermenu de optie Stijlopties.

LET OP

Tabel vormgeven op pagina 321). 
Klik op OK als je klaar bent.

Om tabellen de opmaak te geven 
van de tabelstijl, klik je met het 
Tekstgereedschap ergens in de 
gewenste tabel. Klik nu op de naam 
van de gewenste tabelstijl in het 
deelvenster Tabelstijlen. 

Je kunt tabelstijlen verwijderen, 
kopiëren, wijzigen, groeperen en 
laden vanuit andere documenten. 
Deze opties werken exact hetzelfde 
als bij opmaakstijlen voor tekst (zie 
Tekststijlen op pagina 108).
Heb je tabellen van een tabelstijl 
voorzien en wijzig je de opmaak 
van een tabel achteraf direct in de 
tabel (een lokale wijziging) dan zie 
je een plusje achter de naam van 

de tabelstijl. Ook dit principe werkt 
hetzelfde als bij opmaakstijlen 
voor tekst. Selecteer de tabel door 
ergens in de tabel te klikken met 
het Tekstgereedschap. Klik met de 
toets K op de naam van de tabel-
stijl met een plusje achter de naam 
in het deelvenster Tabelstijlen. De 
lokale wijziging wordt zo verwijderd.

Zoals het ook mogelijk is bij 
opmaakstijlen voor tekst om 
standaardinstellingen in de stijl 
[Basisalinea] te zetten, zo kun je 
ook standaardinstellingen voor 
een tabel maken in de Tabelstijl 
[Basistabel]. Wil je dat elke nieuwe 
tabel bijvoorbeeld een kaderrand 
van 2 punt krijgt, vul dit dan in bij 
de stijl [Basistabel] bij de optie 
Tabelinstelling – Tabelrand.

 

 

Je kunt gegevens van cellen in 
InDesign-tabellen knippen en 
plakken van een InDesign-tabel 

naar een andere InDesign-tabel of 
binnen dezelfde InDesign-tabel. 
Maar je kunt ook gegevens direct 

■ Gegevens knippen en plakken
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➊

➊

➋

➌

vanuit Excel kopiëren en plakken 
in een tabel in InDesign. InDesign 
kan automatisch nieuwe cellen in 
een tabel aanmaken wanneer je 
gegevens plakt vanuit Excel en er 
onvoldoende cellen in de tabel staan 
voor de te plakken gegevens. Zorg 
wel dat je vanuit Excel kopieert als 
tekst! Selecteer de gegevens in een 
InDesign tabel of in Excel (➊) en 
kopieer de gegevens naar het klem-
bord ( B C ). Selecteer vervolgens 

de cellen in de InDesign-tabel waarin 
je de gegevens wil plakken (➋). Kies 
nu Plakken ( B V ). De gegevens 
worden in de geselecteerde cellen 
geplakt (➌). Om automatisch nieuwe 
cellen aan te maken in een tabel 
wanneer je meer gegevens plakt dan 
de tabel kan bevatten, selecteer je 
alleen de eerste cel (➍). Wanneer 
je nu plakt naar deze cel worden de 
benodigde cellen (rijen en kolommen 
dus) aangemaakt (➎).

Gegevens vanuit een tabel in 
Excel kopiëren naar een 

InDesign-tabel
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Importopties voor Excel-
bestanden

■ Excel-tabellen

Excel-bestanden kunnen in 
InDesign geplaatst worden als 
een tabel. Bij het plaatsen van een 
Excel-bestand kun je in het dialoog-
venster Plaatsen de importopties 

het beste altijd zichtbaar laten. Vink 
de opties Importopties (➊) aan of 
houd de toets : ingedrukt terwijl 
je op Openen klikt. 

In de importopties die je nu ziet 
kun je aangeven hoe je het Excel-
bestand wilt plaatsen in InDesign. 
Bij Opties (➋) kun je aangeven welk 
Werkblad van Excel als tabel moet 
worden geplaatst en kun je het 
celbereik eventueel beperken. De 
cellen die daadwerkelijk in Excel 
van gegevens zijn voorzien zijn bij 
Celbereik al gevuld. 
Heb je een groot werkblad waarin 
niet alle cellen gegevens bevatten 
in Excel, kun je toch ook alle lege 
cellen plaatsen; schakel hier dan 
de optie Verborgen cellen impor-
teren die niet in de weergave zijn 
opgeslagen in (➌). Bij Opmaak (➍) 
geef je aan of het Excel-bestand 
zonder opmaak in InDesign 

moet worden geplaatst (als Niet-
opgemaakte tabel met cellen met 
vlakkleur [Geen] en lijnen zwart 
met 1 punt), of dat je opmaak van 
het Excel-bestand wilt overne-
men in InDesign (als Opgemaakte 
tabel). Wanneer je de opmaak van-
uit Excel meeneemt in InDesign, 
betekent dit dat alle kleuren die in 
het Excel-bestand zijn gebruikt, in 
het deelvenster Stalen komen te 
staan. Stond een kopje in Helvetica 
24 punt in Excel, dan zal InDesign 
het kopje in de InDesign-tabel ook 
in Helvetica 24 punt opmaken. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
de juiste lettertypen op je com-
puter zijn geïnstalleerd; zo niet, 
dan wordt het dialoogvenster 

 ➊

 ➋

 ➌

 ➍
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Heb je bij het plaatsen van het Excel-bestand de optie Opgemaakte tabel 
gekozen (zie Excel-tabellen op pagina 337), dan wordt ook de opmaak 
bijgewerkt in InDesign. Heb je de optie Slechts één keer opgemaakt 
gekozen, dan blijft de opmaak van de tabel in InDesign behouden. 
Wanneer je het Excel-bestand hebt geplaatst met de optie Niet- opge-
maakte tabel, dan zal opmaak ook behouden blijven bij het bijwerken. 
Wanneer echter het aantal rijen of kolommen wijzigt in het Excel-
bestand, heeft InDesign wat moeite met het behouden van de opmaak. 
Gebruik dan Tabelstijlen om de tabel opnieuw vorm te geven.

TIPGewijzigd Excel-bestand in 
het deelvenster Koppelingen

Lettertype zoeken getoond (zie 
Ontbrekende lettertypen op pagina 
104).
Je kunt de Excel-gegevens ook 
plaatsen als tekst met een tab tus-
sen de gegevens in rijen en een ali-
nea (Return) tussen de kolommen 
(Niet opgemaakte gelabelde tekst).
Heb je Tabelstijlen aangemaakt, 
dan kun je deze hier meteen toe-
kennen aan de tabel (zie Tabelstijlen 
op pagina 334).

Excel-bestanden koppelen
Het is mogelijk om een koppe-
ling te maken met het te plaatsen 
Excel-bestand. Kies voordat je het 
Excel-bestand plaatst Voorkeuren 
/ Tekst. Zet bij Koppelingen de 
optie Koppelingen maken bij het 
plaatsen van tekst- en spread-
sheetbestanden aan. Plaats nu het 
Excel-bestand. 
De naam van het Excel-bestand 
verschijnt nu in het deelvenster 
Koppelingen (zie ook Koppelingen 

op pagina 219). Wordt het Excel-
bestand in Excel gewijzigd en 
weer bewaard, dan zie je in het 
deelvenster Koppelingen een geel 
waarschuwingsteken verschijnen. 
Selecteer nu het Excel-bestand 
in het deelvenster Koppelingen 
en Kies in het Koppelingen-
deelvenstermenu de optie 
Koppeling bijwerken. De gegevens 
in je tabel worden nu bijgewerkt in 
InDesign.

Wat voor koppelingen bij afbeel-
dingen geldt, gaat ook op voor 
gekoppelde Excel-bestanden: ont-
breekt het Excel-bestand dan zie 
je in het deelvenster Koppelingen 
een rood waarschuwingsteken. Je 
moet het bestand dan opnieuw kop-
pelen. Voor het afdrukken van het 
InDesign-document is het echter 
niet noodzakelijk dat een Excel-
bestand is gekoppeld. Het InDesign-
document drukt correct af, ook als 
de Excel-bronbestanden ontbreken.
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Om te zorgen dat de opmaak van 
een tabel niet verloren gaat wan-
neer je deze bijwerkt is het dus 
belangrijk dat wanneer je de tabel 
voor het eerst in InDesign plaatst, je 
de importopties laat tonen (je kunt 

ook de toets : ingedrukt houden 
wanneer je op Open klikt).
Kies nu voor de optie Slechts 
één keer opgemaakt of Niet-
opgemaakte tabel (kies dus niet 
een andere optie).

Maak nu de hele tabel op met cel- en 
tabelstijlen!  Wijzigt nu de inhoud 
van de tabel in Excel, dan kun je 
via het deelvenster Koppelingen de 
tabel bijwerken ('updaten'). 

De opmaak van de tabel zelf blijft 
door de gebruikte cel- en tabelstij-
len behouden maar het kan zijn dat 
de tekstopmaak binnen de cellen 

verloren gaat. Dit los je op door 
gebruik te maken van alineastijlen 
en deze alineastijlen te gebruiken in 
de celstijlen!
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■ Tekstopmaak met Tabellen

Tabellen kun je ook uitstekend 
gebruiken om speciale opmaak in je 
tekst te zetten. Denk aan tekst met 
een gekleurd kader achter de tekst 

waarbij het kader meeloopt met de 
rest van de tekst. Of een omlijnd 
tussenkopje bijvoorbeeld.

Mogelijkheden
Een kort overzicht

Een tabel van twee cellen
Een inspringing
Een cellijn enkel links

1 maak een tabel aan

2 Geef vorm

3 Kopieer en plak en pas aan

Stap 1 Controleer instellingen en sluit af

Iduiscipis nonsequam, consed magna faciduisci tet lutat, volortisl dolorpe ros-
trud eummy nim doloborer alit ilit aut amet aute dolut nosto od tat. Ut venim 
velisit euis aliquisi.
Sectet, quat. Duisit nosto commodo lobore ver sed magnis et landigniat utat. Ut 
lorperci bla faccum nonse delisi.

Oluptate tat nulput alit lore modionsenim iriure modolor peratem aut aut augait inissed 
dolorerilit augait nos amconulpute velendit, vel eu faccum delis dolore cor adio dolenim 
ercin hendipsustis autatum sandre velessit volor ad ea alis ad tat, sustisi smolenim volor 
ilismol orpero doloreetum aut esequam consectet, vel esenim dolesed magnisi exer acin 
vulputpat, sim dui bla facil iriustrud eu facidunt iustiniamet, conse dolent prat ut niamet vel 
dolorperat, quissi.

Modolorem eu feuguercilit veliquisi ese dolorti onullamet, vel ipit adiam, 
quamet lobore feum illan ullamco nsenism odolorp erostrud min euis acil 
ipis dip esent praessit, quipit adionsecte velit aci tis nos nonsenismod magna 
augait lum nulla feu feu facidui blam ing er in velessequis niam aut wismodo 
diat. Raestrud eu faccum quam nit ipis nis aci tat, sendit la commod tat vel utet 
ad et, consequat. 

Tabellen gebruiken voor 
speciale opmaak

Tabel van één kolom en één 
rij, celvulling 50% Zwart, 

celomlijning 1 punts Zwart

Tabel van één rij en twee 
kolommen
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■ Tabellen op z'n kant:  
Pagina's roteren

Vaak komt het voor dat een tabel 
'liggend' op de pagina moet komen 
te staan (90 graden gedraaid). Dit 
is heel lastig om op je beeldscherm 
te bekijken en te bewerken zon-
der de tabel steeds weer 'terug' 
te draaien, te bewerken en na het 
bewerken weer te roteren. Om je 
het gemakkelijker te maken kun 
je de pagina op je beeldscherm 
roteren zodat je een gedraaide 

tabel simpel kunt bewerken zon-
der je hoofd scheef te houden. Kies 
in het Pagina-deelvenstermenu 
de optie Paginakenmerken / 
Spreadweergave roteren om de 
pagina 'recht' te zien op je beeld-
scherm. Dit heeft geen enkele 
invloed op het afdrukken of het 
maken van een PDF, het is enkel 
voor het gemak bedoeld.

Pagina geroteerd 
weergegeven
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Tekstopties B K B
Rij wissen B M
Kolom wissen : M
Tabel invoegen in tekstkader B K : T
Rij invoegen B 9
Kolom invoegen B K 9
Naar volgende cel ∂

Naar vorige cel : ∂
Cel selecteren B / of E
Rij selecteren* B 3
Kolom selecteren** B K 3
Tabel selecteren B K A
Tabelinstelling B K : B

Voor al deze sneltoetsen geldt dat je 
met de tekstcursor in een tabelcel 
moet staan!
*Om meerdere rijen te selecteren, 
toets je eerst B 3. Vervolgens 
houd je de toets : ingedrukt 
samen met de cursor omhoog Ø of 
omlaag Á.

**Om meerdere kolommen 
te selecteren, toets je eerst 
B K 3. Vervolgens houd je de 
toets : ingedrukt samen met de 
cursor naar fl links of rechts ¸.

■ Sneltoetsen tabel
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COMPACT & SNEL Deelvenster Lagen

➊ Een geselecteerd object staat op de laag Stramientekstkader. Om een object 
naar een andere laag te verplaatsen, klik je op het vierkantje achter de naam 
van de laag en sleep je het achter de naam van de laag waar je het naartoe wilt 
verplaatsen (➒). Houd je tijdens het slepen de toets K ingedrukt, dan kopieer 
je het object naar de laag (➓);

➋ De laag Kleur-kaders is actief, een nieuw object komt op deze laag te staan;
➌ De laag Tekst is vergrendeld: geen enkel object op deze laag kan worden gese-

lecteerd;
➍ De laag Afbeeldingen is verborgen, alle objecten op deze laag zijn onzichtbaar 

in het document en worden niet afgedrukt;
➎ De laag Stramienlaag is zichtbaar en alle objecten op deze laag kunnen worden 

geselecteerd;
➏ Klik met de toets K op het pictogram Nieuwe laag om een nieuwe laag te 

maken en de opties daarvoor in te stellen;
➐ Geselecteerde lagen worden verwijderd als je op het pictogram van de prul-

lenmand klikt. Je kunt ook lagen vanuit het deelvenster Lagen op het pictogram 
slepen om de lagen te verwijderen;

➑ De laag Kleur-kaders laat alle objecten zien die op deze laag zijn geplaatst 
omdat het driehoekje achter de naam is opengeklapt; je kunt elk object afzon-
derlijk tonen of verbergen en vergrendelen

➓ Versleep de lagen in het deelvenster Lagen om de volgorde te wijzigen. Alle 
objecten op de bovenste laag staan boven objecten op andere lagen. Je kunt 
ook individuele objecten binnen een laag verslepen (❶).

 ➒

 ➓

 ➌
➍

 ➎

 ➏  ➐

➑

 ➊

 ➋
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Laagopties

Lagen maken het mogelijk om snel 
een hele reeks objecten op de pagi-
na te vergrendelen of onzichtbaar te 
maken.
Denk aan advertenties waarvan 
de opmaak en afbeeldingen in 
een aantal landen hetzelfde zijn, 
maar waar de begeleidende tekst 
steeds in een andere taal moet 
staan. Of een uitgebreide catalogus 
waar bij de producten de prijzen in 
euro's of in dollars moeten worden 
aangegeven.

In het geval van taalwissels kun je 
met één enkel document werken 
in InDesign. Maak dan bijvoorbeeld 
de lagen Nederlands, Engels en 
Frans aan. Het tekstkader met 
de Nederlandse tekst zet je op 
de laag Nederlands, de Engelse 
tekst op de laag Engels en de 
Franse tekst op de laag Frans. Je 
kunt nu de laag Engels en Frans 

onzichtbaar maken zodat je alleen 
de Nederlandse tekst ziet wanneer 
je in de Nederlandse opmaak wilt 
werken.

Zo kun je ook alle illustratiekaders 
op een aparte laag Afbeeldingen 
zetten en zo in één keer alle afbeel-
dingen in het document zichtbaar of 
onzichtbaar maken.

Nieuwe laag aanmaken
Kies Venster / Lagen om het deel-
venster Lagen te tonen. Kies in het 
Lagen-deelvenstermenu de opties 
Nieuwe Laag of klik met de toets 
K op het pictogram voor een 
nieuwe laag (➏). Je ziet nu de opties 
voor een (nieuwe) laag. Je kunt deze 
opties achteraf altijd wijzigen, door 
de naam van de laag in het deelven-
ster Lagen te selecteren en in het 
Lagen-deelvenstermenu de optie 
Laagopties te kiezen.

 ❶

 ❻
 ❼

 ❽

 ❷

 ❸
 ❹
 ❺

■ Lagen

Laagopties
Geef de laag een naam (❶) en een 
kleur (❷). De kleur van de laag 
bepaalt de kleur van de kaders die 
je om objecten ziet. Gebruik je geen 
lagen, dan heb je toch altijd één 
laag in het document, Laag 1. Deze 
heeft standaard een blauwe kleur, 
vandaar dat de kaderranden om 

objecten een blauwe kleur hebben. 
Ook de onzichtbare tekens in tek-
sten staan in de kleur van de laag. 
In het dialoogvenster Laagopties 
kun je ook opgeven of de objecten 
op deze laag zichtbaar of onzicht-
baar (verborgen) moeten zijn (❸). 
Dit is hetzelfde als in het deelven-
ster Lagen op het pictogram van 

Om snel meerdere objecten 
op een laag te selecteren 
vanuit het deelvenster Lagen 
houd je de toets : 
ingedrukt en selecteer je 
meerdere objecten. Klik nu 
met de rechtermuisknop en 
kies in het contextmenu 
Items(s) selecteren.
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Een object op een laag heeft 
tekstomloop

het oogje  voor de naam van de 
laag klikken: het oogje verdwijnt  
en de laag is verborgen (optie ➍ en 
➎ op pagina 344). Klik nu in het 
lege vakje waar het pictogram van 
het oogje stond om de laag weer 
zichtbaar te maken. Het pictogram 
van het oogje wordt weer getoond 
voor de naam van de laag. Klik met 
de toets K op een oogje voor een 
laag en alle andere lagen worden 
verborgen.

Je kunt ook de laag vergrendelen 
(❹), objecten op de laag zijn dan 
niet te selecteren en te wijzigen. Dit 
is hetzelfde als in het deelvenster 
Lagen op het vakje rechts van het 
oogje voor de naam van de laag te 
klikken: er verschijnt een pictogram 
van een hangslotje . De laag is nu 
vergrendeld. Klik nogmaals op het 
pictogram van het hangslotje en de 
laag is weer ontgrendeld (optie ➌ op 
pagina 344). Wanneer je een laag 

onzichtbaar maakt, worden objec-
ten op deze laag niet afgedrukt. 
Het is echter ook mogelijk om alle 
objecten gewoon zichtbaar te hou-
den op de laag, en ze toch niet af te 
drukken. Zet de optie Laag afdruk-
ken uit om objecten op de laag niet 
af te drukken (❺).

Hulplijnen teken je altijd op een 
geselecteerde laag. Bij het werken 
zonder meerdere lagen, teken je 
hulplijnen altijd op Laag 1. Je kunt 
per laag hulplijnen zichtbaar of 
onzichtbaar maken of vergrendelen 
(❻ en ❼).

Heb je een object met tekstomloop 
op een laag staan en maak je de 
laag onzichtbaar, dan kun je opge-
ven wat er met de tekstomloop van 
het nu onzichtbare object moet 
gebeuren. Moet tekst op andere 
lagen nog wel de tekstomloop laten 
zien of niet (❽):
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Tekstomloopopties voor 
lagen

Waarschuwing bij het 
verwijderen van lagen

Objecten op laag plaatsen
Om een nieuw object op een bepaal-
de laag te plaatsen, selecteer je 
eerst de laag in het deelvenster 
Lagen. Er komt nu een pictogram 
van een pennetje  achter de naam 
van de laag te staan. Dit geeft aan 
dat wanneer je nu objecten tekent, 
deze op de geselecteerde laag 
komen te staan. Om een bestaand 
object naar een andere laag te 
verplaatsen, selecteer je eerst het 
object. Achter de naam van de laag 
waar het geselecteerde object op 
staat, komt een klein vierkantje  
te staan. Klik nu op dit vierkantje 

en sleep het achter de naam van de 
laag waar je het object naartoe wilt 
verplaatsen. Houd je bij dit slepen 
de toets K ingedrukt, dan kopieer 
je het geselecteerde object naar de 
andere laag.

Lagen verwijderen
Om een laag te verwijderen, selec-
teer je de laag en kies je in het 
Lagen-deelvenstermenu de optie 
Laag "naam" verwijderen. Je kunt 
ook op het pictogram van de prul-
lenmand klikken of de geselecteer-
de laag naar het pictogram van de 
prullenmand slepen.
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Je krijgt een waarschuwing te zien bij het verwijderen van een laag dat 
alle objecten op die laag ook worden gewist. Wil je dit niet, verplaats 
objecten dan eerst van de te wissen laag naar een andere laag. Heb je 
toch per ongeluk de laag en alle objecten op die laag gewist, dan kun je 
altijd met de sneltoets B Z de handeling ongedaan maken.

LET OP

De laag die je als eerste selecteert, wordt de laag waarop andere lagen 
worden samengevoegd.

TIP

Laag 1 is de bovenste laag

Lagen kopiëren
Om een laag, en daarmee alle 
objecten op die laag, te kopiëren, 
kies je de laag in het deelven-
ster Lagen. Kies nu in het Lagen-
deelvenstermenu de optie Laag 
"naam" kopiëren.

Lagen samenvoegen
Je kunt van meerdere lagen één 
nieuwe laag maken; de objecten van 
de te samenvoegen lagen komen 
dan op deze nieuwe laag te staan. 
Selecteer meerdere lagen met de 
toets : of B. Kies nu in het 
Lagen-deelvenstermenu de optie 
Lagen samenvoegen.

 

■ Stapel versus Lagen

Objecten die je op dezelfde laag 
tekent, komen boven op elkaar 
te liggen (zie ook Objecten schik-
ken op pagina 182). Maar ook 
lagen bepalen of een object boven 
of onder een ander object ligt. In 

onderstaand voorbeeld staat één 
object op Laag 2 en één object op 
laag 1. Laag 2 staat onder laag 1 in 
het deelvenster Lagen. Het object 
op Laag 2 staat daarom achter het 
object op laag 1.
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Zou je nu het object op Laag 2 dat 
achter het object op Laag 1 ligt met 
Object / Schikken / Naar voorgrond 
op de voorgrond willen plaatsen, 
dan zul je zien dat het menu grijs is. 
Dit komt omdat je op Laag 2 maar 
één object hebt staan. Schikken 
werkt dus alleen met objecten op 
dezelfde laag.

Wanneer je nu Laag 2 boven Laag 1 
plaatst, door Laag 2 te selecteren 
en boven Laag 1 te slepen (zie optie 
➓ op pagina 344), dan veranderen 
ook de objecten ten opzichte van 
elkaar. Het object op Laag 2 komt 
nu voor Laag 1 te staan.

Vanaf InDesign versie CS5 kun je ook 
alle individuele objecten die op een 
laag staan ten opzichte van elkaar 
bovenop of onderop plaatsen.
Waneer je een object (tekstkader, 
kadervorm, lijn) tekent dan zal op 
de laag waarop je tekent een object 
aangemaakt worden met een stan-
daardnaam als 'Ovaal' of 'Lijn' of 
'Tekstkader'. Wanneer je op het 
driehoekje klikt voor de naam van de 

laag dan kun je alle objecten zien die 
op die laag staan. Klik op de naam 
van een object en klik meteen nog-
maals: je kunt nu de naam van het 
object veranderen (➊)

Je kunt elk object op een laag indi-
vidueel verbergen of tonen en ver-
grendelen. Zet je een object op slot, 
dan zie je een klein symbool van een 
hangslot op dit object staan (➋) 
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Objecten op een laag 
hernoemen

Objecten op een laag 
individueel vergrendelen

➋

➊



Selecteer nu een object op een 
laag en versleep dit object binnen 
die laag om het object onder- of 
boven een ander object op die laag 

te plaatsen. Dit heeft hetzelfde 
effect als Object / Schikken (zie ook 
Objecten schikken op pagina 182).

Objecten binnen een laag 
verslepen

Objecten naar een groep 
verslepen

Objecten in een groep plaatsen via 
het lagen-deelvenster
Je kunt ook objecten vanuit het 
deelvenster Lagen slepen in een 
groep. In onderstaand voorbeeld 
zijn twee objecten gegroepeerd (cir-
kel blauw en cirkel groen) en deze 
groep staat op de laag Vlakken)  Op 

dezelfde laag staat een object (cirkel 
rood) dat geen deel van de groep uit-
maakt. Sleep nu in het deelvenster 
Lagen het object cirkel rood binnen 
de groep van de twee andere cir-
kels. De drie cirkels zijn nu samen 
een groep. Op deze wijze kun je ook 
objecten uit een groep slepen
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Niet iedereen werkt met lagen. Toch zijn er situaties denkbaar waar het 
aan te raden is om met lagen te werken. Zo wordt voor aangeraden om 
tekst altijd boven op andere objecten zoals kleurkaders en afbeeldin-
gen te plaatsen wanneer je met effecten gaat werken (zie Effecten op 
pagina 355). Dit heeft een technische achtergrond en is belangrijk bij 
het afvlakken van een document (zie Transparantie afdrukken op pagina 
459). 
Vanaf InDesign versie CS4 zou dit niet meer zo noodzakelijk zijn, toch 
is het nog steeds een goede en veilige manier van werken. Ook bij het 
werken met InCopy kunnen lagen handig zijn; je kunt dan alleen teksten 
op een bepaalde laag exporteren voor gebruik in InCopy. (InCopy is een 
redactiesysteem voor InDesign.)

TIP

Bij het werken met stramienpagina's (zie Stramienpagina's op pagina 
282) staan de objecten op een stramienpagina altijd op de achter-
grond van objecten op de documentpagina. Met lagen kun je nu zor-
gen dat objecten, zoals paginacijfers, op een stramienpagina altijd 
op de voorgrond staan. Maak een laag aan met bijvoorbeeld de naam 
Stramienobjecten en plaats alle objecten op de stramienpagina op deze 
laag. Maak deze laag de bovenste laag in het deelvenster Lagen. Plaats 
objecten op de documentpagina op een eigen laag, bijvoorbeeld tekst en 
afbeeldingen op aparte lagen.

TIP

 

 

■ Lagen behouden bij plakken

Bij het werken met lagen heb je een 
keuze wanneer je objecten op een 
laag knipt/kopieert en vervolgens 
plakt: moet het object altijd 'terug' 
geplakt worden op dezelfde laag 
waarop het stond toen je het knipte 
of kopieerde, of kan het object op 
elke laag die je selecteert worden 
geplakt. Wanneer je de optie Lagen 

behouden bij plakken aanzet in het 
Lagen-deelvenstermenu zal een 
geknipt of gekopieerd object altijd 
op dezelfde laag worden geplakt. 
Zet je deze optie uit, dan wordt een 
object geplakt op de laag die je op 
dat moment hebt geselecteerd in 
het deelvenster Lagen.

Lagen behouden bij plakken
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Knip of kopieer je een object vanuit een document naar een ander docu-
ment dan zal, wanneer de optie Lagen behouden bij plakken is aangezet, 
het object in het andere document een laag aanmaken met dezelfde naam 
als de laag van het document van waaruit je knipte of kopieerde. Hebben 
beide documenten dezelfde lagen met de zelfde naam, dan zal het object 
op de laag met de zelfde naam komen te staan in het document waar je in 
plakt. 
 
De namen van de lagen zijn gevoelig voor onderkast en kapitalen in hun 
naam. Kopieer je een object vanuit een document dat op de naam tekst 
staat en heet de laag in het document waar je in plakt Tekst, dan zal een 
nieuwe laag met de naam tekst worden aangemaakt in het document 
waarin je plakt wanneer de optie Lagen behouden bij plakken is aange-
zet. Je hebt dan dus twee lagen: tekst en Tekst in dit document.

LET OP 

■ Lagen in PDF behouden
Vanaf versie 7 van Acrobat kun je 
lagen uit InDesign behouden in de 

PDF bij het exporteren naar een 
PDF. 

Lagen opnemen in een PDF
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knip met schaartje

knip met schaartje

Roteer

Roteer

Vul met verloop
Effect: basisdoezelaar

Vul met verloop
Effect: basisdoezelaar

Effect:  Schuine kant en 
Reliëf

Effect: Tekst: Schaduw 
binnen

1



Transparante objecten

Deelvenster Effecten; de 
dekking van een object is 
naar 65% verlaagd

In InDesign kun je een aantal 
effecten toepassen op objecten, 
zoals tekst, afbeeldingen, lijnen en 
kaders. Wanneer je een tekstkader 
hebt met een vlakkleur, een omlij-
ning en tekst in het kader, dan kun 
je alle drie afzonderlijk een effect 
geven. Zo kun je het tekstkader met 

de omlijning een 3D-effect geven of 
de lijn transparant maken zonder 
de tekst te beïnvloeden.
Transparantie betekent dat een 
object boven op een ander object 
ligt, en het onderopliggende 
object door het bovenste object 
heenschijnt.

 ➊  ➋

 ➌

■ Transparantie

Boven in het linkervoorbeeld is het 
brede horizontale kader transparant 
gemaakt, de onderliggende afbeel-
ding en het onderliggende verticale 
kader schijnen er doorheen (➊); in 
het rechtervoorbeeld is de afbeel-
ding zelf transparant gemaakt (➋), 
het onder de afbeelding liggende 
verticale kader schijnt door de 
afbeelding heen.

Je maakt objecten transparant door 
de dekking van het object te wijzigen 
in het deelvenster Effecten. Kies 
Venster / Effecten. Selecteer het 
object en breng de Dekking terug 
(➌). Heb je objecten gegroepeerd, 
dan kun je de dekking voor de groep 
als geheel instellen.
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Transparantie op lijn of 
vulling

Transparantie op vulling 
maar niet op tekst

Van een object kun je afzonderlijk de dekking instellen voor het kader 
(Vulling), inhoud (Tekst) en Lijn. 

In bovenstaand voorbeeld is voor 
het kader met het oog linksboven 
alleen de dekking van de lijn ver-
minderd; de afbeelding van het oog 
rechtsonder is geselecteerd met 
het Direct-selecterengereedschap 
(de witte pijl) en daarna is de dek-
king van de vulling, in dit geval de 
afbeelding, verminderd. De dekking 
van de lijn is 100%.

Op deze manier kun je ook een deel 
van een afbeelding terugdrukken 
zodat tekst duidelijker leesbaar 
is. In onderstaand voorbeeld is 
een tekstkader op de afbeelding 
geplaatst. Dit tekstkader heeft de 
kleur Papier gekregen. De dekking 
van het tekstkader is verminderd, 
maar de dekking van de tekst in het 
kader is 100%. 

Transparantie maakt ook andere 
effecten mogelijk, zoals een slag-
schaduw. Bij een echte schaduw 
zie je de ondergrond altijd door de 
schaduw heen. Anders gezegd: de 

schaduw is transparant. Dit effect 
van een slagschaduw kunnen 
we toepassen op alle objecten in 
InDesign. 

Deze tekst is zo 
beter leesbaar. 
Een terugdruk 
effect 
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Slagschaduw achter 
afbeelding, kader en achter 
beide

Slagschaduw
Om een tekst van een slagschaduw 
te voorzien selecteer je het tekst-
kader; selecteer niet de tekst zelf. 
Het effect van een slagschaduw 
werkt bij tekst altijd op alle tekst 
in het tekstkader (➊). Heeft het 
tekstkader een kleur, zoals Papier, 
in plaats van de kleur [Geen], dan 

valt de schaduw achter het kader 
zelf (➋). Dit is later nog aan te 
passen; zie volgende pagina. Kies 
Object / Effecten / Slagschaduw of 
kies het effect Slagschaduw uit het 
uitvouwmenu effecten (fx) onder 
in het venster Effecten (➌). De 
sneltoets voor een slagschaduw is 
B K M.

Slagschaduw

Slagschaduw

Slagschaduw  ➋

 ➊

 ➌

 ➍

 ➎

 ➏

Bij vrijstaande afbeeldingen wordt 
de slagschaduw om de afbeelding 
gezet (➍). Heeft het kader waar 
de vrijstaande afbeelding in staat 
een kleur, dan krijgt het kader 
de slagschaduw (➎). Selecteer 

je de afbeelding met het Direct-
selecterengereedschap (de witte 
pijl), dan kun je de afbeelding in een 
gekleurd kader alsnog zelf van een 
slagschaduw voorzien (➏).
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Effecten meeschalen
Vanaf InDesign versie CC 
2014 kun je aangeven of 
effecten mee worden 
geschaald wanneer je een 
object met een effect 
schaalt. Zou je bijvoorbeeld 
een slagschaduw met een 
afstand van 4 mm hebben 
opgegeven en je schaalt het 
object 50%, wil je dan dat de 
afstand van de schaduw 4 
mm blijft of wil je dat de 
afstand meeschaalt naar 2 
mm afstand? Je kunt dit 
meeschalen van effecten 
aan- en uitzetten bij Voor-
keuren / Algemeen. 

Ook kun je, als je het 
Selectiegereedschap (de 
zwarte pijl) hebt geselec-
teerd in het uitklapmenu 
rechtsboven in het Regelpa-
neel de optie aan- of 
uitzetten.

De instellingen voor een effect zoals 
een slagschaduw kun je volledig 
aanpassen. De hoek waaronder de 
schaduw valt (➊), de afstand van de 
schaduw ten opzichte van het object 
(➋), het formaat, de zachtheid en 
eventueel ruis bij de schaduw (dit 
kan soms realistischer werken; ➌), 
de kleur van de schaduw (➍) en de 
dekking, oftewel hoe transparant 
de schaduw moet zijn (➎). Je kunt 

ook kiezen of de schaduw achter het 
hele object of alleen achter de lijn, 
vulling of tekst moet vallen (➏). Om 
de kleur van de schaduw te wijzigen 
klik je op het vierkantje met de kleur 
(➍); de overvloeimodus bepaalt 
hoe de kleur van de schaduw de 
kleuren van onderliggende objecten 
beïnvloedt. Typisch voor schadu-
wen is Vermenigvuldigen (zie ook 
Overvloeiopties op pagina 373).

Slagschaduw

Slagschaduw

Slagschaduw

➍ ➎

➊
➋

➐

➌

➏
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Schaduw uitnemen

Transparantie isoleren tot 
gegroepeerde objecten

De optie Globaal licht gebruiken 
(➐) maakt het mogelijk om in één 
keer alle in het document toegepas-
te slagschaduwen onder dezelfde 
hoek te zetten. Besef wel dat wan-
neer je Globaal licht aanzet, in je 

gehele document dus élk object met 
een schaduw wordt gewijzigd.
De optie Slagschaduw wordt door 
object uitgenomen bepaalt of een 
slagschaduw zichtbaar is achter 
een object dat ook transparant is.

VOLGENDE 
WEEK:

VAKANTIES!

Overvloeien
Wanneer je de dekking van een 
object wijzigt om het transparant 
te maken, verlaag je de Normale 
dekking. Je kunt ook een overvloei-
optie gebruiken. Een overvloeiop-
tie betekent dat kleuren van een 
bovenop liggend object de kleuren 
van het onderop liggende object 
beïnvloeden. Kies in het deelven-
ster Effect een overvloeioptie. Alle 

overvloeiopties worden op pagina 
373 besproken en getoond.

Isoleer overvloei en Groep 
uitnemen
Effecten zoals transparantie kun je 
bij gegroepeerde objecten beper-
ken tot andere objecten buiten die 
groep. 

In bovenstaand voorbeeld is de 
gele cirkel 72% transparant en 
gegroepeerd met de afbeelding 
linksonder; Groep uitnemen 
is aangezet voor deze groep. 
Resultaat: de cirkel is wel trans-
parant voor de afbeelding rechts 

boven, maar niet  transparant voor 
de afbeelding linksonder. De ver-
schillende mogelijkheden van deze 
twee opties worden vanaf pagina 
373 besproken en getoond.
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Vrijstaande beelden in 
InDesign

Photoshop -transparantie in 
InDesign 

Transparantie in Photoshop
Transparantie in Photoshop- of 
TIFF-bestanden wordt door 
InDesign volledig ondersteund. 
Alfakanalen voor zachte vrijstaande 
beelden worden herkend en toege-
past (zie ook TIFF op pagina 196, 
Vrijstaande afbeeldingen op pagina 
210 en Importopties op pagina 
223). Heb je de dekking van een 
laag in Photoshop verminderd, 
dan wordt dit in InDesign ook zo 

getoond. Transparante effecten die 
in Photoshop zijn toegekend aan 
een afbeelding, zoals een slagscha-
duw, blijven transparant wanneer 
de afbeelding in InDesign wordt 
geplaatst.
De afbeelding van de bril hieronder 
is vrijstaand gemaakt in Photoshop; 
de binnenkant van de glazen is ook 
vrijstaand. De afbeelding van de bril 
is in InDesign boven op een andere 
afbeelding geplaatst. 

In onderstaande afbeelding is 
de binnenkant van de loep in 

Photoshop van dekking veranderd: 
je kijkt er doorheen.

Behalve een slagschaduw zijn er 
nog andere effecten die je kunt toe-
passen op objecten. Ook voor deze 
effecten geldt dat ze afzonderlijk 
zijn toe te passen op Vulling, Lijn 
en Inhoud (tekst of afbeelding). 
Om een effect enkel op de afbeel-
ding zelf toe te passen selecteer 

je de afbeelding met het Direct-
selecterengereedschap (de witte 
pijl) voordat je een effect instelt. 
Kies Object / Effect of kies een 
effect uit het uitvouwmenu Effecten 
(fx) onder in het venster Effecten. 
De basiseffecten zijn: Slagschaduw: 
zie voorgaande pagina's; Schaduw 

■ Andere effecten
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Effecten op tekst en kader

Doezelaar- 
effecten

Verloopdoezelaar-
gereedschap

binnen: de slagschaduw valt aan de 
binnenkant van het object; Gloed 
buiten: geeft het object een uitstra-
lende gloed als een neonlicht, een 
stralenkrans; Gloed binnen: geeft 
een naar binnen stralende gloed; 

Schuine kant en reliëf: geeft een 
preeg- of stanseffect; Satijn: ver-
zacht met een gekozen kleur.

Alle effecten kunnen met elkaar 
worden gecombineerd.

De doezelaareffecten maken 
het mogelijk rondom randen te 
verzachten (Basisdoezelaar; 
➊), alleen een bepaalde rand 

te verzachten (Richtingsdoeze-
laar; ➋) of het object van dekkend 
naar transparant te laten verlopen 
(Verloopdoezelaar; ➌). 

Je kunt ook in Gereedschappen 
het Verloopdoezelaargereedschap 
kiezen en over een object slepen 

om aan te geven hoe de overgang 
van dekkend naar transparant moet 
verlopen.

➊ ➋ ➌
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362

COMPACT & SNEL Effecten

Slagschaduw

Gloed buiten

De slagschaduw valt aan de binnenkant van het object 

Zet een slagschaduw achter het object 

Geeft het object een uitstralende gloed als een neonlicht

Geeft een naar binnen stralende gloed

Geeft een preeg- of stanseffect

Verzacht met een gekozen kleur

Geeft een zachte rand rondom

Geeft een zachte rand aan een of meerdere zijden

Geeft een overgang van dekkend naar transparant

Basisdoezelaar

Richtingsdoezelaar

Verloopdoezelaar

Binnen Buiten Reliëf Kussen

Omhoog

Omlaag



Een ovaal-kader met het 
veelhoekkader-gereedschap 
getekend; voorzien van een 
licht kleurverloop en het 
effect Schuine kant en reliëf 
toegepast. Tenslotte is er 
tekst toegevoegd met Gloed 
buiten en is een 
slagschaduw aan het geheel 
toegekend

Doezelaar- 
effecten

Elk effect heeft zijn eigen specifieke 
instellingen, maar de effecten heb-
ben met elkaar gemeen dat je een 
kleur voor het effect kunt opgeven, 
een overvloeimodus voor de kleur 
kunt bepalen en de hoek van het 
effect kunt instellen. Elk effect heeft 
ook de mogelijkheid om Globaal 
licht te gebruiken en zo de hoek van 
alle effecten in je gehele document 

hetzelfde in te stellen. Afhankelijk 
van het effect kun je de sterkte en 
diepte van een effect instellen. Deze 
instellingen zijn vrijwel eindeloos 
te variëren; experimenteren is hier 
echt aanbevolen. Probeer uit en zet 
de optie Voorvertoning aan in de dia-
loogvensters om direct te zien wat 
het effect bewerkstelligt.

■ Opties voor effecten

De doezelaareffecten hebben wat 
andere instellingen. Voor de Basis-
doezelaar kun je de sterkte van het 
effect instellen bij Doezelbreedte, 
de zachtheid van de randen instellen 

bij Onderdrukken en kiezen welk 
verstrooid effect je wilt bereiken bij 
Hoeken. Ten slotte kun je wat Ruis 
aan de randen toevoegen.

Voor de Richtingsdoezelaar kun je 
opgeven of alle hoeken of slechts 

een enkele rand vervaagd moeten 
worden.

Zon
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Richtings doezelaareffecten

Twee afbeeldingen over 
elkaar geplaatst; de 

bovenste afbeelding heeft 
een verloopdoezelaar 

gekregen en de 
overvloeimodus staat op 

Helderheid

Het Richtingsdoezelaareffect 
werkt net zo als een verloopstaal 
(zie Verloopstaal aanmaken op 
pagina 247). Je kunt stoppertjes 

toevoegen en verschuiven; een 
stoppertje heeft alleen geen kleur 
maar een dekkingspercentage.
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Standaard objectstijlen 
instellen voor nieuwe 
objecten in 
deelvenstermenu 
Objectstijlen

Standaard objectstijlen 
instellen voor nieuwe 
objecten in deelvenster 
Objectstijlen

Voor effecten kun je een zeer 
groot aantal instellingen kiezen, 
vaak is het uitproberen totdat je 
het gewenste resultaat hebt. Dat 
uitproberen kan veel tijd kos-
ten. Gelukkig kun je instellingen 
die je bij effecten hebt vastge-
legd, opslaan in een Objectstijl. 
Op dezelfde manier waarop je 
teken- en alineastijlen kunt 
maken (zie Tekststijlen vanaf 
pagina 108), of tabelstijlen (zie 
Tabelstijlen op pagina 334), kun 
je ook stijlen voor een object 
maken.

Standaard objectstijlen
Kies Venster / Stijlen / Object-
stijlen om het deelvenster 
Objectstijlen zichtbaar te maken. 
Elke keer dat je een object 
maakt (een tekstkader, illustra-
tiekader of lijn), heeft dit object 
al een standaard objectstijl. 
Wil je standaard de objectstijl 
[Geen] toepassen op elk nieuw 
object, klik dan met de toets 
K ingedrukt in het deelven-
ster Objectstijlen op de stijlnaam 
[Geen].

In het deelvenster Objectstijlen 
zie je ook de stijlen [Basis-
afbeeldingskader] en 
[Basistekstkader]. In deze stij-
len kun je instellingen opgeven 
die voor elk nieuwe illustratie- 
of tekstkader gelden. Dit werkt 
op dezelfde manier als bij aline-
astijlen de stijl [Basisalinea] (zie 
[Basisalinea] op pagina 108). 
Deze basisstijlen voor objec-
ten zijn een sjabloon voor alle 
nieuwe objecten. Je kunt een 
standaard objectstijl voor tekst- 
en illustratiekaders instel-
len door in het Objectstijlen-
deelvenstermenu de optie 
Standaardtekstkaderstijl of 
Standaardafbeeldingskaderstijl 
te selecteren en daarachter een 
objectstijl te kiezen.

Je ziet achter de naam van een 
objectstijl een pictogram voor 
tekstkaders en afbeeldingska-
ders staan: deze geven de stan-
daardstijl aan. Bij de stijl [Geen] 
voor nieuwe objecten staan deze 
beide pictogrammen dan achter 
de objectstijlnaam [Geen] (➊).

■ Objectstijlen

 ➊

➍ ➌ ➋
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Werk je standaard niet met de objectstijl [Geen] maar met een basisstijl, 
en zou je deze basisstijl later wijzigen, dan wijzigen álle tekst- en illustra-
tiekaders in je gehele document mee.

LET OP

Deelvenstermenu 
Objectstijlen

Nieuwe objectstijl aanmaken
Heb je een effect ingesteld dat je 
wilt opslaan in een stijl, selec-
teer dan het object met het effect 
en kies in het Objectstijlen-
deelvenstermenu de optie 
Koppeling met stijl verbreken. Dit 
zorgt ervoor dat er niet ongemerkt 
nog een andere objectstijl aan het 
object wordt toegekend. Laat het 
object geselecteerd en kies nu in 
het Object-deelvenstermenu de 
optie Nieuwe objectstijl. Je kunt 
ook met de toets K ingedrukt op 
het pictogram Nieuwe objectstijl 
(➋) klikken. Alle eigenschappen 
van het geselecteerde object zijn 
nu al overgenomen in de stijl. Je 
hoeft de stijl enkel een naam te 
geven en op OK te klikken. 

Wil je nog andere instellingen 
maken dan kun je, bijvoorbeeld in 
het deel Effecten, instellen welke 
opties nog meer voor de objectstijl 
gelden. Wanneer je na het vastleg-
gen van aanvullende instellingen 
op OK klikt, zal deze objectstijl op 
een geselecteerd object worden 
toegepast.
Om een ander object dezelfde stijl te 
geven, kies je het gewenste object en 
klik je op de naam van de objectstijl.

Om de objectstijl te wijzigen, dub-
belklik je op de naam van de object-
stijl of selecteer je de objectstijl 
en kies je uit het Objectstijlen-
deelvenstermenu de optie 
Stijlopties.

Objectstijlen volgen dus het-
zelfde principe als tekststijlen. Dit 

betekent dat wanneer je iets lokaal 
verandert aan een object met een 
objectstijl, je een plusteken naast 
de objectstijl ziet staan (zie Lokale 
opmaak: plusteken op pagina 116). 

Klik met de toets K ingedrukt 
op de naam van de objectstijl in 
het deelvenster Objectstijlen om 
het plusteken te verwijderen. Alle 
lokale wijzigingen worden nu ver-
wijderd. Je kunt ook op het picto-
gram Overschrijvingen wissen (➌) 
klikken: zo kun je van meerdere 
geselecteerde objecten met ver-
schillende objectstijlen alle lokale 
wijzigingen verwijderen. Je kunt 
ook objectstijlen in een mapje 
groeperen door een stijlgroep aan 
te maken: kies in het Objectstijlen-
deelvenstermenu de opties Nieuwe 
stijlgroep of klik op het pictogram 
Nieuwe stijlgroep (➍). 

Je kunt objectstijlen gebruiken 
om objecten van een consequente 
opmaak te voorzien. 
Zo worden in dit boek pijlen 
gebruikt met een slagschaduw, een 
dikte van 1 punt en een pijlpunt. 
Deze instellingen zijn vastgelegd 
in een objectstijl met de naam Pijl. 
Wordt nu een lijn getekend, dan 
volstaat een klik op de objectstijl 
Pijl om de schaduw, dikte en punt 
aan de lijn toe te kennen. Zou in 
het hele boek alle pijlen veran-
derd moeten worden in een dikte 
van 0,75 punt, dan hoeft alleen 
de objectstijl Pijl gewijzigd te 
worden. Alle pijlen met de object-
stijl worden dan in het hele boek 
bijgewerkt.
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Opties voor objectstijlen

De opties die je in een objectstijl 
kunt instellen zijn onderverdeeld 

in Standaardkenmerken (➎) en 
Effecten (➏). 

Bij Standaardkenmerken kun je het 
volgende instellen: 
Vulling: kleur van het kader (zie 
pagina 243 en verder);
Lijn: lijnkleur en lijndikte (zie pagi-
na 186 en verder);
Lijn- en hoekopties: lijnsoort en 
lijnpunt, en opties voor afgeronde 
hoeken (zie pagina 186 en verder);
Alineastijl: welke alineastijl moet 
worden gebruikt in de objectstijl 
(pagina 108 en verder);
Algemene opties tekstkader: opties 
voor tekstkaders, zoals het aantal 
kolommen en verticaal uitvullen (zie 
pagina 134);
Opties basislijnkader: een eigen 
basislijnraster aan tekstkaders toe-
kennen of de eerste basislijn wijzi-
gen (zie pagina 134);

Opties autom. aanpassen tekstka-
der: of en hoe een tekstkader auto-
matisch 'groeit' als er meer tekst in 
komt te staan, zie pagina 100;
Artikelopties: hangende leestekens 
gebruiken (zie pagina 152);
Tekstomloop en overige: tekstom-
loop en opties voor een uitknippad 
instellen (zie pagina 212);
Opties verankerd object: hoe een 
verankerd object wordt geplaatst 
(zie Verankerde objecten op pagina 
429);
Opties voor aanpassen aan kader: 
hoe een afbeelding tijdens het 
plaatsen wordt aangepast aan het 
kader (zie pagina 201).
Bij Effecten geef je aan welke effec-
ten je wilt toepassen, en of dit voor 
het object als geheel of alleen op 

➎

➏

➐

Vanaf InDesign CC kun je ook 
exportopties opgeven voor 
ePub en HTML.
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Knip of kopieer je een object uit een ander InDesign-bestand, waarvan de 
standaard objectstijlen [Basisafbeeldingskader] en [Basistekstkader] 
verschillen van het document waarin je gaat plakken, dan worden de 
standaardinstellingen gebruikt van het document waarin je plakt. Dit 
geldt ook voor tekst- en tabelstijlen.

LET OP

Opties aan- of uitzetten

Objectstijl verwijderen

de vulling, tekst of lijn moet worden 
toegepast. 
Vanaf InDesign CC kun je ook 
Exportopties opgeven voor ePub en 
HTML.
Wil je een effect in een objectstijl 
uitzetten, haal dan het vinkje voor 
de naam weg. Klik nogmaals op het 
vlakje voor de naam van het effect 

om het weer in te schakelen.
Om de instellingen van een optie bij 
Standaardkenmerken of Effecten 
aan te passen, klik je op de naam 
van de optie. 
In het rechterdeel van het dialoog-
venster Objectstijlen kun je nu de 
instellingen aanpassen (➐).

Objectstijlen kun je uiteraard ook 
kopiëren (dupliceren) en verwijde-
ren. Om een objectstijl te kopiëren, 
selecteer je deze en kies je uit het 
Objectstijlen-deelvenstermenu 
de optie Stijl dupliceren. Om een 
objectstijl te verwijderen, selecteer 
je deze en kies je in het Objectstijlen-
deelvenstermenu de optie Stijl 
verwijderen. Je kunt de objectstijl 
ook op het pictogram van de prullen-
mand in het deelvenster Objectstijlen 

slepen om het te verwijderen. 
Wanneer je een objectstijl verwijdert 
die is toegepast op een object in het 
document, kun je opgeven of je de te 
verwijderen stijl wilt vervangen door 
een andere bestaande objectstijl. 
Alle objecten met de te verwijderen 
stijl worden dan aangepast aan de 
vervangende stijl. Wees hiermee 
voorzichtig; het kan de vormgeving 
van je hele document veranderen! 

Wil je objectstijlen vanuit een ander 
InDesign-document importeren 
in het document kies dan in het 
Objectstijlen-deelvenstermenu de 

optie Stijlen laden. Ook dit werkt 
hetzelfde als met tekststijlen: zet de 
stijlen die je wilt importeren aan. 
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Tekst- en objectopmaak met 
een objectstijl

In een objectstijl kun je ook een ali-
neastijl opnemen. In onderstaand 
voorbeeld is met één enkele muisklik 

op een aangemaakte objectstijl het 
hele blokje tekst voorzien van tekst-
opmaak en objectopmaak:

■ Objectstijlen combineren  
met tekststijlen

� 11 Juli 2014 (vr) - 27 Juli 2014 (zon)
Utrecht, Nederland
Theater, muziek, dans, film en beeldende kunst, het 
rondreizend festival de Parade prikkelt met haar 
verrassende voorstellingen alle zintuigen. In de vier 
grote steden worden parken omgetoverd in een 
tijdelijke culturele straat met theatertenten, fontein-
tenten en zelfs een nostalgische...
� 10 juli 2014 (do) - 20 juli 2014 (zo)
Dordrecht, Nederland
Gratis toegankelijk Rhythm and Bluesfestival in de 
binnenstad van Dordrecht. In totaal zijn voor de 
editie van 2012 ruim 100 acts gecontracteerd van 
prachtige ruige blues tot vrolijke polka ska. Dichters, 
solisten, bands, straattheater en een paar fantasti-
sche headliners.
� 18 juli 2014 (vr) - 20 juli 2014 (zo)
Oegstgeest, Nederland
De Dollemansdagen worden ieder jaar weer georga-
niseerd door KPS Oegstgeest, een jongerenorganisa-
tie voor en door jongeren. Iedereen is van harte 
welkom om deze TOP 100 te komen beluisteren. De 
entree is gratis. 

● 11 JULI 2014 (VR) - 27 JULI 2014 (ZO)
Utrecht, Nederland
Theater, muziek, dans, film en beeldende kunst, 
het rondreizend festival de Parade prikkelt met 
haar verrassende voorstellingen alle zintuigen. 
In de vier grote steden worden parken omgeto-
verd in een tijdelijke culturele straat met 
theatertenten, fonteintenten en zelfs een 
nostalgische...

● 10 JULI 2014 (DO) - 20 JULI 2014 (ZO)
Dordrecht, Nederland
Gratis toegankelijk Rhythm and Bluesfestival in 
de binnenstad van Dordrecht. In totaal zijn 
voor de editie van 2012 ruim 100 acts gecon-
tracteerd van prachtige ruige blues tot vrolijke 
polka ska. Dichters, solisten, bands, straatthea-
ter en een paar fantastische headliners.

● 18 JULI 2014 (VR) - 20 JULI 2014 (ZO)
Oegstgeest, Nederland
De Dollemansdagen worden ieder jaar weer 
georganiseerd door KPS Oegstgeest, een 
jongerenorganisatie voor en door jongeren. 
Iedereen is van harte welkom om deze TOP 100 
te komen beluisteren. De entree is gratis. 

De tekst is als volgt opgemaakt: 
een tekenstijl is aangemaakt voor 
de witte bullet aan het begin van 
de alinea (Witte bullet). Vervolgens 
is er een alineastijl Datum-kopje 
aangemaakt (tekenkleur: goudgeel) 
voor het kopje met de datum met 
als geneste stijl (zie pagina 123) 
Witte bullet tot en met 1 teken. 
Bij de alineastijl Datum-kopje is 
bij Volgende stijl (zie pagina 119) 
opgegeven dat de volgende alinea-
stijl Plaats (tekenkleur: goudgeel)  
moet zijn. Bij de alineastijl Plaats is 
bij Volgende stijl opgegeven dat de 
volgende alinea stijl Artikel festival 
(tekenkleur: papier) moet zijn. Bij de 

stijl Artikel Festival is bij volgende 
stijl opgegeven dat de volgende 
stijl weer Datum-kopje moet zijn. 
Bovendien is er bij Wit erna opgege-
ven dat er 12 pt (een witregel) moet 
worden gebruikt. In de objectstijl is 
opgegeven dat er een kaderrand van 
5 punt met een verloopkleur moet 
worden gebruikt. In de objectstijl 
ligt ook vast dat de inzetafstand van 
het tekstkader 4 mm moet zijn en 
de hoeken rond 5 mm. Bovendien is 
vastgelegd dat de vlakkleur zwart 
moet zijn en dat er een slagschaduw 
wordt toegepast. Bij Alineastijlen is 
Datum-kopje gebruikt met Volgende 
stijl toepassen (zie volgende pagina).
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Alineastijl met een Volgende 
stijl

Geneste stijl

Objectstijl waarin alineastijl 
met Volgende stijl toepassen 

is gebruikt

Objectstijl met de optie 
afgeronde hoeken
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Opmaak zoeken en wijzigen

Opties voor het zoeken en 
wijzigen van objectopmaak

Objectstijlen zoeken en  
vervangen
Om een objectstijl in het docu-
ment te vervangen door een 
andere objectstijl, kun je de optie 

Zoeken/wijzigen gebruiken. Kies 
Bewerken / Zoeken / Wijzigen of 
toets B F. Kies in het dialoog-
venster Zoeken/wijzigen de optie 
Object.

■ Opmaak zoeken en vervangen

Klik op het pictogram voor ken-
merken zoeken  in het veld 

Objectopmaak zoeken (➊).

Selecteer de optie Stijloptie aan de 
linkerkant (➋). Selecteer de te zoe-
ken objectstijl in het uitvouwmenu 
(➌). Klik op OK. Klik vervolgens 
op het pictogram voor kenmerken 
zoeken  in het veld Objectopmaak 
wijzigen. Selecteer de vervangende 

objectstijl in het uitvouwmenu. Klik 
op OK.
De opties voor Zoeken en Wijzigen 
zijn verder gelijk aan die van de 
andere tabbladen Tekst, GREP en 
Glyph (zie Zoeken/wijzigen op pagina 
144).

➊

➋

➌
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Werk je vaak met een UV lak of een vernis? Maak een aparte laag aan 
voor de UV lak in het deelvenster Lagen en zet deze als bovenste laag. 
Plaats alle vlakken die gevuld worden met een steunkleur (staal UV Lak) 
op deze laag. Om alle objecten in het document die de kleur UV Lak 
hebben op overdruk te zetten: Ga naar Bewerken / Zoeken / Wijzigen en 
kies het tabblad Object. Klik op het vergrootglas bij het vak zoeken en 
geef op dat je bij Vulling zoekt naar de staal UV Lak. Klik OK en doe nu 
hetzelfde bij wijzigen maar vink nu Overdrukken aan in het vak Vulling. 
Kies nu Alles wijzigen.

TIP

Objectopmaak zoeken

Met zoeken en vervangen 
een (steun)kleur op 
overdrukken zetten

 ➍

 ➎

Klik vervolgens op het pictogram 
voor kenmerken zoeken  in 
het veld Objectopmaak wijzigen. 
Selecteer de optie Lijn aan de lin-
kerkant. Stel de vervangopties in 
aan de rechterkant.
De opties voor Zoeken en Wijzigen 
zijn verder gelijk aan die van de 

andere tabbladen Tekst, GREP en 
Glyph. 
Samen met Objectstijlen biedt de 
optie Objectopmaak Zoeken/wijzi-
gen de mogelijkheid om zeer exact 
en uitgebreid de vorm geving aan te 
passen in je gehele document.

Opmaak zoeken en wijzigen 
zonder objectstijl
Je kunt in het dialoogvenster 
Zoeken/wijzigen ook zoeken naar 
elke opmaak en elk effect dat je 
in het document hebt gebruikt. 
Bijvoorbeeld: je hebt geen object-
stijlen gebruikt en je wilt zoeken 
naar alle lijnen met een lijndikte 
van 1 punt en de kleur zwart, om 
deze allemaal te wijzigen in lij-
nen met een lijndikte van 0,75 

punt en de kleur Cyaan. Kies 
Bewerken / Zoeken / Wijzigen of 
toets B F. Kies in het dialoog-
venster Zoeken/wijzigen de optie 
Object.
Klik op het pictogram voor ken-
merken zoeken  in het veld 
Objectopmaak zoeken. Selecteer 
de optie Lijn aan de linkerkant (➍). 
Stel de zoekopties in aan de rech-
terkant (➎). Klik op OK.
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Overvloeimodus

+

Normaal
Kleuren die bovenop liggen, beïnvloeden 
de kleuren van het onderliggende object 
niet; ze zijn alleen transparant. Je ziet 
het onderliggende object door de kleuren 
heen (de dekking van de bovenste objec-
ten is hier 65%).

Vermenigvuldigen
Kleuren worden met elkaar vermenigvul-
digd (alsof ze overdrukken); de kleuren 
van het onderliggende object worden 
donkerder.

Rasteren
Het omgekeerde effect van 
Vermenigvuldigen: kleuren die bovenop 
liggen vermenigvuldigen eerst en worden 
daarna geïnverteerd; de kleuren van het 
onderliggende object worden lichter.
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Donkerder maken
Is de kleur die bovenop ligt dónkerder 
dan de kleur van het onderliggende 
object, dan blijft de kleur behouden; is 
de kleur líchter dan die van het onderlig-
gende object, dan wordt de kleur van het 
onderliggende object door deze kleur 
vervangen. Wat wit is wordt zwart.

Lichter maken
Is de kleur die bovenop ligt líchter dan 
de kleur van het onderliggende object, 
dan blijft de kleur behouden; is de kleur 
dónkerder dan die van het onderliggende 
object, dan wordt de kleur van het onder-
liggende object door deze kleur vervan-
gen. Wat zwart is wordt wit.

Verschil
De helderheid van overlappende kleuren 
wordt vergeleken, de kleurwaarde van 
de donkerder kleur wordt van de lichtere 
kleur afgetrokken. Geeft het effect van 
een negatief.

Kleur inbranden
Kleuren die bovenop liggen maken de 
kleuren van het onderliggende object 
donkerder; het contrast wordt verlaagd.
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Zacht licht
Een combinatie van Donkerder en Lichter, 
alsof de kleuren een zacht licht werpen 
op het onderliggende object. Kleuren met 
een helderheid (luminantie) > 50% maken 
de kleuren van het onderliggende object 
lichter; kleuren < 50% maken de kleuren 
donkerder.

Bedekken
Een combinatie van Vermenigvuldigen 
en Scherm; kleuren donkerder dan die 
van het onderliggende object staan op 
Vermenigvuldigen, kleuren lichter dan 
die van het onderliggende object staan op 
Scherm.

Fel licht
Een sterker effect dan Zacht licht; alsof de 
kleuren een fel licht op het onderliggende 
object werpen.

Kleur tegenhouden
Kleuren die bovenop liggen maken de 
kleuren van het onderliggende object lich-
ter, net als bij Scherm; het contrast wordt 
verhoogd.
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Kleurtoon
Laat de kleuren van het onderliggende 
object hetzelfde, maar de  
helderheid en verzadiging van de kleuren 
van het onderliggende object worden toe-
gepast op de bovenop liggende kleuren.

Uitsluiting
Gelijk aan Verschil, alleen de kleuren met 
een gemiddelde helderheid worden niet 
veranderd; geeft een lager contrast dan 
Verschil.

Verzadiging
De verzadiging van de bovenop liggende 
kleuren blijft gelijk, maar de kleurtoon en 
helderheid van de kleuren van het onderop 
liggende object worden gebruikt voor de 
kleuren die bovenop liggen.

Helderheid
De helderheid van de bovenop liggende 
kleuren blijft gelijk, maar de kleurtoon en 
verzadiging van de kleuren van het onder-
liggende object worden gebruikt voor de 
kleuren die bovenop liggen.
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Selecteer het afbeeldingskader met het 
Selecteren-gereedschap (de zwarte pijl) en 
kies een kleur in het deelvenster Stalen. 
Schakel nu naar het Directselecteren-
gereedschap (de witte pijl) en klik 
op de afbeelding in het kader. Zet de 
Overvloeimodus op Helderheid in het deel-
venster Effecten. In bovenstaand voorbeeld 
is links de kleur Groen toegepast en rechts 
de kleur Zwart.

Kleur
De kleuren die bovenop liggen, kleuren 
het onderliggende object als het ware in. 
Kleurtoon en verzadiging van de bovenop 
liggende kleuren worden toegepast op de 
helderheid van de kleuren van het onderlig-
gende object.

+ +
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Alle ovalen staan 
op Overvloeimodus 
Vermenigvuldigen.

Deze kaders zijn gegroepeerd. De groep staat op Groep uitnemen.

Kaders staan op een achtergrond met een verloop van wit naar zwart.

Ovalen staan op Overvloeimodus Vermenigvuldigen, 
maar de kaderrand van het grote ovaal en het bovenste 
kleine vierkant staat nu op Fel licht.
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Alle ovalen zijn gegroepeerd, de groep staat op Overvloeien isoleren.

Alle ovalen zijn gegroepeerd. De groep staat op Groep uitnemen.

Alle ovalen zijn gegroepeerd. De groep staat op Groep uitnemen én op Overvloeien 
isoleren.

Ovalen staan op 
Overvloeimodus 
Vermenigvuldigen.

Ovalen staan op Overvloeimodus 
Vermenigvuldigen,
maar de kaderrand van het grote ovaal en het 
bovenste kleine ovaal staat nu op Fel licht.
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HAVE A
FRESH 
OUTLOOK

Tekstkader Overvloeimodus: 
Bedekken. Tekstkleur: verloop 
van wit naar zwart.

Links is het hele tweede object 80% transparant; in het midden is enkel de vulling 80% transpa-
rant; rechts is een Effect Schuine kant en reliëf toegepast alleen op de lijn en staat de vulling op 
Vermenigvuldigen.

1 2 1 2 1 2
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+

Twee kaders met een verschillende verloopkleur zijn boven op elkaar geplaatst; 
de Over vloeimodus van het bovenste kader is op Zacht licht, Kleur respectievelijk 
Verzadiging gezet.

Bovenste kader: Zacht licht

Bovenste kader: Kleur

Bovenste kader: Verzadiging

Onderste kader

Bovenste kader
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Professioneel  
werken met  
InDesign CC

french 10/10/2009

made at catena

made at catena

Tekst heeft een verloopkleur; 
toegepaste effecten op tekst: 
Slagschaduw, Schaduw binnen en 
Schuine kant en reliëf.
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Houd de toets : ingedrukt voor rechte horizontale of verticale lijnen.

Gebogen lijnen en figuren tekenen:

Rechte en gebogen lijnen combineren:

COMPACT & SNEL  Pengereedschap

Klik en sleep

: KlikKlik

Klik en sleep        Klik en sleep

Klik

Klik Klik Klik

Klik Klik : Klik

: Klik : Klik

: Klik

 ➋

Klik en sleep Klik en sleep Klik en sleep

Klik en sleep Klik en sleep Klik en sleep Klik en sleep

 ➌

 ➊
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■ Tekenen met het  
Pengereedschap

Om het maar meteen te zeggen: 
InDesign is géén teken programma. 
Programma's als Adobe Illustrator 
en Freehand zijn gespecialiseer-
de (vector)tekenprogramma's. 
Ontwerpen en tekeningen uit 
Illustrator zijn in InDesign te plaat-
sen als AI- of EPS-bestand (zie 
Afbeelding plaatsen op pagina 198).
Je kunt tekenen in InDesign, maar 
gebruik dit alleen om eenvoudige 
vormen of lijnen te tekenen of 
tekst op een vorm te zetten (op een 
cirkel bijvoorbeeld; zie Tekst op 

een pad op pagina 392). Met het 
Pengereedschap (➊) kun je door 
middel van klikken lijnen en figuren 
tekenen met rechte of gebogen vor-
men. Om rechte lijnen en vormen te 
tekenen, klik je daar op de pagina 
waar je wilt beginnen met tekenen. 
Laat de muisknop los. Klik nu daar 
waar je het tweede punt wilt heb-
ben. Met elke klik van de muis zet 
je een ankerpunt (➋). Ben je klaar 
met tekenen, wissel dan naar het 
Selecteren gereed schap.

Om gebogen lijnen en vormen te 
tekenen, klik je daar op de pagina 
waar je wilt beginnen met tekenen. 
Houd nu de muisknop ingedrukt 
en sleep met de muis. Laat de 
muisknop los. Klik nu daar waar je 

het tweede punt wilt hebben, houd 
de muisknop weer ingedrukt en 
sleep met de muis (➌). Ben je klaar 
met tekenen, wissel dan naar het 
Selecterengereedschap.

Om de vorm als lijn te tekenen, 
geef je de vulkeur [Geen] aan het 
getekende object. Geef de lijn een 

lijndikte en kleur. Je kunt ook een 
begin- of eindvorm aan de lijn 
geven.
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Om een vorm te tekenen, sluit of 
voltooi je bij het tekenen de vorm: 
voor het laatste ankerpunt klik je 

precies boven op het eerste anker-
punt. Je ziet aan de cursor dat je 
een vorm voltooit .

 ➍

 ➎

 ➏

Figuur tekenen en sluiten

Vorm aanpassen

Geef de vorm nu een vlakkleur of 
een vlak- en lijnkleur.

Wanneer je een vorm niet sluit 
(➍), kun je deze toch een vlakkleur 
geven. Geef je de niet gesloten vorm 
een lijndikte, dan zul je zien dat de 
lijn niet doorloopt. Je hebt een open 
vorm. Om een open vorm alsnog te 
sluiten, klik je op de open vorm met 
het Selecterengereedschap. Wissel 
nu naar het Pengereedschap. Klik 
op het laatste open punt. Klik nu op 
het eerste punt van de vorm om de 

vorm alsnog te sluiten. Om de ron-
ding van een gebogen lijn of vorm 
te wijzigen, klik je met het Direct-
selecterengereedschap op een van 
de punten die je met klikken en sle-
pen hebt getekend. Je ziet nu een 
richtingspunt (➎). Door nu met het 
Direct-selecterengereedschap naar 
links, rechts, onder of boven te sle-
pen, verander je de ronding van een 
gebogen lijn of vorm (➏).
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Vorm van een tekstkader 
wijzigen

Elk ankerpunt van een lijn of vorm 
is te selecteren met het Direct-
selecterengereedschap. Zo kun 
je een ankerpunt verplaatsen om 
een vorm aan te passen. Elke 
object dat je in InDesign tekent is 
een vectorvorm, ook de tekst- en 
illustratiekaders.

Zo kun je een rechthoekig tekstka-
der tekenen en dit tekstkader met 
het Direct-selecterengereedschap 
aanpassen: klik met de witte pijl 
op een van de ankerpunten van 
het tekstkader (➐) en versleep 
dit ankerpunt om de vorm aan te 
passen.

 ➐

Op deze manier kun je ook een 
veelhoekkader aanpassen om 
een ongelijke stervorm te maken. 
Teken een stervorm met het 
Veelhoekkadergereedschap (zie 
Veelhoekkader op pagina 168). 
Klik nu met het Direct-selecteren-
gereedschap op een ankerpunt van 
de ster en versleep het ankerpunt.

Ankerpunten omzetten
Om een ankerpunt te wijzigen van 
een hoekpunt (rechte lijn) naar een 
gebogen punt en omgekeerd, kies je 
het Richtingspunt  
omzetten-gereedschap. Klik nu op 
het gewenste ankerpunt.

Je kunt ook de toets K inge-
drukt houden als je met het Pen-
gereedschap werkt om tijdelijk te 

wisselen naar het Richtingspunt 
omzetten-gereedschap.

Vanaf InDesign CS5 kun je 
met het Direct-selecteren-
gereedschap (de Witte pijl) 
zweven met de cursor over 
objecten om punten in het 
pad te zien. Je kunt  nu direct 
op een punt klikken en 
slepen om het object of pad 
aan te passen.
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Ankerpunten toevoegen en 
verwijderen

Potlood

 Vloeiend gereedschap

Ankerpunt toevoegen en 
verwijderen
Om een extra ankerpunt aan een 
lijn of vorm toe te voegen, selec-
teer je het Ankerpunt toevoegen-
gereedschap. Klik met dit gereed-
schap ergens op de bestaande lijn 
of vorm om een extra ankerpunt 

te maken (➊). Om een bestaand 
ankerpunt te verwijderen, selecteer 
je het Ankerpunt verwijderen-
gereedschap. Klik met dit gereed-
schap op een bestaand ankerpunt 
om het ankerpunt te verwijderen 
(➋).

 ➋

 ➋

 ➏

■ Tekenen met het Potlood

Om wat meer uit de vrije hand te 
tekenen, gebruik je het Potlood 
(➌). Teken hiermee door uit de vrije 
hand te slepen met de ingedrukte 
muisknop (➍). Ben je klaar, laat 
dan de muisknop los. InDesign zet 

de lijn of vorm om naar een vec-
torvorm (➎). Hoe nauwkeurig dit 
gebeurt, kun je instellen door te 
dubbelklikken op het Potlood in 
Gereedschappen.

In het dialoogvenster Voorkeuren 
Potlood zijn de belangrijkste 
opties die voor Tolerantie. Hier 
kun je opgeven hoeveel anker-
punten InDesign aanmaakt nadat 
je de muisknop hebt losgelaten 
bij het tekenen met het potlood 

(Getrouwheid). Bij Vloeiendheid 
kun je opgeven hoe de lijn moet 
worden afgerond (Vloeiendheid). 
Een vorm kun je ook achteraf nog 
vloeiend maken door eroverheen 
te slepen met het gereedschap 
Vloeiend (➏).

 ➍

 ➎

➌
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Gummetje en Schaar

Met het Potlood kun je ook een gete-
kende vorm gemakkelijk aanpassen. 

Sleep met het Potlood over een vorm 
om deze aan te  passen (➐).

Vloeiendheid 0% Vloeiendheid 50% Vloeiendheid 100%

 ➐

Ankerpunten weggummen
Met het Gummetje (➑) kun je 
over (een deel van) een lijn of 

vorm slepen om een deel weg te 
gummen.

Schaargereedschap
Je kunt met het 
Schaargereedschap (➒) vormen 
doorknippen. Je knipt de vorm in 

meerdere losse vormen. Klik met 
het Schaar gereedschap op een deel 
van een vorm om deze te splitsen.

➑

➒
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COMPACT & SNEL

➊ Maakt van meerdere objecten één nieuw object;
➋ Zet vormen naar andere vormen om. Dit zijn dezelfde opties als Object / Vorm / 

Converteren;
➌ Punten samenvoegen, Pad Openen, Sluiten en van Richting omkeren (➍).
➎ Punten omzetten (Standaard, Hoek, Vloeiend en Symmetrisch).

 Pathfinder

Combineert meerdere vormen tot één nieuwe 
vorm 

Trekt de voorste vorm van de achterste vorm af 

Maakt een doorsnede waar de vormen elkaar 
overlappen 

Waar de vormen elkaar overlappen, worden deze 
in elkaar uitgesneden

Trekt de achterste vorm van de voorste vorm af 

Het bovenste object bepaalt de kleur van de 
nieuwe vorm

 ➌

 ➊

 ➋

➎

 ➍
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Een cd namaken in InDesign 

■ Pathfinder

French French

Met de Pathfinder kun je meerdere 
objecten samensmelten tot één 
nieuwe vorm. Zo kun je gemak-
kelijk nieuwe, samengestelde vor-
men maken. Ook kun je een vorm 
omzetten in een andere vorm. 
Kies Venster / Object en Layout 
/ Pathfinder om het deelvenster 
Pathfinder te tonen. Zie voor de 
opties Compact & snel op de pagina 
hiernaast.
Een voorbeeld. Om snel een cd-
vorm te maken, kunnen we een 
aantal mogelijkheden van InDesign 
combineren. Teken een cirkel. 
Teken een tweede kleine cirkel 
die als gaatje voor de cd gaat die-
nen. Zet beide vormen precies op 
elkaar met de uitlijnfunctie (zie 
Object uitlijnen op pagina 185). 

Kies nu Aftrekken in het deelven-
ster Pathfinder. Geef de nieuwe 
vorm een lijndikte en een kleur 
(bijvoorbeeld Zwart 30%). Kies als 
vlakkleur [Geen]. Kies nu Bestand 
/ Plaatsen om een afbeelding in de 
cd-vorm te zetten. Pas de afbeel-
ding eventueel in grootte aan met 
het Direct-selecterengereedschap. 
Selecteer de cd-vorm met het 
Selecterengereedschap. Kies nu 
Object / Effecten / Slagschaduw. 
Zet de optie Slagschaduw aan. (Zie 
Slagschaduw op pagina 357.)
Plaats een tekstkader met een titel 
op de vorm. Plaats eventueel een 
afbeelding van het compactdisclogo 
in een illustratiekader en plaats dit 
op de cd-vorm.

391

Paden



Tekst op een pad plaatsen

■ Tekst op een pad

 ➊
 ➋

 ➌

Alle vormen in InDesign zijn opge-
bouwd uit vectoren, ook wel paden 
genoemd. Tekst kan in InDesign 
op elke vectorvorm, of pad, gezet 
worden. 
Zo heeft een cd zoals in het vorige 
voorbeeld natuurlijk tekst op het 
label, vaak rondgezet. Dit kunnen 
we bereiken met een padtekst. 
Teken eerst de vorm waarop je de 
tekst wilt plaatsen, bijvoorbeeld 

een lijn of een cirkel. Klik op het 
Tekstgereedschap en houd de 
muisknop ingedrukt totdat je het 
uitklapmenu ziet; kies nu het 
Padtekstgereedschap: (➊). Zweef 
nu met de cursor over de vorm, 
totdat je een plusje naast de cur-
sor ziet verschijnen (➋). Klik op de 
vorm. Je kunt nu tekst typen (➌). 
Alle teken- en alineaopmaak kun je 
toepassen op deze padtekst.

Kies Tekst / Padtekst / Opties om het 
uiterlijk van de tekst op het pad aan 

te passen. Stel een Effect in:

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZET

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZET

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZET

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZETTEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZET

Regenboog

Schuintrekken

3D-lint

Traptrede

Zwaartekracht
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Tekst op een pad

Tekst verplaatsen op een 
pad

Bij Uitlijnen kun je opgeven hoe de 
tekst op de vorm of lijn moet komen 

te staan. Je kunt de tekst op het pad 
ook Spiegelen.

 ➍

 ➎

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE GEZET

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE 

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE 

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE

TEKST OP EEN LIJN MET CURVE

TEKST OP CIRKEL

TEKST OP CIRKEL
Basislijn

Stok

Staart

Gecentreerd

Om de tekst te verplaatsen op het 
pad, selecteer je de vorm met tekst 
met het Selecterengereedschap. 
Je ziet nu een beginmarkering (➍) 

en eindmarkering (➎). Klik op een 
markering en versleep deze om de 
positie van de tekst op het pad aan 
te passen.

■ Lettercontouren

Tekst kan omgezet worden naar een 
kader met de vorm van die tekst. 
Teken een tekstkader en typ tekst in 
een wat vet lettertype in een groot 
corps. Selecteer dit tekstkader met 

het Selecterengereedschap (selec-
teer niet de tekst zelf). Kies nu 
Tekst / Contouren maken of gebruik 
de sneltoets B : O.
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Geef het kader met de vorm van de 
tekst bijvoorbeeld de kleur [Geen] 
en plaats een afbeelding direct in 
deze kadervorm. Je kunt met het 
Direct-selecterengereedschap 
elk punt van de vorm selecteren 
om deze aan te passen. Schaal 

het kader op dezelfde manier als 
waarop je een afbeeldingskader zou 
schalen. Geef de vorm eventueel 
een omlijning en pas een effect toe. 
Je kunt ook tekst plaatsen in een 
vorm van lettercontouren.

Pathfinder en Lettercontouren
Wanneer je een tekst hebt omgezet 
naar Lettercontouren, is de tekst 
dus een vorm geworden. Deze 
vorm kun je nu met de Pathfinder 
bijvoorbeeld uit een andere vorm 

knippen. Je spaart zo een vorm van 
de tekst uit in een ander kader. Geef 
je dit kader een slagschaduw (zie 
Slagschaduw op pagina 357) dan 
schijnt deze schaduw door de uitge-
spaarde letters heen.

Je kunt ook vanuit 
Illustrator objecten knip-
pen en plakken naar 
InDesign. Omgekeerd 
kun je objecten ook vanuit 
InDesign kopiëren en plak-
ken in Illustrator. Wanneer 
je objecten ook vanuit 
Illustrator in InDesign 
plakt, zijn de objecten in 
InDesign volledig bewerk-
baar, alsof je ze direct in 
InDesign zelf hebt gete-
kend. Gebruikte kleuren in 
Illustrator-objecten komen 
in je deelvenster Stalen 
te staan. Heb je meerdere 
objecten tegelijk vanuit 
Illustrator gekopieerd, 
dan kun je met het Direct-
selecterengereedschap 
(de witte pijl) de afzonder-
lijke objecten selecteren 
en bewerken. Er is één 
maar... transparantie van 
Illustrator-objecten wordt 
enkel ondersteund voor de 
in InDesign geplakte objec-
ten onderling maar niet ten 
opzichte van andere objec-
ten in InDesign. Zet hiervoor 
in Illustrator de optie Vorm 
en overdrukken behou-
den aan bij Voorkeuren 
/ Bestandsbeheer en 
Klembord.
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Omvangrijke, lange documenten 
vereisen vaak een inhoudsopgave 
en index. Ook een lijst van tabellen 
of afbeeldingen moet soms worden 
aangelegd. Bovendien worden er 
soms paragrafen en subparagrafen 
genummerd in een lang document 
en kan het wenselijk zijn om een 
steekwoord te vermelden in de 
kopregel. Al deze lange document-
kenmerken kun je automatiseren in 
InDesign.

Bij een omvangrijk document is 
het vaak verstandig om het docu-
ment op te delen in hoofdstuk-
ken. Elk hoofdstuk kan een apart 
InDesign-document zijn. Alle 
losse hoofdstukken kunnen dan in 
InDesign worden samengevoegd 

tot één enkel document. Dit wordt 
in InDesign een boekbestand 
genoemd.

Een inhoudsopgave, doorgenum-
merde paragrafen en een lijst van 
gebruikte figuren of tabellen heten 
in InDesign een Lijst. Alle lijs-
ten heten in InDesign echter een 
Inhoudsopgave in het menu Layout. 
Ook al is de naam Inhoudsopgave, je 
kunt met deze functie verschillende 
lijsten aanmaken. Ook een alfa-
betisch gerangschikte lijst is geen 
probleem.

Om automatisch in de kopregel een 
steekwoord te herhalen, zoals in 
een woordenboek, maak je gebruik 
van Variabelen in InDesign.

■ Lijsten

Inhoudsopgave
Om een automatische inhoudsop-
gave te maken is het van essen-
tieel belang dat je elke alinea die 
je wilt opnemen in de inhoudsop-
gave van een alineastijl voorziet! 
Eigenlijk leg je een lijst aan van 
bepaalde alinea's met daarachter 

een paginanummer. De tekst van 
een opgenomen alinea wordt een-
voudigweg herhaald in de lijst die 
je maakt. Dit betekent dat de tekst 
in een alinea die je in een lijst wilt 
opnemen, niet al te lang moet zijn 
voor een inhoudsopgave.

Geef dus eerst elke in de inhoudsop-
gave op te nemen alinea (kop, tus-
senkopje enzovoort) een stijl. Kies 

Layout / Inhoudsopgave en kies de 
gewenste instellingen in het dialoog-
venster Inhoudsopgave.
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Witregels (‘lege regels’) kunnen ook een alineastijl hebben en worden ook 
in de inhoudsopgave opgenomen. Je krijgt dan een witregel met daarach-
ter een paginanummer in de inhoudsopgave. Geef witregels daarom een 
stijl die niet wordt opgenomen in de inhoudsopgave.

LET OP



➊ Geef achter Titel de tekst op die je automatisch boven de inhoudsopgave wilt 
 plaatsen.

➋ Kies een alineastijl voor de vormgeving van de bij ➊ opgegeven titel.
➌ Hier leg je vast welke alinea's je wilt opnemen in de inhoudsopgave. Selecteer de 

eerste gewenste alinea in de lijst aan de rechterkant. Klik op Toevoegen. De aline-
astijl komt nu in de lijst aan de linkerkant te staan. Dit is het eerste niveau van de 
inhoudsopgave. Selecteer de tweede gewenste alinea in de lijst aan de rechterkant. 
Klik op Toevoegen. De alineastijl komt nu in de lijst aan de linkerkant te staan en is 
wat ingesprongen onder de eerste alinea. Dit is het tweede niveau van de inhouds-
opgave. Selecteer nu de volgende alinea's die je in de inhoudsopgave wilt opnemen 
op dezelfde manier. Wil je een opgegeven alinea uit de inhoudsopgave verwijderen, 
selecteer de alinea dan in de lijst aan de linkerkant en klik op Verwijderen. De 
alinea verdwijnt uit de lijst aan de linkerkant en komt weer in de lijst aan de rech-
terkant te staan.

➍ Wanneer straks de inhoudsopgave wordt gemaakt (gegenereerd), dan kun je aan 
elk niveau in de inhoudsopgave een alineastijl toekennen. Selecteer de alinea in de 
lijst aan de linkerkant en kies achter Itemstijl in het uitklapmenu een bestaande 
alineastijl voor de opmaak van dit niveau.

➎ Geef op of je een paginanummer achter of voor de opgenomen alinea wilt plaatsen 
in de inhoudsopgave. Je kunt ook kiezen om geen paginanummer te plaatsen voor 
bijvoorbeeld een alfabetische lijst.

➏ Kies eventueel een tekenstijl voor de opmaak van het paginanummer.
➐ Geef een teken op dat tussen de opgenomen tekst in de inhoudsopgave en het 

daaropvolgende paginanummer komt te staan. Bijvoorbeeld een tab. Je kunt uit 
het uitklapmenu een teken kiezen of een code opgeven. De code ^Y bijvoorbeeld 
plaatst een rechts ingesprongen tab zodat het paginanummer altijd rechts lijnt in 
een tekstkader. 

 ➊

 ➋

 ➍
 ➏

 ➐
 ➎

 ➒

 ➓

 ❹
 ❺

 ❶

 ❷

 ➑

 ❸

➌
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➑ Heb je bij Itemstijl ➏ een alineastijl opgegeven, dan kun je in deze alinea stijl 
natuurlijk een tabpositie plaatsen met een uitvulteken. Bij Stijl geef je de opmaak 
op van dit uitvulteken zélf (de puntjes bijvoorbeeld).

➒ Wil je de lijst alfabetisch sorteren, zet dan deze optie hier aan. Zo kun je bijvoor-
beeld bijschriften de alineastijl Bijschrift geven in het document. Maak een nieuwe 
inhoudsopgave waarin enkel de alineastijl Bijschrift wordt opgenomen en alfabe-
tisch wordt gerangschikt. De optie Niveau heeft geen invloed op de daadwerkelijke 
opmaak van de inhoudsopgave maar bepaalt een inspringing- (‘nest’-) niveau wan-
neer je automatisch bladwijzers aanmaakt op basis van de inhoudsopgave (zie ❺).

➓ Werk je met boekbestanden (zie Broekbestanden op pagina 423), dan kun je één 
inhoudsopgave van alle documenten in dit boekbestand maken.

❶ Geef aan of tekst op verborgen lagen ook in de inhoudsopgave moet komen te 
staan. Vanaf InDesign CC heb je de opties om tekstankers te maken in de bronali-
nea, dit is belangrijk om lijsten correct te laten werken bij export naar ePub!

❷ Als er in de inhoudsopgave een alineastijl met een automatische nummering 
wordt gebruikt (zie Genummerde lijsten op pagina 400), geef je hier op of in de 
inhoudsopgave de volledige alinea tekst (zowel de nummering als de tekst), alleen 
de nummering of alleen de alineatekst moet komen te staan.

❸  De optie Run-in zet de inhoudsopgave achter elkaar:

Klik op OK om de inhoudsopgave te genereren. Je ziet nu een geladen tekstcur-
sor. Klik hiermee op een bestaand tekstkader of maak een nieuw tekstkader door 
te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en te slepen. De inhoudsopgave 
verschijnt nu in het tekstkader. Verander je de volgorde van de pagina's in het 
document, of verander je de tekst van een alinea, dan moet je de inhoudsopgave 
opnieuw genereren. Geef dan op of je een bestaande inhoudsopgave automatisch 
wilt vervangen door de nieuw gegenereerde inhoudsopgave (❹). Wil je verschil-
lende lijsten maken, dan zet je deze optie uit. De inhoudsopgave kan als bladwij-
zers worden opgenomen in een PDF; zet de optie PDF-bladwijzers maken (❺) aan 
als je dit wilt doen (zie ook Bladwijzers op pagina 506).

Alle instellingen voor verschillende lijsten kun je opslaan door op Stijl opslaan te 
klikken in het dialoogvenster Inhoudsopgave. Geef de stijl een naam. Een volgen-
de keer kun je de stijl snel kiezen uit het uitvouwmenu achter Stijl van inhouds-
opgave in het dialoogvenster Inhoudsopgave. Je kunt de stijlen ook aanpassen en 
bewerken door Layout / Stijlen van inhoudsopgave te kiezen. Om een inhoudsop-
gave snel bij te werken kies je Layout / Inhoudsopgave bijwerken.

 ❸
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Doortellende paragrafen

■ Genummerde lijsten

Bij het nummeren van bijvoorbeeld 
paragrafen of opsommingen in het 
document kun je de nummering 
automatisch bijhouden in InDesign. 
Je maakt daarvoor gebruik van 
de optie Opsommingstekens en 
nummering. 

Nummering werkt op alineaniveau. 
Je kunt nummering opnemen in een 

alineastijl (zie Nieuwe alineastijl aan-
maken op pagina 108) of je kunt in 
het Alinea-deelvenstermenu de optie 
Opsommingstekens en numme-
ring kiezen voor een geselecteerde 
alinea.

Paragraafnummering
In dit voorbeeld nummert een para-
graaf automatisch door:

De paragrafen in bovenstaand 
voorbeeld staan in hoofdstuk 8. Je 
wilt dat het cijfer van het hoofdstuk 
automatisch voor het paragraaf-
nummer wordt geplaatst. Zou het 
hoofdstuk een ander nummer krij-
gen, bijvoorbeeld van hoofdstuk 8 
veranderen in 9, dan moet dit ook 
automatisch worden bijgewerkt in 
het document. Paragraaf 8.2 zou 
dan automatisch 9.2 worden.
We maken daarom gebruik van 

sectienummering. Kies de eerste 
pagina van het hoofdstuk in het 
deelvenster Pagina's en kies in 
het Pagina's-deelvenstermenu de 
optie Nummerings- en sectie-
opties (zie Paginanummering 
aanpassen op pagina 290). Vul 
bij Hoofdstuknummering van 
document 8 in. Kies de optie 
Opsommingstekens en nummering 
in de opties bij een alineastijl of in 
het Alinea-deelvenstermenu.
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Hoofdstuk nummering

Opties voor Opsommings-
tekens en nummering

➊ Geef op of je cijfers (nummers) of 
symbolen (zoals •) wilt gebruiken.

➋ Bepaal het niveau van de num-
mering: eerste niveau: 1, tweede 
niveau: 1.2, derde niveau: 1.2.1 
enzovoort.

➌ Bepaal hoe de nummering er 
uitziet: cijfers, letters, romeinse 
cijfers enzovoort.

➍ Hier bepaal je hoe de nummering 
voor de paragraaf wordt samen-
gesteld. In dit geval komt voor 
de tekst eerst het automatische 
hoofdstuknummer dat we hebben 
ingesteld bij Nummerings- en 
sectie-opties, in dit voorbeeld 
het nummer 8. De code voor een 
hoofdstuknummering is ^H. Dan 
volgt een punt ., die typ je hier 
zelf in. Na de punt moet het eer-
ste cijfer komen te staan voor 
de paragraaf zelf. De code voor 
een cijfer is ^#. Het resultaat is 

voor de eerste alinea 8.1, voor de 
tweede alinea 8.2 enzovoort. In 
InDesign wordt bijgehouden hoe 
vaak je een alineastijl toepast; de 
nummering loopt vanzelf omhoog 
in je hele document. Achter het 
automatische paragraafcijfer en 
voor de daadwerkelijke tekst van 
de paragraaf wil je een tabteken 
plaatsen en de code hiervoor is 
^t. De hele code achter Nummer 
is dus geworden ^H^#^t.

 
Gelukkig hoef je de codes niet uit je 
hoofd te leren. Kies achter Nummer 
het uitklapmenu (het naar rechts 
wijzende driehoekje). Hierin kun je 
aangeven welk teken je wilt invoe-
gen. In de lijst Plaatsaanduiding 
voor getal invoegen zie je 
Hoofdstuknummering staan. Dit 
voegt de code ^H in. De keuze 
Huidig niveau voegt de code ^# in. 

 ➊
 ➋

 ➌
 ➍

 ➎
 ➏

 ➐

 ➑
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Nummeropmaak instellen

In de lijst Speciaal teken invoegen 
zie je de keuze Tab staan, dit voegt 

de code ^t in (zie ook Zoekcodes op 
pagina 162).

➎ Wil je de cijfers van de numme-
ring een eigen tekenstijl geven, 
kies deze tekenstijl dan hier.

➏ Hier geef je op of de numme-
ring steeds met 1 moet worden 
opgehoogd of steeds weer bij 
1 opnieuw moet beginnen. Stel 
in welk niveau de nummering 
heeft. Wanneer je nu een subpa-
ragraaf wilt maken die als volgt 
8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 enzovoort num-
mert, dan maak je een nieuwe 
alineastijl aan. Geef in deze stijl 
op dat je op niveau 2 nummert. 
Geef nu de volgende code op bij 
Nummering (➍): ^H.^1.^#^t. 
Je kunt ook uit het uitvouw-
menu bij Plaatsaanduiding 
voor getal invoegen eerst 
Hoofdstuknummer kiezen (^H), 
dan een punt typen, vervolgens 
Niveau 1 kiezen om aan te geven 
dat het nummer van niveau 1 hier 
eerst moet komen te staan (^1), 
en dan weer een punt typen. Kies 
dan Huidig niveau om een door-
tellend nummer voor deze lijst in 
te geven (^#). Kies bij Speciaal 
teken invoegen de Tab als schei-
dingsteken (^t). 

➐ Om telkens wanneer niveau 1 
met een hoger getal begint in 
de subparagraaf met het getal 1 
te beginnen, kies je de optie Elk 
vorig niveau bij Nummering op 
dit niveau beginnen. Dit resul-
teert in de tekst in 8.1.1, 8.1.2, 
8.2.1 enzovoort, gevolgd door een 
tab en dan de alineatekst.

 Zou je de optie Nummering op dit 
niveau beginnen uitzetten dan 
wordt als volgt genummerd: 8.1.1, 
8.1.2, 8.2.3. In plaats van 8.2.1 
krijg je dus 8.2.3, het laatste cijfer 
telt door.

➑ Hier geef je op hoe de nummering 
wordt gezet ten opzichte van de lin-
kerkantlijn van het tekstkader. Dit 
zijn dezelfde opties als beschreven 
voor het handmatig nummeren bij 
Inspringen en afstand op pagina 
82.

^H ^1^#

8 . 1 . 1
8 . 1 . 2
8 . 2 . 1
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Automatisch nummerende 
opsommingen maken

Genummerde opsommingen
Om gemakkelijk een lijst te num-
meren zoals in onderstaand voor-
beeld, kun je voor elke alinea die 
moet doornummeren een eigen ali-
neastijl aanmaken. Daarin stel je de 

Nummering en opsommingstekens 
in. In dit voorbeeld moeten Niveau 
1 en Niveau 2 doortellen (steeds 
met 1 ophogen) met een cijfer. Maar 
Niveau 3 en 4 beginnen steeds 
opnieuw te tellen met een letter.

^#.^t

^#.^t ^#.^t

^1.^#^t
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Nieuwe lijst maken

Opsommings tekens

Wil je een alineastijl doornumme-
ren in je gehele document en niet 
alleen in een bepaalde tekst, of wil 
je in een boekbestand (zie pagina 
423) alineastijlen in hoofdstuk-
ken doornummeren, kies dan in het 
dialoogvenster Opsommingstekens 
en nummering achter Lijst de 
optie Nieuwe lijst. Zet de optie 

Doornummeren in artikelen en/of 
Doornummeren vanuit vorig docu-
ment in boek aan. Klik op OK om de 
lijst te bewaren. 
Kies deze aangemaakte lijst dan 
achter Lijst in het dialoogvenster 
Opsommingstekens en nummering 
voor een alinea of alineastijl. 

Opnieuw beginnen met  
de nummering
Om een doornummerende lijst 
ergens in het document opnieuw te 
beginnen bij 1, selecteer je de ali-
nea met de nummering. Kies in het 
Alinea-deelvenstermenu de optie 
Opnieuw nummering. 
Vanaf deze alinea begint de num-
mering opnieuw bij 1. 
Om toch weer verder te nummeren, 
kies je in het Alinea-deelvenster de 
optie Vervolgen nummering voor 
deze alinea.

Opsommingen met symbolen
In plaats van cijfers kun je ook 
een teken als • of – gebrui-
ken bij een opsomming. Kies in 
dat geval in het dialoogvenster 
Opsommingstekens en num-
mering achter Lijsttype (➊) de 
optie Opsommingstekens. (De 
opties voor inspringen links en 
eerste regel zijn gelijk aan die van 
genummerde lijsten.)

 ➊

 ➌ ➋

 ➎

 ➍
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Pictogrammen voor 
opsommingen in het 
Regelpaneel

Vragenlijsten: automatisch 
nummeren

Selecteer een Opsommingsteken 
(➋) of kies een ander opsommings-
teken door op Toevoegen (➌) te 
klikken en in een lettertype een 
teken op te geven als opsommings-
teken. Geef eventueel een tekenstijl 
aan het opsommingsteken (➍) en 
een teken tussen het opsommings-
teken en de tekst, zoals een tab (➎).
Om snel een tekst in het docu-
ment te nummeren of van 

opsommingstekens te voorzien, 
selecteer je de alinea’s waarvoor 
je een nummering wilt instellen. 
Klik nu in het Regelpaneel op het 
pictogram Lijst met opsommings-
tekens (➐) of op het pictogram 
Genummerde lijst (➏). Om de 
instellingen aan te passen klik je 
met de toets K ingedrukt op het 
pictogram.

 ➏

 ➐

Lijsten met opsommingstekens 
naar tekst converteren
Je kunt de cijfers of opsommings-
tekens voor de tekst van een alinea 
met automatische nummering niet 
in het tekstkader selecteren. Elke 
wijziging in de opmaak van het 
opsommingsteken maak je in het 
dialoogvenster Opsommingstekens 
en nummering. Je kunt alle cij-
fers en opsommingstekens echter 

converteren naar gewone tekst. 
De automatische nummering gaat 
dan wel verloren! Selecteer de 
alinea of alinea’s met een automa-
tische nummering en kies in het 
Alinea-deelvenstermenu de optie 
Opsommingstekens en nummering 
naar tekst converteren (je kunt ook 
klikken met de rechtermuisknop 
en deze optie in het contextmenu 
kiezen).

Vragenlijsten met 
opsommingstekens maken
In het volgende voorbeeld maak je 
een automatisch ‘genummerde’ 
vragenlijst.
In een document gaat het om vra-
genlijsten waarin:
• Eerst een vraag gesteld wordt 

welke genummerd is met eerst 
het uitgave nummer (in dit geval 
4) gevolgd door een oplopend 
nummer (dus vraag 4.1, 4.2,4.3 
etc);

• Gevolgd door vier opties: alfanu-
meriek genummerd (a,d,c,d);

• Gevolgd door vier antwoord-
mogelijkheden: genummerd 
1,2,3 en 4

•  a,b,c en d mogelijkheden alsook 
de 1,2,3 en 4 antwoorden moeten 
niet doornummeren maar tel-
kens weer bij a of bij 1 beginnen. 
De gestelde vraag (4.1, 4.2 etc) 
moet steeds wel oplopen.

Extra is dat de eerste antwoordmo-
gelijkheid een afwijkende alineastijl 
heeft met een alinealijn erboven (zie 
ook de afbeelding op de volgende 
pagina).
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Je kunt dit in InDesign 
automatiseren:
Wat we nodig hebben zijn vier 
alineastijlen:
• een alineastijl voor de genum-

merde en oplopende vraag;
• een alineastijl voor de a,b,c en d 

opties;
• een alineastijl voor antwoordmo-

gelijkheid 1 met een lijn erboven;

• een alineastijl voor de antwoord-
mogelijkheden 2,3 en 4 zonder 
alinealijn.

Om de lijsten te laten num-
meren gebruiken we de opties 
Opsommings tekens en Nummering 
in de alineastijlen.
Belangrijk: maak een nieuwe lijst 
aan die aangeeft dat alle num-
meringen deel uitmaken van één 
geheel:

Maak de alineastijl aan voor de 
vraag (4.1, 4.2 etc). Als je het heel 
netjes wilt doen dan kun je op de 
pagina waar je vragenlijst op staat 
via het Pagina-deelvenster de optie 
Nummering en Sectieopties oproe-
pen en een hoofdstuknummer (dus 
niet een paginanummer!) opgeven.
In ons voorbeeld wordt dat hoofd-
stuk 4. Dit cijfer 4 kun je nu auto-
matisch aan het begin laten plaat-
sen in de eerste alineastijl.
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➊ Maak nu de eerste alineastijl (➊):

Level 1 (de eerste nummering van de drie die we maken);
Code: ^H (hoofdstuk-nummer, in ons geval hebben we dat 4 
gemaakt, zie boven) . (gevolgd door een punt);
^# (de nummering, in dit geval een cijfer);
^t  (Een tab).
Dus compleet:  ^H.^#^t
Lijst: kies de aangemaakte lijst, zie boven, in dit geval de naam 
Nummers FvdG;
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Dan de tweede stijl voor de a,b,c en 
d mogelijkheid (➋):
Nummering: alfanumeriek; Level 2(!); 
Code: ^#^t (^# is de nummering 
in dit geval alfanumeriek, gevolgd 
door een tab ^t);
Lijst: kies weer de aangemaakte 
lijst, dus Nummers FvdG
Kies Nummering op dit niveau 
opnieuw beginnen na Elk vorig 
niveau op ervoor te zorgen dat de 
volgorde a,b,c,d steeds opnieuw 
begint (en niet doornummert straks 
naar e,f,g,h etc.)
Derde stijl:Nummering: nummers; 
Level 3(!);Code: ^#^t;
Lijst: kies weer de aangemaakte 
lijst, dus Nummers FvdG
Kies Nummering op dit niveau 
opnieuw beginnen na: Elk vorig 
niveau om ervoor te zorgen dat de 
volgorde 1,2,3,4 steeds opnieuw 
begint (en niet doornummert straks 
naar 5,6,7,8 etc.) We zetten ook een 
alinealijn aan (➌).
Maar: deze stijl is alleen voor de 
eerste mogelijkheid 1. Daarna 
komen de mogelijkheden 2,3 en 4 
die echter geen alinealijn hebben in 
de stijl! We maken dus simpelweg 
een kopie van deze stijl! En in de 
kopie zetten we de alinealijn uit!
Doordat we een kopie maken blijft 
het level op 3 staan, net als in de 
oorspronkelijke stijl. Doordat beide 
stijlen hetzelfde level 3 hebben 
nummeren ze onderling door!
Pas dus de eerste stijl toe op de 
vraag (4.1 etc), dan de tweede stijl 
op de mogelijkheden a,b,c en d, de 
derde stijl (met alinealijn) op moge-
lijkheid 1 en de vierde (kopie zonder 
alinealijn!) op de mogelijkheden 1, 
2, 3 en 4.

Even wat werk maar bij lange 
vragenlijsten van soms meer-
dere pagina’s en bij volgende 
nieuwe nummers van het tijd-
schrift (bijvoorbeeld nummer 5, 
verander dan in de stap hiervoor 

het hoofdstuk-nummer in 5) nog 
slechts een kwestie van een paar 
klikken!

Gebruik in een dergelijk geval van 
nummering in een lange tekst in 
een kader of tekstketen voor dit 
soort opvolgende nummering altijd 
dezelfde lijst! Maak de lijst aan 
zoals boven besproken (in ons voor-
beeld Nummers FvdG).

➌

➋

➍



Tekstvariabele definiëren

Tesktvariabele in de  
Artikeleditor

■ Variabelen

 ➋

 ➌

➊

 ➏

➍

➎

Variabelen kun je vergelijken met 
een soort speciaal teken zoals het 
automatisch paginanummer. Je 
voegt een teken in dat in de tekst 
door iets anders wordt vervangen, 
zoals het huidige paginanummer.
Zo kun je in de voettekst bijvoor-
beeld een variabele opnemen voor 
het totaal aantal pagina’s, bijvoor-
beeld Dit is pagina 8 van 36. De 8 
is het speciaal teken automatisch 
paginanummer, de 36 is een varia-
bele. Voeg je vier pagina’s toe, dan 
verandert de voettekst automa-
tisch in Dit is pagina 8 van 40. Om 
een variabele in te voegen kies je 
Tekst / Tekstvariabelen / Variabele 
invoegen.
Je kunt variabelen aanpassen 
naar je eigen wensen. Kies Tekst / 
Tekstvariabelen / Opgeven.
Je ziet een aantal al gedefinieerde 
variabelen (➊). Klik op Nieuw om 
een aangepaste variabele te maken.

Kies achter Type (➋) het soort vari-
abele dat je wilt gebruiken. De vari-
abelen die je kunt invoegen zijn:
Aanmaakdatum: voegt de datum in 
waarop het InDesign-document is 
aangemaakt;
Bestandsnaam: voegt de naam van 
het InDesign-document in;
Hoofdstuknummer: voegt het 
hoofdstuknummer in dat je hebt 
opgegeven bij nummering- en 
sectieopties (zie Paginanummering 
aanpassen op pagina 290);
Laatste paginanummer: voegt het 
laatste paginanummer in, bijvoor-
beeld voor een voetregel als Pagina 
8 van 36 waar 36 het laatste pagina-
nummer is;
Uitvoerdatum: de datum waarop je 
het InDesign-document hebt afge-
drukt of geëxporteerd;
Wijzigingsdatum: de datum waarop 
het InDesign-document voor het 
laatst is gewijzigd of bewaard;

408 Handboek InDesign CC Lange documenten



Doorlopende kopteksten

Doorlopende koptekst (Alineastijl/
tekenstijl): maakt het mogelijk om 
een tekst te herhalen in bijvoor-
beeld een kopregel. Denk aan een 
woordenboek waar boven aan de 
linkerpagina altijd het eerste woord 
van de pagina wordt herhaald en 
waar boven aan de rechterpagina het 
laatste woord van die pagina wordt 
herhaald. 
Je kunt opgeven of je tekst voor (➌) 
of na (➍) een variabele wilt toevoe-
gen. Wat in de tekst komt te staan, 
kun je in de voorvertoning zien (➎).
Waneer je een datum wilt invoe-
gen die telkens wanneer je het 
document afdrukt de huidige 
datum vermeldt, kies dan als type 
Uitvoerdatum. Geef een tekst op bij 
Tekst voor, zoals Den Haag.
Je kunt de vormgeving van de 
datum geheel aanpassen. Klik op 

het naar rechts wijzende driehoekje 
achter Datumnotatie en kies in 
de uitklapmenu’s hoe je Tijd, Dag, 
Maand en Jaar wilt vormgeven (➏). 
Bijvoorbeeld 16 augustus 2008 (dd 
MMMM yyyy) of 16/08/08 (dd/MM/
yy). Bij Tekst na kun je bijvoorbeeld 
een punt of puntkomma opgeven.
Geef de tekstvariabele een naam , 
bijvoorbeeld Afdrukdatum. Klik op 
OK en daarna op Gereed. Plaats 
de tekstcursor in de tekst waar 
je de datum wilt invoegen en kies 
Tekst / Tekstvariabele invoegen / 
Afdrukdatum.

Doorlopende koptekst
In onderstaand voorbeeld wordt de 
eerste paragraaf op een pagina her-
haald in de kopregel. De paragraaf 
is automatisch genummerd en heeft 
de alineastijl Paragraaf.

Kies Tekst / Tekstvariabelen / 
Opgeven. Klik op Nieuw om een 
aangepaste variabele te maken. 
Kies achter Type (➐) de optie 
Doorlopende koptekst (ali-
neastijl). Kies achter Stijl de 

alineastijl Paragraaf (➑). De aline-
astijl Paragraaf kan vaker worden 
gebruikt op de pagina, maar je wilt 
dat de tekst van de eerste paragraaf 
op de pagina wordt geplaatst in de 
kopregel. Kies achter Gebruik de 

➒

➓

➑

➐
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Deelvenster Index

Index in Artikeleditor

optie Eerste op pagina (➒). Geef bij 
Opties (➓) op of je even tueel punten 
of andere leestekens in de paragraaf 
wilt verwijderen in de kopregel. Je 
kunt ook het gebruik van kapitalen 

aanpassen bij Opties. Klik op OK en 
daarna op Gereed. Plaats de tekst-
cursor in de tekst waar je de vari-
abele wilt invoegen en kies Tekst / 
Tekstvariabele invoegen / Koptekst. 

■ Indexeren

Ook het indexeren van het docu-
ment is vrij gemakkelijk te realise-
ren in InDesign. Kies Venster / Tekst 
en tabellen / Index om het deelven-
ster Index zichtbaar te maken. Je 

kunt kiezen tussen Verwijzing en 
Onderwerp, de optie Verwijzing laat 
de ingang zien met paginacijfer en 
de eventuele kruisverwijzing (zie 
verderop). 

 

Werk je met boekbestanden (zie 
Boekbestanden op pagina 423), 
en wil je de index straks genereren 

voor alle documenten in dat boek-
bestand, zet dan in het deelvenster 
Index de optie Boek aan.

  

Indexverwijzing toevoegen
Selecteer in de tekst het woord 
(of woorden) dat je wilt opnemen 

in de index en kies in het Index-
deelvenstermenu de optie Nieuwe 
paginaverwijzing (of toets B U).

InDesign

Tekstvariabelen kunnen 
maar op één regel staan, als 
de tekst niet op één regel in 
het tekstkader past, zie je 
een overloopsymbool (rood 
plusteken) rechtsonder aan 
het tekstkader. 

LET OP

Zorg dat je in het deelvenster Index Verwijzing hebt geselecteerd om ver-
wijzingen te kunnen toevoegen voor de index!

LET OP

Om een index van een boek te genereren moet het boekbestand zelf ook 
zijn geopend!

LET OP
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Verwijzing toevoegen

Sorteren op een andere 
indexingang

Sorteren onder een andere 
verwijzingsnaam

Je ziet nu het dialoogvenster 
Nieuwe paginaverwijzing. De 

geselecteerde tekst is al ingevuld 
achter Onderwerpniveau’s (➊).

 ➊

Wil je dat in de index ook daad-
werkelijk het woord Seventeen 
staat, geef dit dan op bij 

Onderwerpniveaus (je hoeft dan 
niet iets op te geven bij Sorteren 
op). 

Je kunt een verwijzing op ver-
schillende manieren opnemen 

en sorteren. In het geval van 17 
Airborne bijvoorbeeld standaard op 

In het venster kun je nu op 
Toevoegen klikken om de tekst in 
de index op te nemen. Met Alles 
toevoegen wordt elke pagina waar 
de tekst op voorkomt opgenomen 
(dat is vaak niet de bedoeling). Wil 
je een verwijzing anders opnemen, 

dan geef je dit op bij Sorteren 
op: Bijvoorbeeld: de verwijzing 17 
Airborne wil je sorteren op de S van 
seventeen in plaats van het getal 17. 
Selecteer de tekst 17 Airborne en 
toets B U.
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Kruisverwijzingen voor een 
indexverwijzing

de 1 in de index; klik op Toevoegen, 
niet op OK. Sorteer nu op de S van 
seventeen zoals hierboven beschre-
ven en klik op Toevoegen. Je kunt 
een verwijzing dus op meerdere 

manieren toevoegen aan de index. 
Ben je klaar met alle toevoegingen, 
klik dan op OK om het dialoogven-
ster te verlaten.

 ➊

 ➋

 ➌

 

Kruisverwijzingen
Normaal gesproken wordt in de 
index het paginacijfer vermeld van 
de pagina waarop de verwijzing 
staat. Je kunt de opmaak van dit 
paginacijfer een tekenstijl geven: 
selecteer de tekenstijl achter de 
optie Andere stijl op nummer 
toepassen. 

Je kunt het echter ook breder 
nemen dan het paginanummer. 
Wanneer een tekst die je wilt opne-
men in de index op pagina 60 in een 
alinea staat en de alinea als geheel 
verderloopt op pagina 61, kun je ook 

in de index kiezen voor de cijfers 
60-61 achter de verwijzing. Voor 
citaten die over meerdere pagina’s 
lopen kan dit handig zijn.
Ook kun je kiezen om achter een 
bepaalde verwijzing de optie Zie of 
Zie ook te vermelden, een zoge-
naamde kruisverwijzing. 
Kies in het dialoogvenster Nieuwe 
paginaverwijzing achter Type het 
bereik van de pagina’s dat je wilt 
vermelden in de index (➊) of een 
type kruisverwijzing (➋). Je kunt 
ook je eigen aangepaste tekst voor 
kruisverwijzingen maken, kies 
[Aangepaste kruisverwijzing].

Om een kruisverwijzing te maken, 
selecteer je de tekst die je in de 
index wilt opnemen. Toets B U 
om het dialoogvenster Nieuwe 
Paginaverwijzing te openen. 

Je kunt ook klikken op het picto-
gram Nieuwe paginaverwijzing, 
onder aan het deelvenster Index 
(➌), om het dialoogvenster Nieuwe 
Paginaverwijzing te openen.

Om het dialoogvenster Nieuwe paginaverwijzing niet te openen maar 
een geselecteerd woord direct in de index op te nemen, toets je 
B K : {

TIP
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Kies achter Type (➍) het soort 
kruisverwijzing. Typ achter Met ver-
wijzing de tekst die achter de kruis-
verwijzing komt te staan, of selec-
teer een bestaande indexverwijzing 
(➎) en sleep deze naar het invulveld 
achter Met verwijzing.

Subverwijzing (tweede niveau)
Om een tweede verwijzing te 
maken (een subindex) onder een 
al bestaande indexverwijzing, 

selecteer je de tekst en kies je de 
optie Nieuwe paginaverwijzing 
in het Index-deelvenstermenu (of 
toets B U).
Klik nu op de pijl naar beneden (➏). 
In het onderste deel van het ven-
ster selecteer je de hoofdverwijzing 
waaronder de nieuwe verwijzing 
moet komen te staan (➐). Dubbelklik 
op deze verwijzing: de verwijzing 
wordt nu boven ingevuld (➑). Klik op 
OK. 

➍

➎

➑

➏

➐
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Indexonderwerpen

Verwijzingen en 
Onderwerpen in het 

deelvenster Index

Om een naam omgekeerd op te 
nemen, selecteer je de naam en 
toets je B K : }. Jan 

Wolkers wordt dan opgenomen als 
Wolkers, Jan. 

Verwijzingen aanpassen
Om een bestaande verwijzing te 
wijzigen, dubbelklik je op de ver-
wijzing in het deelvenster Index. 
Je kunt nu de tekst of niveau aan-
passen van de verwijzing. Je kunt 
ook een bestaande subverwijzing 
aanpassen.

Verwijzingen verwijderen
Om een verwijzing te verwijderen 
sleep je de verwijzing in het deel-
venster Index naar het pictogram 
van de prullenmand. Je kunt ook 
de verwijzing selecteren en in het 
Index-deelvenstermenu de optie 
Paginaverwijzing verwijderen kie-
zen. Heb je een woord als InDesign 
meerdere keren als verwijzing 
opgenomen op verschillende 
pagina’s, dan kun je per verwijzing 

opgeven welke je wilt verwijderen. 
Zo kun je de verwijzing op bijvoor-
beeld pagina 6 verwijderen maar die 
op pagina 8 laten staan. 
Zie je niet alle paginaverwijzin-
gen in het deelvenster Index bij 
Verwijzing, klik dan op het drie-
hoekje voor de verwijzing om ze 
zichtbaar te maken.
Om alle verwijzingen in één keer 
te verwijderen, selecteer je in 
het deelvenster Index de optie 
Onderwerp. Je ziet nu wel de 
ingangen staan (bijvoorbeeld 
InDesign) maar niet meer de verwij-
zingen naar een pagina. Selecteer 
nu het onderwerp InDesign en 
sleep deze naar het pictogram van 
de prullenmand, of kies uit het 
Index-deelvenstermenu de optie 
Onderwerp verwijderen.

Wil je Geert Jan Carpay opnemen als Carpay, Geert Jan zet dan een 
vaste spatie tussen Geert en Jan. (In het deelvenster Index zie je de code 
^S staan voor de vaste spatie.)

TIP
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Index genereren

Index genereren
Wil je in het deelvenster Index 
zien wat er in de index komt te 
staan, werk dan eerst de voorver-
toning bij: klik op het pictogram 
Voorvertoning bijwerken (➊) of 
kies in het Index-deelvenstermenu 
de optie Voorvertoning bijwerken.
Zorg dat in het deelvenster Index de 
optie Verwijzingen is geselecteerd. 

Om de index aan te maken in het 
document kies je in het Index-
deelvenstermenu de optie Index 
genereren. Je kunt ook klikken op 
het pictogram Index genereren (➋) 
onder aan het deelvenster Index. 
Je ziet nu het dialoogvenster Index 
genereren. (Om alle opties te zien, 
klik je op Meer Opties.)

Bij Titel (➌) kun je een tekst opge-
ven die boven de index komt te 
staan. Je kunt aan de titeltekst een 
alineastijl toekennen. Geef op of je 
de index voor alle bestanden van 
het boekbestand wilt genereren (zie 
Boekbestanden op pagina 423). Je 
kunt ook verwijzingen op verborgen 
lagen meenemen (➍). De index kan 
Genest (➎) (subverwijzingen onder 
elkaar) of Run-in worden opge-
maakt (verwijzingen achter elkaar). 
Wil je een indexkop (de letter A 
boven verwijzingen die met een a 

beginnen), zet dan de optie Inclusief 
sectiekoppen (➏) aan. Wil je alle 
sectiekoppen opnemen, ook lege 
secties, zet dan de optie Inclusief 
lege indexsecties aan (bijvoorbeeld 
de X zonder dat je verwijzingen hebt 
die met een x beginnen).

Elk niveau van een verwijzing kun je 
een eigen alineastijl geven (➐) voor 
de opmaak in de index (alleen bij 
geneste indexen!). De tekenstijl voor 
de verwijzing zelf, het paginanum-
mer, de tekst van de kruisverwijzing 

 ➌

 ➎

 ➑ ➐

 ➒

 ➏

 ➍

➊ ➋
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Optie Genest en Run-in 

Kapitaalgebruik voor 
verwijzingen in een index

(Zie ook enzovoort) en het onder-
werp waarnaar in een kruisverwij-
zing wordt verwezen kun je opgeven 
bij Indexstijl (➑). De tekens die 

tussen verwijzingen, onderwerpen, 
subverwijzingen enzovoort staan 
geef je op bij Scheidingsteken in 
item (➒).

Genest Run-in

Titel

Kruis  verwij zing

Subverwij zing 
(tweede niveau)

Sectiekop

Lege Sectiekop

Verwijzing met 
bereik

Scheidings-
teken

Naam  
verwijzing

Wil je dat elke verwijzing in de index 
met een kapitaal begint, stel dit 
dan in bij de optie Hoofdletters in 

het Index-deelvenstermenu (is het 
menu grijs, selecteer dan eerst een 
verwijzing in het deelvenster Index).
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Opties voor een voorwaarde

Deelvenster Voorwaardelijke 
tekst

■ Voorwaardelijke tekst

Stel je het volgende voor: je maakt 
een productcatalogus die in België 
en Nederland wordt gebruikt. Maar 
elk onderdeelnummer verschilt 
per land in de catalogus. Ook de 
prijs van de onderdelen in euro’s 
verschilt.
Voorwaardelijke tekst maakt het 
mogelijk om het onderdeelnum-
mer een voorwaarde te geven zoals 
Nederlands. Type nu het onderdeel 
en de prijs voor België en geef 
een tweede voorwaarde aan voor 
Vlaams. Maak je nu de voorwaarde 
Nederlands zichtbaar en de voor-
waarde Vlaams onzichtbaar dan 
worden de juiste onderdeelnum-
mers en prijzen in je tekst getoond. 
Je kunt dus met één document toe 

voor beide talen. Zie het als Lagen 
(zie pagina 344) maar dan voor 
delen van de tekst.

Om het deelvenster Voor waar-
de lijke tekst te tonen kies je 
Venster / Voorwaardelijke tekst. 
Er staat altijd een voorwaarde 
[Onvoorwaardelijk] in voor je vaste 
tekst. Om een voorwaarde te maken 
voor het Nederlands kies je in het 
deelvenstermenu Voorwaardelijke 
de optie Nieuwe voorwaarde. Geef 
de voorwaarde een naam, in dit geval 
Nederlands (je kunt aangeven dat je 
in de tekst voorwaardelijke tekst met 
een bepaalde kleur onderstreept wilt 
zien). Doe hetzelfde voor een voor-
waarde Vlaams:

In het deelvenster voorwaardelijke 
tekst zie je nu de twee voorwaarden 
Nederlands en Vlaams:

Je kunt de gekleurde 
onderstreping verbergen 
door in het deelvenster 
Conditionele tekst achter 
Indicators in het 
uitklapmenu de optie 
Verbergen te kiezen.

Je kunt voorwaarden laden 
uit bestaande InDesign 
documenten: kies in het 
Voorwaardelijk tekst 
deelvenstermenu de optie 
Voorwaarden en sets laden.

Bij knippen en plakken wordt 
de voorwaarde van tekst 
bewaard.

Heb je een verankerde afbeel-
ding in de tekst, dan kun je deze 
afbeelding selecteren en een 
voorwaarde geven!

TIP
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Opmaak zoeken en een 
voorwaarde toepassen in het 

venster Zoeken/Wijzigen

Selecteer nu in het document een 
onderdeelnummer en een bijbeho-
rende prijs voor het Nederlands. 
Klik vervolgens in het deelvenster 
Voorwaardelijke tekst op de voor-
waarde Nederlands. Doe hetzelfde 

met een onderdeelnummer en prijs 
voor het Vlaams.
Je ziet nu een gekleurde onderstre-
ping onder de tekst staan die een 
voorwaarde heeft.

Om enkel de Nederlandse versie te 
tonen klik je op het oogje voor de 
voorwaarde Vlaams: alle tekst met 

de voorwaarde Vlaams wordt nu 
verborgen:

Het is mogelijk om op voorwaarden te 
zoeken (zie Zoeken/Wijzigen op pagina 
144). Wil je snel alinea’s met een 
bepaalde stijl een voorwaarde geven, 
zoek dan naar de opmaak van de alinea 
en geef bij Wijzigen de voorwaarde op 
die je wilt toepassen op deze alinea. 
Vervang je ook daadwerkelijk tekst, geef 
dan op of een al bestaande voorwaarde 
moet worden vervangen of moet worden 
toegevoegd.

In een groep wordt onthouden 
welke voorwaarden zichtbaar 
of onzichtbaar zijn. Kies 
Opties tonen in het 
Voorwaardelijke tekst-
deelvenster menu om de 
groep optie te tonen. Kies 
Nieuwe set maken in het 
uitklapmenu of selecteer een 
bestaande set onderaan in 
het deelvenster Voorwaar-
delijke tekst. Je kunt 
voorwaarden toepassen op 
flinke stukken tekst zoals 
hele alinea’s. Mocht er nu een 
alinea op de laatste pagina 
van het document staan die 
bij een verborgen voorwaarde 
hoort, dan houd je een blanco 
pagina over. Je kunt echter bij 
Voorkeuren /  Tekst / Slim 
opnieuw tekst plaatsen 
aangeven dat lege pagina’s 
automatisch moeten worden 
verwijderd. Dit werkt prima 
voor voorwaardelijke tekst! 
(Zie ook  pagina 294.)
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Deelvenster 
Kruisverwijzingen

In  de artikeleditor kun je 
duidelijk zien wat de 
kruisverwijzing is in de tekst 
(➒).

■ Kruisverwijzingen

➒

Vanaf InDesign CC 2014 maak je 
nog gemakkelijkker een kruisver-
wijzing als ‘Zie Kleur op pagina 23’. 
Wordt pagina 23 door wijzigingen 
in het document 25 en verander 
je de titel van je hoofdstuk van 
Kleur in Kleurgebruik, dan zal de 
kruisverwijzing automatisch ver-
anderen in ‘Zie Kleurgebruik op 
pagina 25’. Uiteraard kun je alles 
aan de kruisverwijzing naar eigen 
smaak aanpassen. Ook kun je naar 
andere documenten verwijzen! 
(Bijvoorbeeld in een boekbestand.)
Je kunt verwijzen naar:
• een hele paragraaf tekst;
• een deel van de paragraaf tekst;
• naar een bestaand tekstanker.

Kruisverwijzing invoegen
Maak het deelvenster 
Kruisverwijzingen zichtbaar 
door Venster / Tekst en tabellen / 
Kruisverwijzingen te kiezen. (NB: In 
eerdere versies van InDesign maakte 
deelvenster Kruisverwijzingen deel 
uit van het deelvenster Hyperlinks!) 
Klik op het pictogram Nieuwe 
Kruisverwijzing maken (➊) om een 

nieuwe verwijzing in te voegen. Klik 
op ➋ om een kruisverwijzing bij te 
werken; klik op ➌ om naar de bron 
(doel) te gaan; klik op ➍ om naar de 
geselecteerde kruisverwijzing in het 
document te gaan. Achter de kruis-
verwijzing zie je het paginanummer 
staan waarop de kruisverwijzing 
voorkomt (➏); klik op het paginacijfer 
om naar de kruisverwijzing te gaan.

InDesign CC 2014 controleert voort-
durend of de kruisverwijzing nog 
klopt: is doel en bron in orde dan zie 
je een groen bolletje naast de kruis-
verwijzing staan (➏). Ontbreekt de 
bron, dan zie je een rood vlagje (➐): 
Dubbelklik op de kruisverwijzing in 
het deelvenster Kruisverwijzingen 
om de verwijzing aan te passen of 
verwijder de kruisverwijzing. Is de 
bron gewijzigd (bijvoorbeeld het 
paginanummer of de tekst van het 
origineel) dan zie je een geel waar-
schuwingsteken staan (➑); klik op 
Bijwerken (➋) om het gele waar-
schuwingsteken weer in een groen 
bolletje te veranderen. Zie ook 
pagina 422.

Kruisverwijzingen vanuit 
Word worden netjes omgezet 
naar kruisverwijzingen in 
InDesign (zie ook pagina 
90).

Je kunt ook in het 
Kruisverwijzingen 
deelvenstermenu de optie 
Kruisverwijzing invoegen 
kiezen om een nieuwe 
kruisverwijzing te maken.

➏
➐
➑

➊ ➎➋➍➌
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Kruisverwijzing opgeven

Plaats de tekstcursor in een tekst-
kader daar waar de verwijzing moet 
worden ingevoegd en kies in het 
Kruisverwijzing-deelvenstermenu 
de optie Nieuwe Verwijzing invoe-
gen (of klik op het pictogram 
Kruisverwijzing invoegen – zie 
vorige pagina). In de dialoog kun je 
aangeven of de kruisverwijzing naar 
een paragraaftekst of een hyperlink 
anker moet worden gemaakt. Eerst 
wordt gekeken naar het invoegen 
van een kruisverwijzing naar een 
hele paragraaf.

Je wilt verwijzen naar het kopje 
Kleurmodellen in het open InDesign 
document (➊) in onderstaand 
voorbeeld. Kies in het deelvenster 
Kruisverwijzingen bovenaan Alinea 
(➋). Kies vervolgens in het linker-
deel een alineastijl (➌). Rechts 
verschijnt de tekst van alle in het 
document gebruikte alinea’s met de 
gekozen alineastijl (➍). In dit voor-
beeld is de alineastijl Kopje slechts 
eenmaal gebruikt in het docu-
ment voor de alinea met de tekst 
Kleurgebruik.

Op de plaats van de cursor zie je na 
het kiezen van OK de verwijzing in 

de tekst verschijnen:

➍

➏

➎

➋

➊

➌

Je kunt ook verwijzen naar tekst in een ander document, bijvoorbeeld bij 
boekbestanden (zie pagina 423). Geef dan als bronbestand achter de optie  
Document (●➊) een ander geopend InDesign document aan of kies in het 
uitklapmenu Bladeren en selecteer een ander InDesign document.

TIP

Wil je naar een alinea 
verwijzen die geen alineastijl 
gebruikt kies dan de optie 
Alle alinea’s.
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Opmaak voor 
kruisverwijzingen

De wijze waarop in de tekst een 
kruisverwijzing wordt getoond (een 
rechthoek om de verwijzing bijvoor-
beeld) kun je instellen bij Weergave 
(➎).
De exacte formulering van de kruis-
verwijzing is uiteraard volledig 
aan te passen. Standaard staat de 
kruisverwijzing tussen aanhalings-
tekens gevolgd door op pagina en 
dan het paginanummer. In InDesign 

worden een aantal standaard for-
muleringen meegeleverd die je 
in het uitklapmenu Opmaak kunt 
kiezen (➏). Maar je kunt deze naar 
eigen inzicht volledig aanpassen. 
Klik om de opmaak aan te passen 
op het potlood pictogram rechts 
achter de opmaak. Of kies in het 
Kruisverwijzingen-deelvenstermenu 
de optie Opmaak voor kruisverwij-
zingen definiëren.

➐ ➒❶

➑

➓➓

Het is ook mogelijk om een nieuwe 
opmaak toe te voegen door op het 
+ pictogram te klikken (➐). Geef de 
nieuwe opmaak een naam (➑). In 
het uitklapmenu (➒) kun je stan-
daard tekstblokken opgeven zoals 
paginanummer of de aan te halen 

tekst. Deze komen als een code 
in de opmaak te staan (➓) zoals 
<pageNum/> voor paginanummer. 

Bijvoorbeeld de volgende opmaak in 
het voorbeeld van Kleurgebruik op 
de vorige pagina:

(Zie <fullPara/> op pagina <pageNum/>)
levert deze tekst op:
(Zie Kleurgebruik op pagina 9)

Je kunt een tekststijl toekennen 
aan de hele kruisverwijzing, bijvoor-
beeld om de hele verwijzing cursief 
te zetten (❶). 
Om enkel een deel van de kruis-
verwijzing te cursiveren, kun je een 

tekenstijl toekennen aan een deel 
van de formulering met de code: 
<cs name=”stijlnaam”>.
Heb je een tekenstijl Cursief aan-
gemaakt dan levert de volgende 
formulering:

(Zie <cs name=”Cursief”><paraText /></cs> op pagina <pageNum />)
deze tekst op:
(Zie Kleurgebruik op pagina 9)
Sluit dus een tekenstijl af met </cs>.

Maak je gebruik van 
genummerde lijsten (zie 
pagina pagina 400) dan kun 
je ook enkel het nummer 
opnemen van die alinea, 
bijvoorbeeld ‘zie deel 2’. Kies 
dan de optie Alineanummer 
in het uitklapmenu. Een 
opmaak kan dan zijn:
Zie deel <paraNum/>
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Tekstanker in Artikeleditor

Gewijzigde en ontbrekende 
kruisverwijzingen

Verwijzen naar een tekstanker
Wil je in een alinea slechts een deel 
van de tekst gebruiken in de kruis-
verwijzing, selecteer dan het woord 
of woorden in de tekst en kies in het 
Kruisverwijzingen-deelvenstermenu 
de optie Nieuw hyperlinkdoel. 
Kies als Type Tekstanker en geef 
deze een naam. Kies nu in het 
Kruisverwijzingen-deelvenstermenu 
de optie Kruisverwijzing invoe-
gen en kies achter Doel (zie ➋ op 
pagina 420) Tekstanker. In de 
opmaak kun je dan bijvoorbeeld 
kiezen voor de standaard opmaak 
Tekstankernaam  <txtAnchrName/> 
en Pagina nummer.

Verwijzen naar een deel van een 
paragraaf
Een andere manier om naar een 
deel van een alineatekst te ver-
wijzen is om in een formulering 
Onvolledige alinea te kiezen. 
Luidt de tekst van een alinea 
bijvoorbeeld:

Opties voor kleur – alle mogelijkheden 
van kleurgebruik op een rij

en wil je enkel in de kruisverwijzing 
Opties voor kleur opnemen, dan kun 
je het kastlijntje ( het – teken) als 
het einde van de te verwijzen tekst 
opgeven. De volgende opmaak

<fullPara delim=”–” includeDelim=”true”/> op pagina <pageNum/>
levert deze verwijzing op:
Zie Opties voor kleur op pagina 9

Het eerste deel fullPara 
delim=”–” bepaalt het teken 
dat het einde van de kruisverwij-
zing aangeeft; het tweede deel 
includeDelim=”true”/ geeft aan 
of het teken zelf ook geciteerd moet 
worden (true. Zet op false om het 
teken zelf niet te citeren). 

Enkele voorbeelden:  <fullPara/> 
citeert de volledige alinea inclu-
sief eventuele nummering van 
genummerde lijsten; <paraText/> 
citeert alleen de alineatekst; 
<txtAnchrName/> citeert het 
tekstanker; <chapNum/>
citeert het hoofdstuknummer; 
<fileName/>
citeert de documentnaam.

Verwijzingen bijwerken
Wanneer de tekst waarnaar wordt 
verwezen is gewijzigd, komt in 
het deelvenster Kruisverwijzingen 
achter de naam van de kruis-
verwijzing het pictogram    te 
staan. De kruisverwijzing moet 

worden bijgewerkt. Kies in het 
Kruisverwijzingen-deelvenstermenu 
de optie Kruisverwerkingen bij-
werken of klik op het pictogram bij-
werken (zie ➋ op pagina 419). 
Wanneer de bron van de kruis-
verwijzing ontbreekt (een extern 
document dat is gesloten bijvoor-
beeld of een tekst die volledig is 
verwijderd) komt achter de naam 
van de kruisverwijzing het    pic-
togram te staan. Dubbelklik op de 
kruisverwijzing in het deelvenster 
Kruisverwijzingen om de verwij-
zing aan te passen of verwijder de 
kruisverwijzing. Wordt verwezen 
naar een ander InDesign docu-
ment, open dan dit document om de 
kruisverwijzing weer bij te werken. 
Om de kruisverwijzing naar een 
ander document bij te werken kun 
je ook in het Kruisverwijzingen-
deelvenstermenu de opties 
Kruisverwijzing opnieuw koppelen 
kiezen en aangeven welke docu-
ment en welke tekst je wilt gebrui-
ken als bron. 

 Kleur

Navigeer naar de  bron van 
een geselecteerde 
kruisverwijzing in een 
document door in het 
Kruisverwijzingen-
deelvenstermenu de optie  
Naar bron te kiezen; kies 
Naar doel om naar een 
geselecteerde 
kruisverwijzingen te 
navigeren in het document.

422 Handboek InDesign CC Lange documenten



Leeg boekbestand

■ Boekbestanden

Soms kan het handig zijn een 
zeer omvangrijk document (zeg: 
meer dan 50 pagina’s) op te delen 
in meerdere, kleinere InDesign-
documenten. Zie deze kleinere 
InDesign-documenten als hoofd-
stukken van een boek. De hoofd-
stukken kun je dan samenvoegen 
tot een boek. Dit heet in InDesign 
een boekbestand. In InDesign maak 
je eerst een boekbestand aan waar-
in straks alle losse hoofdstukken 
worden verzameld in een boek.
Kies Bestand / Nieuw / Boek. Geef 
een naam en een locatie op om te 

bewaren (het boekbestand is dus 
een bestand dat je kunt sluiten en 
openen op je harde schijf). 

Je krijgt een deelvenster te zien 
met de naam van het boekbestand. 
Je kunt nu InDesign documen-
ten toevoegen door op het plus-
teken onder in het deelvenster 
Boekbestand te klikken, of door in 
het Boekbestand-deelvenstermenu 
de optie Document toevoegen te 
kiezen. (Zie volgende pagina voor 
de opties.)

Het voordeel van een boekbestand 
is niet alleen dat je met kleinere 
deelbestanden kunt werken, maar 
dat je samen met anderen aan 
verschillende documenten van 
het boekbestand kunt werken. 
Iedere medewerker kan een apart 
hoofdstuk openen. Wanneer je de 

InDesign-documenten die deel 
uitmaken van een boekbestand bij-
voorbeeld op een server bewaart, 
kunnen verschillende mensen 
tegelijkertijd aan een apart hoofd-
stuk werken. Later voeg je alle 
hoofdstukken weer samen via het 
boekbestand.

 Open de InDesign-bestanden die je hebt toegevoegd aan dit boekbestand 
alleen direct vanuit het deelvenster Boekbestand, door te dubbelklik-
ken op de naam van het document! Zo behoud je een goed overzicht van 
welke bestanden in bewerking zijn. Werk je met meerdere mensen aan 
hetzelfde boek, bewaar het boekbestand dan op de server en zorg dat elke 
medewerker dit boekbestand gebruikt. Zo heb je een duidelijk overzicht 
van de documenten die zijn geopend door iemand anders.

LET OP
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➊ Hoofdstuk 1 is gemarkeerd als stijlbron voor synchronisatie, het bronbe-
standsymbool staat voor de naam.

➋ Dit is een ander hoofdstuk in het boek, zonder het pictogram voor stijlbron. Om 
van dit bestand de stijlbron voor synchronisatie te maken klik je op het lege vier-
kantje voor de naam van een hoofdstuk.

➌ Door op het plusteken te klikken voeg je een document toe aan het boek. Het 
document wordt toegevoegd boven het document dat je eventueel hebt geselec-
teerd in het deelvenster Boekbestand. Heb je niets geselecteerd, dan wordt een 
nieuw hoofdstuk aan het einde van het boek toegevoegd (onder in het deelven-
ster Boek).

➍ Selecteer een InDesign-document in het deelvenster Boek en klik op het - teken 
om het te verwijderen uit het boekbestand.

➎ Synchronisatie: met een klik op dit pictogram in geselecteerde documenten 
worden de elementen die je opgeeft (stijlen, variabelen, stramienpagina’s, over-
vulvoorinstellingen, nummering en stalen) vanuit de stijlbron naar de geselec-
teerde documenten in het boek gekopieerd. Alle elementen met dezelfde naam 
worden overschreven in deze documenten. Als het document dat wordt gesyn-
chroniseerd niet de kleuren, stijlen enzovoort van de stijlbron bevat, worden 
deze aan dit document toegevoegd. Heb je een element (bijvoorbeeld een kleur) 
dat niet in de stijlbron staat maar wel in het document dat je synchroniseert, dan 
blijft dit element ongewijzigd in dit document.

➏ Slaat het boekbestand op.
➐ Print het boekbestand: alle documenten worden afgedrukt als één geheel.
➑ Paginanummering telt door.

Documentstatus: Geopend (➒), Gewijzigd (➓), Ontbreekt (❶).

Boekbestand

 ➎  ➏  ➐  ➌  ➍

 ➊  ➒
 ➓
 ❶ ➋

Deelvenstermenu

➑
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Volgorde van bestanden in 
een boekbestand wijzigen

Wijzigingen in boekbestand 
opslaan

Boek wijzigen
Om een hoofdstuk van plaats te 
veranderen in het boekbestand, 

kun je een InDesign-document in 
het boekbestand verslepen met de 
muis:

De nummering telt nu door. Had 
hoofdstuk 3 eerst de paginanum-
mering 9–12 en hoofdstuk 2 5–8, 
nu is de nummering omgewisseld 
zodat het boek netjes doortelt.

Wanneer je wijzigingen aanbrengt 
in het boekbestand, krijg je dit 
dialoogvenster te zien zodra je het 
boekvenster sluit:

Klik op Opslaan om de wijzigingen 
te bewaren. Je kunt het boekbe-
stand tussentijds opslaan door in 
het Boek bestand-deelvenstermenu 
de optie Boek opslaan te kiezen. 
(Kies Boek opslaan als om het 
boekbestand onder een andere 
naam op te slaan.)

Wanneer InDesign-documenten 
zijn geopend via Document / Open 
en bewaard via Document / Opslaan, 
en niet direct vanuit het deelven-
ster Boekbestand, dan zie je een 
geel waarschuwingsdriehoekje 
achter de naam van het InDesign-
document (➓). Open de documenten 
nu weer vanuit het boekvenster 

(dubbelklikken) en bewaar de docu-
menten vervolgens na het openen. 
Wanneer een InDesign-document 
niet kan worden gevonden (bijvoor-
beeld doordat de naam is gewijzigd 
of het document is verplaatst), zie 
je een rood waarschuwingsteken 
achter de naam van het InDesign- 
document (❶). Dubbelklik op het 
ontbrekende document in het boek-
venster. Je krijgt de mogelijkheid 
om een ander document te kiezen: 
geef de locatie van het document op 
of selecteer een document waarvan 
de naam is gewijzigd. Je kunt ook 
de optie Document vervangen in 
het Boekbestand-deelvenstermenu 
kiezen om een ontbrekend bestand 
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Volgorde van 
paginanummering in een 

boekbestand wijzigen

Hoofdstuk nummering in 
Nummering- en sectieopties

bij te werken. Je kunt met deze 
optie elk InDesign-document in het 
boekbestand vervangen door een 
ander document.

Paginering
De paginanummering van het 
documenten in het boekbestand 
nummert automatisch door. 

Paginering kun je direct wijzigen 
in de InDesign-documenten zelf 
via het Pagina-deelvenstermenu 
Nummering- en sectieopties (zie 
Paginanummering aanpassen op 
pagina 290). In onderstaand voor-
beeld is hoofdstuk 3 opnieuw gepa-
gineerd en begint nu met pagina 
19. Dit zie je in het boekvenster. 

Wanneer je de volgorde van de 
hoofdstukken weer wijzigt blijft de 
ingestelde paginering van kracht:
Bij Nummerings- en sectieopties 
in het deelvenster Pagina’s kun je 

een hoofdstuknummering opnemen 
(zie Paginanummering aanpassen op   
pagina 290 en Genummerde lijsten 
op pagina 400). 

Deze hoofdstuknummering kun 
je ook laten doortellen in het 

boekbestand (❷).
Aangezien InDesign-bestanden in 

❷

Na het wijzigen van 
bijvoorbeeld het aantal 
pagina’s in een van de 
documenten in je boek moet 
je alle nummeringopties- en 
kruisverwijzingen bijwerken. 
Kies in het Boek-
deelvenstermenu de opties 
Alle nummering bijwerken 
en  Alle kruisverwijzingen 
bijwerken.

LET OP
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Nummerings opties voor een 
boekbestand

een boekbestand als één geheel 
worden gezien, staan alle pagina’s 
achter elkaar. Je kunt instel-
len of elk document altijd moet 
beginnen op een oneven (linker-) 
pagina (Doorgaan op volgende 
oneven pagina), een even (rechter-) 
pagina (Doorgaan op volgende 
even pagina) of dat het document 

eenvoudigweg verder telt vanaf het 
vorige document. Deze laatste optie 
(Doorgaan vanaf vorig document) 
kan linker- en rechter pagina’s 
onbedoeld omwisselen.
Om deze opties in te stellen 
kies je in het Boekbestand-
deelvenstermenu de optie 
Nummeringopties boekpagina’s.

Wanneer je ieder document op een 
oneven, linkerpagina wilt beginnen, 
moet het voorgaande document dus 
op een even, rechterpagina eindi-
gen. Doet dit voorgaande document 
dat niet, zet dan de optie Lege pagi-
na invoegen aan om een pagina in 
het vorige document toe te voegen. 
De optie Pagina- en sectienum-
mers automatisch bijwerken zorgt 
dan bij het toevoegen van documen-
ten aan het boekbestand, of bij het 

aanmaken van nieuwe pagina’s in 
een document van het boekbestand, 
dat de nummering van pagina’s 
automatisch wordt gecorrigeerd.

Je kunt de nummering van pagi-
na’s, maar ook de nummering 
van genummerde lijsten, altijd 
bijwerken door in het Boekbestand-
deelvenstermenu de optie 
Nummering Bijwerken / Alle num-
mers bijwerken te kiezen.

  

Synchroniseren
Met synchronisatie van geselec-
teerde documenten worden de 

elementen die je opgeeft (stijlen, 
variabelen, stramienpagina’s, over-
vulvoorinstellingen, nummering 

Lijsten (Inhoudsopgave) en indexen kunnen op boekniveau worden bijge-
werkt als je in de lijst- en indexdialoogvensters de opties voor Boek aanzet.

TIP

Documenten automatisch converteren in het boekbestand-deelvenster-
menu zet versie oudere CS-documenten direct om naar CC! Deze docu-
menten zijn daarna dus niet meer te openen eerdere versies!

LET OP
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Synchronisatie opties

en stalen), vanuit de stijlbron naar 
de geselecteerde documenten in 
het boek gekopieerd, (zie optie ➎ 
op pagina 424). Wat er precies 
wordt gesynchroniseerd kun je 

instellen door in het Boekbestand-
deelvenstermenu de optie Opties 
synchroniseren te kiezen. Zet aan 
wat je wilt synchroniseren:

Wees voorzichtig met wat je syn-
chroniseert, het kan de opmaak van 
de te synchroniseren documenten 
danig wijzigen wanneer stijlen in 
een te synchroniseren document 
dezelfde naam hebben als de stijl-
bron maar andere opmaak hebben.
Heb je bijvoorbeeld een stijl Artikel 
in een document met als lettertype 
Helvetica, en staat in de stijlbron 
een stijl met dezelfde naam Artikel 
maar met een lettertype Times, dan 
wordt bij synchroniseren de stijl 
Artikel aangepast aan de stijlbron. 
Elke stijl met de naam Artikel heeft 
dan als lettertype Times gekregen.

Om alle documenten in het boekbe-
stand te synchroniseren, kies je in 
het Boekbestand-deelvenstermenu 
de optie Boek synchroniseren. Of 
selecteer enkele documenten in 

het deelvenster Boekbestand en 
kies in het deelvenstermenu de 
optie Geselecteerde documenten 
synchroniseren.

Boek afdrukken, preflight,  
PDF-export en pakket maken
Om alle documenten in het boek-
bestand af te drukken, te pre-
flighten (controleren), als één 
PDF-bestand te exporteren of 
te verzamelen in een pakket, 
kies je in het Boekbestand-
deelvenstermenu respectieve-
lijk de optie Boek afdrukken, 
Preflight boek, Boek naar PDF 
exporteren of Boek in pakket 
opnemen om af te drukken. (Je 
kunt ook enkele documenten in het 
boek selecteren en deze afdruk-
ken, preflighten, exporteren naar 
PDF of er een pakket van maken.)
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■ Verankerde objecten

Afbeelding wordt 
geselecteerd, en 
vervolgens geko-
pieerd

Cursor is 
geplaatst achter 
de tekst ‘sumsan’ 
en vervolgens 
is de afbeelding 
geplakt

Hier is een tus-
senkopje toege-
voegd; de tekst 
met de afbeelding 
loopt mee

Bij wat langere documenten wil je 
misschien dat bij veel tekstverloop 
afbeeldingen automatisch bij de 
juiste tekst op de juiste plaats blij-
ven staan. Je verankert de afbeel-
ding aan een tekst. Verankerde 
objecten worden in InDesign Inline 
graphics genoemd. Je kunt bij-
voorbeeld een object (een klein 
logo, of een grotere afbeelding 
enzovoort) op een bepaalde plaats 
in de tekst plakken. Het object 
loopt dan met de tekst mee, het zit 

‘vast’ op die plaats.
De simpelste manier is om een 
object eenvoudigweg met het 
Selecterengereedschap te selec-
teren en dan Bewerken / Knippen 
of kopiëren te kiezen. Ga met de 
tekstcursor op de plaats staan waar 
je het object in de tekst wilt plak-
ken en kies Bewerken / Plakken. Het 
object staat nu in de tekst en ‘loopt 
mee’ bij eventuele tekstwijzigingen. 
(Tabellen zijn per definitie altijd al 
verankerde objecten!)

Positie van verankerde objecten
Wanneer je een object in de tekst 
plakt als verankerd object, lijnt deze 
in eerste instantie op de basislijn. 
De onderkant van een afbeeldings-
kader lijnt dus op de basislijn van 
de tekst waarin dit kader wordt 
geplakt.

Je kunt het geplakte kader met het 
Selecterengereedschap (de zwarte 

pijl) selecteren en omhoog of 
omlaag schuiven (je verandert dus 
de uitlijning van het geplakte object 
ten opzichte van de basislijn van 
de tekst). Het is mogelijk om het 
geplakte object te schalen zoals elk 
ander object. Je kunt het geplakte 
object ook tekstomloop geven, maar 
alleen de alinea waar het geplakte 
kader in staat reageert op de tekst-
omloop! Wanneer je een object 
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Opties voor een verankerd 
object

Uitlijningsopties voor een 
verankerd object

plakt in de tekst, kun je het object 
met het Selecterengereedschap 
selecteren en via Object / Verankerd 

object / Opties instellen aangeven 
waar het object precies ten opzichte 
van de tekst wordt geplaatst.

De standaardinstelling is Inline 
of Boven regel. Inline wil zeg-
gen: alsof je een teken had 
getypt – alleen is dat teken nu het 
geplakte object. Hier kun je ook de 

verschuiving van het geplakte object 
opgeven ten opzichte van de basis-
lijn van de alinea waar het object in 
staat (Y-verschuiving):

De tweede optie is Boven regel. 
Je hebt nu de mogelijkheid om de 
positie op te geven van het veran-
kerde object, zoals links, rechts, 

gecentreerd maar ook ten opzichte 
van de rug.
Je kunt het verankerde object ook 
met het Selecterengereedschap 

Verankerde objecten worden met 
een anker-pictogram weergegeven 
in de Artikeleditor:

430 Handboek InDesign CC Lange documenten



verplaatsen. Om te voorkomen 
dat je het verankerde object per 
ongeluk verplaatst, zet je de optie 
Handmatig positioneren voorko-
men aan. Zet Voorvertoning aan 
om direct te kunnen zien waar het 
verankerde object precies komt te 
staan in de tekst.

Aangepaste positie  
verankerde objecten
De mooiste (maar helaas ook inge-
wikkelde) optie voor de positie van 
in de tekst geplakte objecten is de 
optie Aangepast.
Hiermee kun je een verankerd 
object plaatsen waar je wilt op de 
pagina. Dus ook buiten het tekst-
kader waar je het object in hebt 
geplakt! 
Denk bijvoorbeeld aan een afbeel-
ding in de marge naast een tekst-
kader: de afbeelding loopt met de 
tekst mee en wanneer je gebruik-
maakt van de optie Uitlijnen ten 
opzichte van de rug, verandert het 
kader van positie wanneer de tekst 
naar een andere pagina opschuift. 
Zo kun je bijvoorbeeld zonder zelf 
aanpassingen te hoeven maken een 
opmaak automatiseren. 
Maak bijvoorbeeld in de kantlijn 
een tekstkader met een toelich-
ting. Kopieer of knip dit tekstka-
der. Plak dit tekstkader dan als 
verankerd object in de tekst waar 
de toelichting bij hoort te staan. 
Kies het verankerde tekstkader 
met het Selecterengereedschap 
en kies Object / Verankerd object 
/ Opties. Kies Aangepast en 
klik op OK. Versleep met het 
Selecterengereedschap nu het 
geplakte tekstkader naar de marge 
buiten het tekstkader waar je het 
tekstkader met de toelichting in 
hebt geplakt. Het geplakte tekstka-
der met de toelichting blijft nu bij de 
tekst staan waar je het plakte. De 
tekst met de toelichting loopt mee 
en verandert eventueel van links op 

de pagina naar rechts op de pagina 
wanneer de tekst waar het veran-
kerde object in staat door tekstwij-
zigingen bij verplaatsing van de ene 
naar de andere pagina verloopt.

Nog mooier is dat je bijvoorbeeld 
een afbeelding die bij een bepaalde 
positie in de tekst hoort, ook kunt 
plaatsen op een váste positie op de 
pagina.
Bijvoorbeeld een illustratie die op 
de linkerpagina, uitgelijnd aan de 
onderzijde van de marge en ten 
opzichte van de rug altijd aan de 
binnenkant staat (voor een linker-
pagina dus rechts op de pagina). 
Zolang de tekst op deze pagina 
blijft staan, blijft de bijbehorende 
afbeelding op een vaste positie op 
dezelfde pagina. Pas wanneer de 
tekst naar een volgende pagina 
verloopt, verplaatst de afbeelding 
automatisch naar de volgende 
pagina en staat daar dan weer uit-
gelijnd ten opzichte van de onder-
marge en de rug, dus nu links op de 
rechterpagina!

In het volgende voorbeeld is een 
tekstkader gemaakt met een 
rubriektekst; dit kader is geknipt en 
vervolgens geplakt in het tekstka-
der waar het bij moet blijven staan. 
Het verankerde tekstkader is uit-
gelijnd weg van de rug. Het veran-
kerde tekstkader in de marge loopt 
mee wanneer tekst wordt gewijzigd 
en wanneer de tekst verloopt van 
de linker- naar de rechterpagina, 
verandert het automatisch van 
uitlijning.

Je kunt een Referentiepunt van 
het verankerde object kiezen ten 
opzichte van de positie waar het 
werd geplakt. Bijvoorbeeld het 
kaderpunt linksboven van het ver-
ankerd object ten opzichte van de 
geplakte positie in de tekst. Elk punt 
kan ook refereren aan bijvoorbeeld 
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Referentiepunt

Verankerde objecten

de linker- of ondermarge en kan ten 
opzichte van die marge een (X- of 
Y-) verschuiving krijgen enzovoort. 

Een referentiepunt selecteer je 
door te klikken op een hoekje in het 
voorbeeld van de pagina’s (➊).

Tekst-/witregels toegevoegd

Tekst verloopt van een linkerpagina  
naar een rechterpagina

➊

Je ziet een stippellijn lopen van de 
positie waar het object werd geplakt 
naar het referentiepunt wanneer je 
het verankerde object selecteert. 

Verankerde objecten krijgen ook 
een ankerpictogram wanneer 
ze buiten het tekstkader worden 
geplaatst.

➊
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In onderstaand voorbeeld is de 
afbeelding voor het tussenkopje 
geplakt. De afbeelding is als ver-
ankerd object uitgelijnd op de lin-
kermarge (➋). De bovenkant van de 

afbeelding lijnt op de kapitaalhoogte 
van het tussenkopje (➌). Zou de tekst 
op een rechterpagina komen te staan, 
dan wordt de afbeelding automatisch 
uitgelijnd op de rechtermarge (➍).

 ➋

 ➍

 ➌

Hieronder is de afbeelding veran-
kerd voor het tussenkopje ‘Spanje 
– Mallorca’. De afbeelding zal altijd 
links 3 mm aflopend (➎) en onderaan 
de linkerpagina staan op de onder-
marge (➏), zolang de tekst op deze 

pagina staat. Zodra door wijzigingen 
het tussenkopje op een rechterpagi-
na komt te staan, dan zal de afbeel-
ding automatisch rechts 3 mm aflo-
pend en onderaan de pagina komen 
te staan (➐).

 ➐

 ➎

 ➏

433

Lange docum
enten



Verankerd object in de 
marge

Objectstijl voor verankerd 
object

In dit boek is gebruik gemaakt 
van een verankerde object voor 

zij-tekstjes in de zijkolom (zie het ¥ 
symbool):

➊

 ➋

Verankerde objecten  
met objectstijl
Aan een verankerd object kan ook 
een objectstijl (zie Objectstijlen op 
pagina 365) worden toegekend. 
In deze objectstijl kun je van alles 
vastleggen over kleur, omlijning, 
tekststijlen enzovoort, maar ook 
de positie van het verankerd item. 
Voor de inzetjes aan de zijkant in 

dit boek is een objectstijl gemaakt 
waarin is vastgelegd dat de afbeel-
ding passend moet worden gemaakt 
voor het kader (➊). Bovendien is de 
positie ten opzichte van de marge 
vastgelegd (➋). Wanneer je nu een 
verankerd object aanmaakt kun je 
deze met één klik voorzien van de 
juiste opmaak en positie.
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Standaardwaarden instellen 
voor een verankerd object

Bovendien is het mogelijk om bij 
het invoegen van een verankerd 
object meteen aan te geven welke 
objectstijl moet worden toegepast 
voor dit verankerd kader. Bovendien 
kan het formaat (breedte en hoogte) 
van het verankerd object worden 
vastgelegd. Zorg eerst dat er niets 
is geselecteerd in het document! 
Kies Object / Verankerd object / 
Opties (Standaardwaarden) om de 

standaard positie van elk nieuw 
verankerd object op te geven. Kies 
Object / Verankerd object / Invoegen 
(standaardwaarden) om behalve de 
positie (➌) tevens op te even welke 
objectstijl voor een nieuw verankerd 
object moet worden gebruikt (➍). 
Geef op of het een tekst- of afbeel-
dingskader moet zijn (➎) en welk 
formaat standaard moet worden 
gebruikt (➏):

➎
➍

➏

➌

Je kunt uiteraard ook verschillende 
objecten in InDesign groeperen, 

deze kopiëren en als verankerd 
item in de tekst plaatsen.

  
Je kunt heel snel op de positie van de tekstcursor een verankerd object 
invoegen met de gewenste instellingen door een sneltoets toe te kennen 
aan het menu Object / verankerd item / invoegen. (Zie pagina 32 over 
hoe een sneltoets aan een menu toe te kennen.)

TIP
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Verankerde objecten slepen
Vanaf InDesign versie CS5.5 kun 
je objecten op een hele simpele 
manier direct verankeren door te 
slepen met het veranker-blokje: 
het blauwe vierkantje (➊) dat je 
rechts bovenaan een kader ziet 
wanneer je het kader selecteert 
met het Selecterengereedschap 
(de zwarte pijl). 
Je kunt dit vierkantje tonen/verber-
gen met Weergave / Extra / Besturing 

van verankerd object tonen/
verbergen
Klik op het blauwe vierkantje en 
houd de muisknop ingedrukt. Sleep 
nu naar de plaats in de tekst waar 
je het kader wil verankeren. Tijdens 
het slepen zie je de cursor met het 
verankerd item symbool: . Laat 
in de tekst de muisknop los. Het 
kader blijft op zijn plaats staan op de 
pagina maar loopt nu als verankerd 
object mee in de tekst.
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➊

Houd tijdens het slepen de toets K 
ingedrukt om na het loslaten van de 
muisknop de opties te tonen voor 
een verankerd object; houd tijdens 
het slepen de toets : ingedrukt 
om na het loslaten van de muisknop 
het object als inline graphic in de 
tekst te plaatsen(➋). 
Houd beide toetsen : en K 
ingedrukt tijdens het slepen om na 
het loslaten van de muisknop het 
object als inline graphic in de tekst 
te plaatsen en de opties voor een 
verankerd object te tonen.

➋



Geavanceerd gebruik van object-
stijlen voor verankerde objecten
Objectstijlen zijn perfect voor het 
gebruik van complexe verankerde 
objectinstellingen. Hieronder zie je 
de instellingen van vijf objectstijlen 

die kaders boven- of anderaan de 
pagina verankeren: twee objectstij-
len zijn 3 mm aflopend, twee object-
stijlen houden de marges aan en 
een objectstijl staat op stokhoogte.
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Deelvenster Gegevens-
samen voeging

Velden toevoegen aan  
een tekstkader

■ Gegevenssamenvoeging

Het is mogelijk om een databasebe-
stand of Excel-bestand te koppelen 
aan een geautomatiseerde opmaak 
in InDesign. Denk aan een brief 
die in InDesign wordt opgemaakt 
en naar klanten moet worden 
gestuurd. In de aanhef en adresse-
ring moet nu automatisch het klan-
tenbestand worden gebruikt, zodat 
elke brief een persoonlijk tintje 
krijgt. Als gegevensbestanden kun 
je tabgescheiden tekstbestanden, 
Excel-bestanden en csv-database-
bestanden gebruiken.
Maak de brief aan en teken een 
tekstkader waar de wisselende 

gegevens moeten komen. In dit 
voorbeeld hebben we een Excel- 
bestand met klantgegevens dat we 
willen gebruiken.

Kies Venster / Hulpmiddelen / 
Gegevens samenvoeging. 
Kies in het Gegevenssamenvoeging-
deel venstermenu de optie 
Gegevensbron selecteren. 
Selecteer het klantenbestand.
In het deelvenster Gegevens-
samenvoeging zie je nu de catego-
rieën (velden) die in dit klantenbe-
stand zijn gebruikt.

Sleep nu een veld vanuit het deel-
venster Gegevenssamenvoeging 
naar het tekstkader in je InDesign-
document waarin de gegevens 
moeten komen te staan. Je kunt ook 

simpelweg klikken op het veld om 
het in de tekst in te voegen. Je kunt 
de velden in het tekstkader selec-
teren als gewone tekst en tekst- en 
alineaopmaak toepassen.
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Velden toegevoegd in een 
tekstkader

Een samengevoegd 
document maken

Om een voorbeeld te zien van hoe 
de gegevens worden ingevuld in 
het InDesign-document, zet je 
de optie Voorbeeld (➊) aan. Met 
de pictogrammen voor volgende/
vorige of eerste/laatste (➋) kun je 
alle gegevens doorlopen die in het 
klantenbestand voorkomen. Om 
nu bij het afdrukken deze velden 

automatisch te vullen met de juiste 
gegevens, en zo voor elke klant een 
eigen document af te drukken, kies 
je in het Gegevenssamenvoeging-
deelvenstermenu de optie 
Samengevoegd document aan-
maken, of klik op het bijbehorende 
pictogram onder in het deelvenster 
Gegevenssamenvoeging (➌).

 ➊  ➋  ➌

In het dialoogvenster Samen ge-
voegd document maken kun je 
aangeven of je een apart document 
wilt afdrukken voor elke klant (de 
standaardinstelling Alle records) of 

voor bepaalde klanten (Eén record 
of Bereik). Heb je bijvoorbeeld een 
InDesign-document ter grootte van 
een visitekaartje gemaakt, en kop-
pel je hier een gegevensbestand 
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Tekst- en afbeeldingvelden

aan, dan kun je op een A4 meerdere 
visitekaartjes drukken. Kies de optie 
Meerdere records achter Records 
per documentpagina en stel in het 
tabblad Layout meerdere records 
in hoe de visitekaartjes moeten 
worden verdeeld op de pagina.
Zet eventueel de optie Rapport over-
lopende tekst genereren bij maken 
voor document aan: passen de gege-
vens niet in het tekstkader waarin ze 
moeten komen te staan, dan wordt 
een waarschuwing getoond. 

Afbeeldingen in Gegevens-
samenvoeging gebruiken
De optie Waarschuwing bij ontbre-
kende afbeeldingen geeft een mel-
ding wanneer afbeeldingen ontbre-
ken. Om afbeeldingen automatisch 
te plaatsen dien je in de gegevens-
bron (databasebestand, tekstbe-
stand) het pad naar de afbeelding te 
zetten, bijvoorbeeld:
MAC OS X/KLANTEN/AFBEELDING/
VERJAARDAGSKAART.JPG.

Je ziet aan het pictogram voor 
een veld in het deelvenster 
Gegevenssamenvoeging of het 
veld in de gegevensbron een 
tekst of illustratie is. Sleep het 
veld dat naar afbeeldingen ver-
wijst vanuit het deelvenster 
Gegevenssamenvoeging boven op 
een illustratiekader. In het tab-
blad Opties van het dialoogvenster 
Samengevoegd document maken 

kun je opgeven of de afbeelding 
passend moet worden geschaald in 
het kader enzovoort.

Verandert de inhoud van je gege-
vens bron, dan moet je de gegevens-
bron bijwerken naar de laatste 
versie. Kies in het Gegevenssamen-
voeging-deelvenstermenu de optie 
Gegevensbron bijwerken.

Noem het veld in bijvoorbeeld Excel waarin je de afbeeldingen opsomt in 
je gegevensbron bijvoorbeeld Afbeeldingen. Zet nu een @ voor het veld 
Afbeeldingen. Zonder het teken @ zal het veld als tekst worden gezien en 
niet als aanduiding voor een afbeelding. Je kunt in Excel standaard geen 
@ voor de naam in een veld typen. Om in Excel toch een @ op te geven 
type je eerst een enkel openings-aanhalingsteken en vervolgens het 
teken @. (Je typt dus ‘@, in Excel verschijnt dan enkel het teken @ waar-
achter je de tekst ‘Afbeeldingen’ kunt opgeven.)

LET OP

Maak je geen gebruik meer van Gegevenssamenvoeging of 
onbreekt de gegevensbron, wis dan de gegevensbron: kies in het 
Gegevenssamenvoeging-deelvenstermenu de optie Gegevensbron 
 verwijderen. Anders blijf je een waarschuwing krijgen over een 
 ontbrekend bestand, elke keer dat je het InDesign-document opent.

TIP
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In de bedragen die in het gegevensbestand staan willen we een half kast-
lijntje (n-streepje) achter de bedragen zetten, zoals € 12,–. Omdat er dan 
een komma in het bedrag staat kan in het gegevens-bestand geen gebruik 
worden gemaakt van de komma als scheidingsteken, we moeten dan tabs 
tussen de verschillende gegevens zetten!

LET OP

■ Seriebrieven maken met 
gegevenssamenvoeging

In het onderstaande praktijkvoor-
beeld wordt een persoonlijk schrij-
ven voor klanten gemaakt met 
behulp van Gegevenssamenvoeging.
Allereerst wordt een sjabloon 
gemaakt met de tekst. Het gaat 

om een rekeningoverzicht van een 
DVD-speciaalzaak waarin de laat-
ste bestelling van een klant wordt 
vermeld met een afbeelding van de 
DVD-cover.

In een datebase-bestand (of een 
Excel-spreadsheet) staan de gege-
vens over de klantnaam, de datum 
van het overzicht, de prijs van een 

besteld artikel,  het aantal stuks van 
het besteld artikel, de totaalprijs en 
een afbeelding van het omslag van 
de bestelde DVD. 
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Het Excel-bestand wordt opge-
slagen als een tab-geschei-
den document. Kies nu in het 
geopende InDesign-sjabloon 
Venster / Hulpmiddelen / 
Gegevenssamenvoeging. Kies 
in het Gegevenssamenvoeging-
deelvenstermenu de optie 
Gegevensbron selecteren en kies 
het tab-gescheiden document. Zet 
nu de tekstcursor in de tekst van 
het sjabloon-document en dubbel-
klik in het deelvenster gegevens-
samenvoeging op de gewenste 
rubriek om deze op de juiste 
plaats in te voegen in de tekst. 
Teken een illustratiekader voor de 

DVD-cover. Houd het illustratie-
kader geselecteerd: klik nu eerst 
op de juiste rubriek in het deelven-
ster gegevenssamenvoeging om 
er het label van de afbeeldingen 
aan toe te kennen; kies vervolgens 
uit het gegevenssamenvoeging-
deelvenster menu Opties voor 
plaatsing van inhoud. Kies voor 
Afbeeldingen proportioneel aan-
passen zodat je zeker weet dat de 
afbeelding altijd passend wordt 
gemaakt in het illustratiekader.
Genereer nu de documenten: 
kies in het gegevenssamenvoe-
ging-deelvenstermenu de optie 
Samengevoegd document maken.

Lijst met afbeeldingen: deze bevinden zich in de map 
Covers (in dezelfde map als het gegevensbestand).
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Bibliotheken

Informatie voor objecten in 
een bibliotheek

Bibliotheken

Je kunt in InDesign werken 
met bibliotheken. Dit zijn kleine 
bestandjes waarin je vaak gebruikte 
objecten kunt opslaan. Bijvoorbeeld 
een bibliotheek van logo’s. Kies 
Bestand / Nieuw / Bibliotheek. Geef 
de bibliotheek een naam en geef 
een locatie op waar je haar wilt 
bewaren. Een bibliotheek is een 
bestand dat je gewoon in InDesign 
kunt openen. 
Je krijgt een deelvenster te zien 
waarin je objecten kunt slepen 
en waaruit je objecten weer op 
een pagina kunt slepen. Je kunt 
ook een object in het document 
selecteren en in het Bibliotheek-
deelvenstermenu de optie Item 
toevoegen kiezen. Wanneer 
je een object in de bibliotheek 

selecteert en in het Bibliotheek-
deelvenstermenu de optie Item(s) 
plaatsen kiest, wordt de positie (X 
en Y) van het te plaatsen object zelfs 
behouden.
Om in één keer alle objecten op 
de pagina als losse bibliotheek-
objecten in de bibliotheek te 
plaatsen, kies je in het Bibliotheek-
deelvenstermenu de optie Items 
op pagina toevoegen als losse 
objecten. (De optie Items op pagina 
toevoegen maakt een enkel biblio-
theekobject aan; dit is dan een 
gegroepeerd object van alle toege-
voegde items.)
Items kun je weergeven als mini-
aturen, grote miniaturen of als 
lijst. Kies de gewenste optie in het 
Bibliotheek-deelvenstermenu.

Om de objecten in een bibliotheek 
een eigen naam te geven, klik je op 
het infopictogram  onder in het 
deelvenster, of selecteer je in het 

Bibliotheek-deelvenstermenu de 
optie Iteminformatie. In het dia-
loogvenster Iteminformatie kun je 
ook een omschrijving opgeven. 
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Een subset weergeven van 
objecten in een bibliotheek

In InDesign krijgen objecten een 
categorie toegekend zoals bij-
voorbeeld tekst of afbeelding 
enzovoort. Je kunt in je bibliotheek 
objecten zoeken, bijvoorbeeld op 
categorie of op de naam die je 
aan een object hebt toegekend. 
Deze zoekopties zijn vrij uitge-
breid. Om te zoeken klik je op 

het verrekijkerpictogram onder 
in het deelvenster of door in het 
Bibliotheek-deelvenstermenu de 
optie Subset weergeven te kie-
zen. Om een zoekcriterium toe te 
voegen kies je Grotere keuze. Kies 
de optie Alles weergeven om alle 
objecten te zien in het deelvenster 
Bibliotheek.

Snippers (snippets)
Een andere manier om stukjes uit 
het document te bewaren en in een 
ander document te gebruiken zijn 
Snippers. Selecteer het object of 
de objecten op de pagina en sleep 
ze naar het Bureaublad of in een 
map. Je krijgt dan een snipper. Dit 
is een bestandje met de extensie 
.idms (eigenlijk is dit een XML-
bestandje). Deze snipper kun je 
bijvoorbeeld ook aan een andere 
InDesign-gebruiker e-mailen. Wat 
voor bibliotheken geldt met betrek-
king tot koppelingen en tekststijlen, 
geldt ook voor een snipper.

Metagegevens
Aan een InDesign-bestand kun 
je informatie toevoegen over het 
bestand, zoals een copyrightme-
dedeling of een omschrijving. Dit 
heet metagegevens. Metagegevens 
is door veel andere programma’s 
te doorzoeken. Om metagegevens 
aan het bestand toe te voegen kies 
je Bestand / Bestandsgegevens. Je 
kunt bijvoorbeeld coypright-gege-
vens opgeven, of enkele steekwoor-
den ingeven die gebruikt kunnen 
worden bij het zoeken naar bestan-
den zoals in de Bridge (zie pagina 
227).
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Wanneer je een afbeelding in een bibliotheek sleept, maak je een koppe-
ling naar de afbeelding. Sleep je vanuit de bibliotheek een afbeelding op 
een pagina in een ander document, dan komt de afbeelding in het deel-
venster Koppelingen te staan. Sleep je tekst met een tekststijl naar een 
bibliotheek en sleep je dit tekstobject vervolgens in een ander document 
van de bibliotheek op een pagina, dan worden de gebruikte tekststijlen 
toegevoegd aan het deelvenster Alinea- of Tekenstijlen.

LET OP



■ Scripts 

InDesign kan gebruik maken van 
zogenaamde scripts: dit kun-
nen Apple scripts zijn (Mac) of 
Javascripts (Mac én pc). Scripts 
voegen functionaliteit toe aan 
InDesign. Zo worden vaak scripts 
geschreven die heel specifieke 
zaken voor en bedrijf regelen. 
Scripts maken het bijvoorbeeld 
mogelijk om van een PDF meerdere 

pagina’s automatisch te plaatsen op 
een eigen pagina in InDesign.

Er worden een aantal scripts 
met InDesign meegeleverd. Je 
kunt ze zien wanneer je Venster 
/ Hulpmiddelen / Scripts kiest. Je 
start scripts door er in het deelven-
ster Scripts op te dubbelklikken. 

Sneltoetsen aan scripts 
toekennen
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Meerdere handige scripts kun je 
downloaden bij bijvoorbeeld Adobe.
www.adobe.com/designcenter. 
Zoek naar Exhange voor InDesign. 
Maar ook diverse blogs maken vaak 
handige scripts beschikbaar, zoals 
op www.indesignsecrets.com.

Gedownloade scripts plaats je 
in de map: InDesign / Scripts / 

Scripts Panel / (mapnaam). Je kunt 
in Scripts Panel een eigen map 
aanmaken waarin je bijvoorbeeld 
je eigen handige scripts plaatst. 
Er zijn ook scripts die direct bij het 
laden van InDesign starten, deze 
opstartscripts staan in de map 
InDesign/Scripts/ en zijn meestal 
commercieel

Je kunt scripts ook starten met een sneltoets. Kies Bewerken / 
Sneltoetsen en kies in Productgebied de optie Scripts. Zie Sneltoetsen 
aanpassen op pagina 32 voor het toepassen van sneltoetsen.

TIP



Om een script toe te passen kies 
Venster / Hulpmiddelen /Scripts, en 
in dit deelvenster dubbelklik je op 
het script om het te starten.
Zo is er een script dat om een 
geselecteerd object snijlijnen kan 

aanmaken (CropMarks). Selecteer 
een object op de pagina en dub-
belklik op het script CropMarks om 
automatisch snijlijnen en/of pas-
kruizen te maken.

Er is een handig scriptje dat het ook 
in InDesign CS4 en eerder mogelijk 
maakt om van een object slechts 
een bepaalde hoek een hoekoptie 
te geven in plaats van alle vier de 
hoeken. Dit scriptje heet Corner_
effects. Nog een scripts-voorbeeld 

is een script dat met elkaar ver-
bonden tekstkaders kan opsplitsen 
in losse tekstkaders zonder dat er 
tekst verloren gaat (SplitStory). Zo 
zijn er veel handige scriptjes. 
De scripts zijn over het algemeen 
wel in het Engels!
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Ben je tot nu toe bezig geweest 
informatie in InDesign te plaatsen, 
wanneer je klaar bent met opma-
ken wil je uiteraard het document 
uitvoeren: afdrukken of exporteren, 
bijvoorbeeld exporteren naar PDF.

In InDesign wordt bij het afdruk-
ken een onderscheid gemaakt tus-
sen instellingen van InDesign zelf 
(welke pagina's je wilt afdrukken, 
of je kleurbeheer wilt toepassen 
enzovoort) en de instellingen voor je 
printer. De instellingen voor je prin-
ter, zoals welke papierlade of welke 

afdrukkwaliteit wordt gebruikt, 
bepaal je op systeemniveau.
De dialoogvensters voor printerin-
stellingen op systeemniveau ver-
schillen op de Mac en de pc.

Om het document af te drukken kies 
je Bestand / Afdrukken.

De systeeminstellingen voor de 
printer bereik je op de Mac in het 
afdrukvenster van InDesign door op 
Printer te klikken en op de pc door 
op Instellingen te klikken.

■	Afdrukken en exporteren:  
uitvoer

Afdrukinstellingen op een 
Windows-pc

Afdrukinstellingen op een 
Apple Mac
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COMPACT & SNEL

➊	Kies hier achter Printer de printer waarop je gaat afdrukken. De PPD is een 
beschrijving voor Postscript-printers, deze PPD wordt automatisch gekozen.

➋	Geef het aantal exemplaren op. Druk je meer dan één exemplaar af dan kun je 
opgeven of gesorteerd moet worden afgedrukt. Stel dat je een document van 10 
pagina's hebt en dit vijf keer wilt afdrukken: staat sorteren uit, dan krijg je vijf 
keer pagina 1, dan vijf keer pagina 2 enzovoort. Staat sorteren aan, dan krijg je 
pagina 1 tot en met 10, dan weer pagina 1 tot en met 10 enzovoort. Als sorteren 
aanstaat, dan duurt het afdrukken veel langer: bij vijf keer afdrukken van 10 
pagina's wordt door InDesign in totaal vijftig pagina's naar de printer gestuurd, 
staat sorteren uit dan worden er maar 10 pagina's naar de printer gestuurd, de 
printer zelf zorgt voor het afdrukken van de vijf exemplaren per pagina. Wil je 
de laatste pagina als eerste afdrukken kies dan Volgorde omkeren.

➌	Bij Pagina's geef je op of je Alle pagina's wilt afdrukken of maar een aantal 
pagina's in het document, een Bereik. Vul een bereik in als volgt:

	 88-90, 96-100.
	 Heb je bij Voorkeuren / Algemeen bij de optie Paginanummering de keuze 

Weergeven op Paginanummering gezet, dan moet je bij het afdrukken de 
daadwerkelijke paginanummers ingeven! Heb je bijvoorbeeld de eerste vier 
pagina's Romeins genummerd, dan geef je bij Bereik op: I-IV. 

	 Zou je Absolute nummering aanzetten, dan kun je bij Bereik 1-4 opgeven om 
de eerste vier pagina's van het document af te drukken, ook al zijn ze Romeins 
genummerd. Gebruik je alternatieve layouts dan kun je hier kiezen welke van 
de layouts moet worden afgedrukt. Om een bereik van een bepaalde alterna-
tieve layout op te geven gebruik je bijvoorbeeld: A4 H: 88-90, 96-100.

➍	Om alleen pagina's af te drukken met hetzelfde formaat klik je op dit pictogram. 
De toetsen vooruit/achteruit selecteren het volgende bereik van pagina's met 
het zelfde paginaformaat. Zo kun je dus achter elkaar verschillende reeksen met 
hetzelfde formaat afdrukken.

➊

➋

➍
➌

➎
➐

Afdrukken Algemeen
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Je kunt ook alleen de even of oneven pagina's van het document afdrukken; 
geef dit op achter Volgorde. Wanneer je een linker-en rechterpagina naast 
elkaar wilt afdrukken, dan zet je Spread aan. Het papierformaat waarop je 
afdrukt moet dan wel groot genoeg zijn om twee pagina's naast elkaar af te 
drukken (zie ook Boekje afdrukken op pagina 462).

 

 Wil je een overzicht van de stramienpagina's afdrukken, zet dan 
Stramienpagina's afdrukken aan. Er worden géén documentpagina's afge-
drukt, alleen alle in het document aanwezige stramienpagina's.

➎	Bij Opties kun je aangeven of je ook Verborgen lagen en lagen waarvoor je de 
optie Laag afdrukken hebt uitgezet, toch wilt afdrukken (zie Lagen op pagina 
344). Hetzelfde geldt voor objecten die je met het deelvenster Kenmerken op 
Niet-afdrukbaar hebt gezet. Zet je hier Niet-afdrukbare objecten afdrukken 
aan, dan worden de objecten toch afgedrukt.

 Indien je gebruikmaakt van dubbelzijdig afdrukken (duplexen) zet dan de optie 
Blanco pagina's afdrukken aan. Zou je bijvoorbeeld een blanco pagina 2 heb-
ben, dan zou bij dubbelzijdig afdrukken pagina 1 tegenover pagina 3 worden 
gedrukt als de optie uit staat.

 Je kunt ook de optie Zichtbare hulplijnen en basislijnrasters afdrukken aan-
zetten, samen met Stramienpagina's afdrukken kun je zo een werktekening 
van het document goed beoordelen.

➏ Alle instellingen die je maakt in deze en de volgende dialoogvensters voor 
Afdrukken, kun je opslaan als een voorinstelling. Klik op Voorinstelling opslaan 
en geef de instellingen een naam. Je kunt deze voorinstelling, of afdrukstijl, dan 
weer kiezen bij Voorinstelling afdrukken (➊).

Je kunt altijd absolute nummering opgeven bij Bereik: heb je Romeinse cijfers 
voor de eerste vier pagina's in het document gebruikt en staat de voorkeursop-
tie voor nummering op Paginanummering, dan kun je behalve I-IV ook opge-
ven: 1- +4. Werk je met alternatieve layouts dan wordt het: A4 H: +1-+4

TIP

Heb je een A5-document en een A4-papierformaat in de printer, dan kun je 
de linker- en rechterpagina naast elkaar afdrukken. Zet bij Algemeen de optie 
Spread aan en kies bij Stand voor draaien van het papier (zie Afdrukken instel-
len op pagina 452). In het voorbeeldvenster (●➐) kun je zien of dit past. Je kunt 
ook de optie Bestand / Boekje afdrukken gebruiken (zie ook Boekje afdrukken 
pagina 462).

TIP
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COMPACT & SNEL

➊	Kies bij Papierformaat het papierformaat in de printer waarop je gaat afdruk-
ken. Je kunt de pagina ook gedraaid afdrukken, geef dit op door te klikken op 
een pictogram achter de optie Stand. Welk papierformaat je kunt kiezen, hangt 
af van de printer die je hebt gekozen. Het stuurprogramma van je printer bevat 
instellingen voor papierformaten die door het programma InDesign kunnen 
worden gelezen. De opties voor Verschuiving en Tussenruimte en Gekanteld 
zijn voor de drukker bedoeld, deze kan zo soms wat meer pagina's efficiënter 
kwijt op film.

➋	Is het documentformaat groter dan het papierformaat in de printer, dan kun 
je het document verkleinen zodat het toch op het papierformaat van de printer 
past door de optie Aanpassen aan pagina aan te zetten. Zo kun je een A3 ver-
kleind afdrukken op A4-formaat. Omgekeerd werkt dit ook: je kunt een kleiner 
documentformaat ook vergroten met deze optie, een A5 kan zo vergroot wor-
den afgedrukt op A4-formaat. Om weer op 100% af te drukken zet je de optie 
Schalen weer aan. Je kunt achter de opties Schalen ook zelf een percentage 
opgeven. Zet je Verhoudingen behouden uit, dan kun je ongelijke percentages 
opgeven.

➌	Of alles past op je papierformaat in de printer en of de afdrukstand is gedraaid, 
zie je in het voorbeeldvenster. Druk je een kleiner documentformaat op 100% af, 
dan kun je bij Paginapositie opgeven hoe dit kleinere formaat op de pagina van 
je printer moet komen te staan.

	 Je kunt een groter documentformaat ook in delen afdrukken: zet Naast elkaar 
aan. Geef op hoe groot de Overlap is, de grootte van de stroken waar je de 
delen aan elkaar plakt of lijmt. Zo kun je bijvoorbeeld een A3 in stukken afdruk-
ken op A4. Ten slotte kun je een overzicht van meerdere pagina's naast elkaar 
afdrukken op een enkele pagina: zet de optie Miniaturen aan en kies hoeveel 
pagina's je op één pagina wilt afdrukken als overzicht.

Afdrukken Instellen

➊

➋➌
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➍	Bij Tekens kun je druktekens mee laten drukken, zoals Registratietekens, 
Snijtekens en Aflooptekens. Pagina-informatie voegt boven aan de pagina, 
tussen de drukkersmarkeringen, de naam en titel toe aan je afdruk. Achter 
Type staat maar één optie, je kunt hier eigen markeringen toevoegen maar dit 
vereist wat programmeertaal. De Dikte en Verschuiving zijn weer van belang 
voor de drukker om pagina's zo efficiënt mogelijk op film of plaat te kunnen 
plaatsen. Wanneer je bijvoorbeeld een A5-document afdrukt op A4 (zie ook de 
pagina hiernaast bij optie ➋), dan kun je aan de snijtekens zien wat het eigenlijke 
A5-deel van de pagina is.

➎	Bevat het document afloop, dan moet het ook aflopend worden afgedrukt. Heb 
je bij Nieuw Document een afloopmarge van 3 mm opgegeven (zie Nieuw docu-
ment op  pagina 48), dan kun je deze 3 mm meteen gebruiken voor aflopend 
afdrukken: zet de optie Afloopinstellingen van document gebruiken aan. 

	 Heb je bij Nieuw document géén afloop opgegeven, maar heb je wél aflopend 
opgemaakt, dan moet je Afloopmarges van document gebruiken uitzetten 
(deze zijn immers 0 mm) en alsnog een afloopmarge opgeven bij Boven, Onder, 
Binnen en Buiten. Heb je een extra witruimte (slug) rond de pagina en wil je 
deze ook afdrukken, zet dan de optie Witruimte rond pagina opnemen aan (zie 
Nieuw document op  pagina 48).

 Je ziet in het voorbeeldvenster of je afdrukt met drukkersmarkeringen, afloop 
of witruimte, en of dit nog past op het papierformaat waarop je afdrukt. Klik op 
het P-pictogram in het voorbeeldvenster om te wisselen tussen een pictogram-
weergave en gegevensweergave (➏).

➍

➎

➏
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➊	Welke opties je kunt kiezen achter Kleur onder Uitvoer, hangt af van welke 
printer je hebt geselecteerd. Een zwart-wit (monochroom)-laserprinter toont 
bijvoorbeeld niet de optie Samengesteld CMYK.

	 Druk je af op een kleurenlaserprinter, selecteer dan Samengesteld CMYK voor 
een kleurenafdruk; selecteer Samengesteld grijs om een zwart-witafdruk 
(eigenlijk: een grijswaardenafdruk) op de kleurenprinter te maken.

	 Inkjetprinters gebruiken Samengesteld RGB als instelling, de omzetting naar 
CMYK (of naar meerdere inkten als de inkjetprinter daarover beschikt) gebeurt 
in de inkjetprinter zelf.

	 Druk je af in grijswaarden, dan kan een gekleurde tekst soms moeilijk leesbaar 
zijn; in dat geval kun je de optie Tekst zwart weergeven aanzetten. Alle tekst 
wordt als zwart gedrukt; dit kan de leesbaarheid verhogen bij een proefafdruk 
voor bijvoorbeeld tekstcorrectie.

➋ Kies je de optie Scheidingen, dan kun je kleurgescheiden afdrukken. Voor een 
proefafdruk kun je zo bijvoorbeeld zien of er geen lege pagina's worden gedrukt 
voor een steunkleur die je niet wilt gebruiken. Alleen wanneer je Scheidingen 
kiest, kun je elke gebruikte inkt apart aan- of uitzetten voor de afdruk. Klik op het 
pictogram van het inktpotje (➎ op deze en de volgende pagina) om de inkt niet af 
te drukken; het pictogram verdwijnt voor de naam van de inkt. Klik nogmaals in 
het nu lege vlakje voor de naam van de inkt, om de inkt weer af te drukken.

 Elke inkt kun je apart selecteren om vervolgens de rasterhoek en rasterfijn-
heid in te stellen voor de inkt (➏ op volgende pagina). Dit is vooral van belang 
voor de drukker, deze weet precies wat voor gevolgen de instellingen hebben.

 Ook Inktbeheer kun je hier bereiken (➍), zie voor de instellingen Inktbeheer op 
pagina 260.

➊

➋

➌
➍

➎
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Bij kleurgescheiden afdrukken voor drukwerk kan de drukker hier aangeven of de 
in InDesign ingebouwde manier van kleur scheiden moet worden gebruikt of dat 
er In-Rip-kleurscheiding wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de overvul (trap-
ping); de drukker kan kiezen voor de in InDesign gebruikte overvul of de (Adobe) 
In-Rip-overvul (zie Overvullen, trapping op pagina 257). Ook de instellingen voor 
Spiegelen en Rasteren zijn specifieke instellingen die de drukker gebruikt.
Maak je een kleurenafdruk op de printer (Samengesteld CMYK of Samengesteld 
RGB) dan kun je ook overdruk simuleren. Overdrukken betekent tenslotte dat een 
kleur over een andere kleur heen wordt gedrukt en een mengkleur oplevert. Met 
een samengestelde kleurenafdruk wordt alleen de kleur van het bovenste object 
afgedrukt. Zet je echter de optie Overdruk simuleren aan (➌ en ➐), dan simuleert 
InDesign de mengkleur die zou ontstaan bij echt overdrukken. Samen met een 
afdruk met Kleurbeheer (zie Afdrukken kleurbeheer op pagina 457) geeft dit een 
realistisch beeld van het document zoals het er in druk uit komt te zien.

Je kunt afdrukvoorinstellingen ook direct aanmaken in InDesign. Kies Bewerken / 
Voorinstelling afdrukken / Definiëren. Klik op Nieuw en selecteer de gewenste 
instellingen. Bewaar de voorinstelling door OK te kiezen.

➏

➎

➐

Maak je gebruik van overdruk (bijvoorbeeld een vernis) overleg dan áltijd met de 
drukker! Gebruikt de drukker In-Rip-scheidingen en/of In-Rip-overvul, dan kan 
de RIP de overdruk negeren. Het resultaat is dan anders dan je bedoelde.

LET OP
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➊

➋

➌

➊	Bij het afdrukken kun je opgeven hoe afbeeldingen worden afgedrukt. 
Geoptimaliseerde subsampling stuurt de noodzakelijke resolutie naar de 
printer en is de standaardinstelling, Alles stuurt alle informatie, ook al kan 
een lagere resolutie voldoende zijn, Geen drukt een kader met een kruis 
erdoor af en laat de afbeelding weg, en Proxy print een 72-ppi-plaatje af op 
lage resolutie.

➋	Maak er een regel van om bij Lettertypen de optie PPD-lettertypen altijd aan 
te zetten (maak er een afdrukvoorinstelling van). Dit zorgt dat niet per ongeluk 
in de printer ingebouwde lettertypen worden gebruikt die er anders uitzien dan 
de lettertypen in het document. Bij het gebruik van OpenType-lettertypen kun 
je achter Downloaden beter Subset kiezen, alle niet-gebruikte tekens worden 
dan niet naar de printer gestuurd.

➌	Wat je hier kunt instellen hangt af van de printer die je hebt gekozen voor het 
afdrukken. Laat hier in principe staan wat door InDesign wordt ingevuld.

Afdrukken Grafisch
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➊	Om een afdruk met kleurbeheer te maken, zet je éérst in InDesign de proef-
kleuren aan! Kies Weergave / Instellen proef / Aangepast. Kies het juiste uit-
voerprofiel (zie Softproof op scherm op pagina 271). Zet nu bij Afdrukken de 
optie Proefdruk aan. Je ziet de naam van het uitvoerprofiel achter Proefdruk 
verschijnen.

➋	Instellingen voor kleurbeheer voor de afdruk:
Optie 1
Je laat het kleurbeheer aan InDesign over. Zet achter Kleurafhandeling 
Kleuren door InDesign laten bepalen aan. Kies achter Printerprofiel het 
uitvoerprofiel van de printer waar je de proefafdruk op gaat afdrukken. Zet 
Papierkleur simuleren aan voor een nauwkeurige afdruk (dit zet Absoluut 
colorimetrisch als conversieoptie aan). 
Belangrijk: heeft je printer ingebouwd kleurbeheer, zet dit dan uit!
Optie 2
Je laat de Postscript-printer zelf het kleurbeheer afhandelen. Kies ach-
ter Kleurafhandeling Kleur door Postscript-printer laten bepalen. Zet 
Papierkleur simuleren aan voor een nauwkeurige afdruk.
Belangrijk: zet voor je printer het ingebouwd kleurbeheer met de juiste instel-
lingen aan! (Afhankelijk van het soort kleurbeheer in de printer zet je de optie 
CMYK-nummers behouden uit: met name Xerox Phaser printers drukken kleu-
ren soms verkeerd af als deze optie is ingeschakeld. Ook voor het afdrukken 
van RGB op CMYK kun je deze optie beter afzetten.)

➊

➋

U
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Gebruik voor een hardproof de keuze 
Proefdruk om op bijvoorbeeld een 
Epson inktjetprinter de kleuren te 
beperken tot die van de proef. Zo kun 
je een offsetpers imiteren op een 
inktjetprinter door bij de softproof 
het daarvoor bestemde profiel te kie-
zen, bijvoorbeeld Fogra 39 voor een 
offsetpers.

Gebruik de optie Document om op 
diezelfde Epson inkjetprinter de best 
mogelijke kleurenafdruk te krijgen 
die voor deze printer mogelijk is, 
deze afdruk kan dus dan veel beter 
zijn dan het resultaat in offset.

In beide gevallen kies je achter 
Printerprofiel het profiel van de 
Epson inktjetprinter.

Welke optie je ook kiest (Document 
of Proefdruk), zorg wel dat, wanneer 
je InDesign de kleurafhandeling laat 
verzorgen, kleurmanagement van 
de printer zelf uitstaat! Dit kun je 
bijvoorbeeld voor Epson inktjetprin-
ters in de voorkeuren van de afdruk-
software instellen. Doe je dit niet dan 
vindt er twee maal een omzetting 
plaats!

Afdrukken Kleurbeheer



➊

➋

➌

➊	De optie Afdrukken als bitmap is alleen beschikbaar voor niet-Postscript-
printers, zoals de meeste niet-professionele inkjetprinters. Gebruik deze optie 
wanneer het afdrukken van documenten met transparantie of effecten niet 
goed lukt.

➋	Werk je met plaatsingsbeelden via OPI (Open Prepress Interface), geef hier dan 
aan of plaatsingsbeelden door hoge-resolutiebeelden moeten worden vervan-
gen bij het afdrukken. Bedenk wel dat transparante effecten op plaatsingsbeel-
den niet worden meegenomen in de hoge-resolutiebeelden!

➌	Transparantie moet (nu nog) meestal bij het afdrukken worden afgevlakt; 
zie Transparantie afdrukken op pagina 459. Maak er een gewoonte van om, 
daar waar je een keuze voor de Transparantie-afvlakker ziet, deze op Hoge 
Resolutie of High Quality te zetten. Voor 300- en 600-dpi-afdrukken zou de 
afvlakker ook op Normale resolutie kunnen staan, maar voor hoogwaardig 
drukwerk is de instelling Hoge resolutie noodzakelijk. Heb je een aangepaste 
afvlakkerinstelling aangemaakt, dan kun je deze hier kiezen. Elke dubbelzij-
dige pagina kan een eigen afvlakinstelling krijgen. Om een afvlakinstelling aan 
sommige pagina's toe te kennen, kies je in het Pagina's-deelvenstermenu de 
optie Afvlakking spread. Hier kun je een bestaande afvlakinstelling kiezen of 
een instelling wijzigen. Wil je dat bij het afdrukken voor alle pagina's dezelfde 
afvlakinstelling wordt gebruikt, dan kun je bij Afdrukken achter de optie 
Transparantie-afvlakker de optie Overschrijvingen van spreads negeren 
aanzetten. 

 In het tabblad Samenvatting in het dialoogvenster Afdrukken zie je ten slotte 
een samenvatting van de gekozen instellingen.

Afdrukken Geavanceerd
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■	Transparantie afdrukken

Afgevlakte transparantie

Wanneer je de dekking van een 
object vermindert, een overvloeimo-
dus gebruikt, een schaduw toepast 
of een vrijstaande afbeelding met 
een alfakanaal plaatst in InDesign, 
maak je gebruik van transparan-
tie. Kleuren worden met inkten 
gedrukt die natuurlijk niet op een 
bepaalde plaats op papier meer 
of minder transparant zijn: Cyaan 
is Cyaan, bijvoorbeeld. Wanneer 
je twee objecten op elkaar legt en 

het bovenste object transparantie 
geeft, dan ontstaat daar waar de 
objecten elkaar overlappen eigenlijk 
een nieuwe mengkleur waardoor 
het lijkt(!) of het object transparant 
is. Bij het drukken worden objec-
ten opgedeeld in aparte stukjes die 
allen een eigen kleur krijgen. Het 
geheel ziet er uit als transparant. 
Dit proces van opdelen in stukjes 
heet afvlakken.

In InDesign wordt dus eigenlijk 
voor een opgedeeld stukje een 
nieuwe kleur gemaakt die een 
mengkleur is van de overlap-
pende transparante objecten. Die 
nieuwe kleur kan in RGB of in 
CMYK worden gemaakt. Dit heet 

de Transparantie-overvloeiruimte. 
Voor drukwerk is natuurlijk CMYK 
nodig en dit is ook de standaardin-
stelling. Als je deze instellingen wilt 
veranderen, kies dan Bewerken / 
Transparantie-overvloeiruimte / 
RGB of CMYK.

  

Voorinstellingen Afvlakker
Hoe ingewikkelder de effecten, 
zeker bij gebruik van afbeeldingen, 
hoe meer kleine stukjes in InDesign 

worden gemaakt. Dit kan beteke-
nen dat sommige stukjes die uit 
vectoren bestaan, omgezet worden 
in bitmap, gerasterde stukjes, om 

Zodra je op een pagina een effect met transparantie gebruikt (dit kan dus 
ook het plaatsen van een vrijstaande afbeelding vanuit Photoshop zijn), 
zie je alle RGB-afbeeldingen op de pagina nu gesimuleerd als CMYK op je 
beeldscherm!

LET OP
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het transparante effect in druk 
goed weer te geven. Het is natuur-
lijk belangrijk dat dit afvlakken zo 
goed en voor het oog zo onzichtbaar 
mogelijk gebeurt.
In InDesign is een aantal stan-
daardinstellingen voor het afvlak-
ken al aangemaakt. De instelling 
Hoge Kwaliteit voldoet in de meeste 
gevallen prima. Je kunt ook eigen 
instellingen maken, bijvoorbeeld 
een instelling die je drukker aanbe-
veelt. Wijzig niets in de instellingen 
wanneer je niet zeker weet wat je 
doet; je drukker heeft er verstand 
van. Overigens wordt het afvlakken 
sinds kort, net als in-Rip-trapping 

en In-Rip-kleurscheidingen, naar 
de RIP verschoven. Dit gebeurt door 
een nieuwe zogenaamde Adobe PDF 
RIP. Het instellen van de afvlakking 
gaat daarbij voor de vormgever een 
'non-issue' worden.

Om een eigen instelling voor de 
Transparantie-afvlakker te maken, 
kies je Bewerken / Voorinstellingen 
transparantie-afvlakker. Klik op 
Nieuw om een voorinstelling te 
maken. Maak de instellingen, en 
klik op OK. Hieronder zie je de stan-
daardinstelling voor hoogwaardig 
offsetdrukwerk.

Voorinstellingen 
transparantie-afvlakker

Afvlakinstellingen voor 
hoogwaardig drukwerk

(resolutie lijnwerk en tekst 
op 2400 ppi in plaats van de 

standaard 1200 ppi)

Afvlakken voorvertonen
Het afvlakken zelf gebeurt pas 
op het moment van afdrukken 
(of exporteren naar PDF of EPS), 
maar je kunt in InDesign wel zien 
waar gaat worden afgevlakt. Kies 
Venster / Uitvoer / Voorvertoning 

afvlakken. Hoe wordt afgevlakt, 
wordt bepaald door de voorinstel-
lingen voor afvlakken. Kies daarom 
de gewenste voorinstelling in het 
deelvenster Voorvertoning afvlak-
ker (➊). Je kunt in het deelven-
ster Voorvertoning afvlakker ook 
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* Vanaf InDesign versie 
CS4 werkt het afvlakken 
wat anders en nog beter, 
de noodzaak om tekst 
bovenop te zetten is niet zo 
belangrijk meer – met een 
nieuwe PDF RIP is het 
totaal geen probleem.

opgeven of je alles wilt zien dat 
wordt afgevlakt of bijvoorbeeld 

alleen waar de tekst wordt afge-
vlakt en gerasterd (➋).

Voorvertoning afvlakker

In het deelvenster Pagina's 
zie je pagina's waar transpa-
rantie voorkomt, en die dus 
afgevlakt moeten worden bij 
het afdrukken, weergegeven 
met een pictogram van een 
schaakbordpatroon.
In CS4 kun je opgeven of je 
deze markering wel of niet 
wilt zien: kies in het Pagina-
deelvenstermenu de optie 
Deelvensteropties en kies bij 
Pictogrammen welke picto-
grammen je in het deelvenster 
Pagina's wilt zien

Vier simpele regels voor  
transparantie
Houd deze regels aan:
• Plaats tekst op een eigen laag; 

zet deze tekstlaag boven de lagen 
waarop objecten met transparan-
tie staan, belangrijk voor oudere 
InDesign versies*;

• Houd voor drukwerk de Trans-
parantie- overvloeiruimte op CMYK;

• Gebruik de Afvlakker-voor in stel-
ling Hoge kwaliteit bij afdrukken 
en exporteren;

• Gebruik voor steunkleuren geen 
overvloeimodi en wees voorzich-
tig met effecten, want de steun-
kleur kan omgerekend worden 
naar CMYK.

  
Soms lijkt het in een PDF op je beeldscherm of er kleine witte lijn-
tjes staan op een pagina met transparantie. De PDF wordt echter wel 
goed gedrukt. Zet in Acrobat Reader of Acrobat Pro bij Voorkeuren / 
Paginaweergave de optie Gladde lijnen uit om ook op het beeldscherm 
een juiste weergave van het document te zien.

TIP
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Scripts plaats je in de map 
InDesign/Scripts/Scripts 
panel. Alle scripts kun je 
bereiken via het deelvenster 
Scripts.

■	Boekje afdrukken

➎

➊
➋

➍

➌

Boekje afdrukken

Je kunt een document als spread 
afdrukken, zodat de linker- en 
rechterpagina naast elkaar worden 
afgedrukt. Wil je bijvoorbeeld een 
boekje van acht pagina's leesbaar 
afdrukken, dan komt pagina 1 naast 

8, 2 naast 7, 3 naast 6 enzovoort 
te liggen. Dit op leesbare volgorde 
plaatsen kun je aan InDesign over-
laten bij het afdrukken. Kies Boekje 
afdrukken.

Kies welke pagina's je wilt afdruk-
ken (➊). Stel in hoe de pagina's 
naast elkaar komen te liggen (vouw 
je de pagina's, worden ze in de rug 
geniet enzovoort) bij Type boekje 
(➋). Heb je veel pagina's, dan wordt 
het boekje wat dikker in de rug; 
sommige pagina's lijken daardoor 
minder witmarge in de rug te heb-
ben. Je kunt dit compenseren door 
een waarde bij Kneep op te geven 
(➌). De zetspiegel wordt dan aan-
gepast voor pagina's die wat aan 

de buitenkant van het boekje lig-
gen (pagina's meer vooraan en 
meer achteraan in het boekje). Je 
kunt ook de ruimte tussen de naast 
elkaar liggende pagina's wat aan-
passen (➍).

Boekje afdrukken gebruikt de 
Afdrukinstellingen zoals Aanpassen 
aan Pagina.
In het tabblad Voorvertoning kun je 
zien of bij het afdrukken alles goed 
zal gaan (➎). 

  

Er bestaat een scriptje dat van een document een nieuw document maakt 
met de pagina's op inslag. Dit document kun je dan apart bewaren en wij-
zigen. Kijk voor scripts maar eens op de site van Dave Saunders: http://
jsid.blogspot.com/.

TIP
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Deelvenster Preflight

Het aantal problemen wordt 
weergegeven in het 
deelvenster Preflight en 
links onderaan in het 
document venster

■	Preflight

➋

➊

➌

➍

In InDesign kun je tijdens het wer-
ken aan het document continu een 
Preflight uitvoeren: een controle 
op verschillende onderdelen van 
het document op problemen bij het 
afdrukken of PDF maken. Zo kun je 
bijvoorbeeld laten controleren of er 
geen afbeeldingen in het kleuren-
model LAB in het document worden 
gebruikt of dat de effectieve resolu-
tie van je afbeeldingen niet onder de 
250 ppi is.

Om het deelvenster Preflight te 
tonen kies je Venster / Uitvoer / 
Preflight. Je zet de Preflight aan 
door de optie Aan (➊) aan te vinken. 

In het bovenste deel zie je opmer-
kingen over eventuele problemen 
(➋). Voor meer informatie over een 
bepaald probleem selecteer je het 
probleem in het bovenste deel: je 
ziet dan in het onderste deel meer 
informatie over het probleem (➌). 
Achter een probleem zie je een 
paginacijfer staan: als je hier op 
klikt met de muis laat InDesign het 
probleem zien in het document.
In onderstaand voorbeeld is er 
een probleem met de lijndikte op 
pagina 1; meer informatie over dit 
probleem vind je onderaan in het 
venster (➌).

Om opnieuw een Preflight te starten 
voor het document klik je op het 

pictogram rechtsboven (➍).

Een preflight tijdens het 
werken kan InDesign 
langzamer maken. Zet 
Preflight in dat geval uit en 
pas aan bij de laatste check 
van het document.
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Zorg dat je minstens de 
volgende opties aanzet 
wanneer je Preflight wilt 
gebruiken:
Lijnen niet dunner dan 0,25   
punt; Effectieve resolutie niet 
lager dan 224 – 300 ppi; 
ontbrekende lettertypen; 
ontbrekende en gewijzigde 
afbeeldingen; kleurmodellen 
anders dan RGB en/of CMYK; 
bestandsformaat voor 
beelden anders dan TIFF, 
PSD en eventueel JPEG.

Preflight-opties

Je kunt zelf bepalen wat je wel en 
niet wilt controleren: kies in het 
Preflight-deelvenstermenu de 
optie Profiel definiëren. Klik op 
de naam van een bestaand profiel 
(➎) om het te wijzigen of klik op het 
+ pictogram om een nieuw profiel 
aan te maken (➏). Rechts kun je 

opgeven welke zaken je wel en niet 
wilt controleren door ze per catego-
rie aan of af te vinken (➐). Kies OK 
om je profiel te bewaren. Je kunt 
Profielen exporteren en laden met 
een klik op het pictogram menu 
preflight-profiel (➑).

➒

➏ ➑

➐

Om een bepaald profiel te gebrui-
ken voor het document kies je dit in 

het uitklapmenu in het deelvenster 
Preflight (➒).

Opties 
voor 
de 

Preflight kun je instellen door in het 
Preflight- deelvenstermenu de optie 

Preflight-opties te kiezen. Hier kun 
je opgeven welk profiel standaard 
moet worden gebruikt en of de pre-
flight ook op onzichtbare lagen en/of 
niet-afdrukbare objecten moet wor-
den uitgevoerd. 
Een profiel laat zich ook in een docu-
ment insluiten zodat een andere 
gebruiker automatisch dit profiel 
gebruikt wanneer deze het docu-
ment opent.

Er zijn profielen voor 
InDesign preflight die 
overeenkomen met certified 
PDF-instellingen (zoals 
Magazine_ads 1.4). Je kunt 
deze profielen hier 
downloaden:
http://www.vigc.org/
standard-preflight-profiles/

➎
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■	Open InDesign-bestanden  
aanleveren

Preflight-waarschuwing

Dialoogvenster Pakket: 
waarschuwingen bij controle

Lever je het document aan de druk-
ker niet aan als PDF, maar als het 
originele InDesign-bestand (dit 
heet een Open bestand aanleve-
ren), dan heeft de drukker ook alle 
gebruikte originele afbeeldingen en 
alle gebruikte lettertypen nodig om 
het document correct af te kunnen 
drukken.

Om alle benodigde bestanden 
bij elkaar te verzamelen, kies 
je Bestand / Pakket (sneltoets 
B K : P). Er wordt gecon-
troleerd of alle afbeeldingen gevon-
den kunnen worden (zie Koppelingen 
op  pagina 219) en of alle gebruikte 
lettertypen aanwezig zijn op 
de computer (zie Ontbrekende 
Lettertypen op  pagina 104en 
Preflight op pagina 463). 

Lettertypen worden automatisch 
verzameld in de map Document 
fonts (vanaf InDesign versie CS5). 

Een drukker (of servicebureau) 
hoeft dan de gebruikte lettertypen 
niet in het systeem te installeren of 
via een Fontmager te activeren om 
de lettertypen te kunnen gebruiken 
(zie ook pagina 104). 

Zie je in het overzicht een geel 
waarschuwingsteken, dan kan dit 
op een probleem duiden (zoals 
een ontbrekende koppeling naar 
een afbeelding). Je krijgt altijd 
een waarschuwing voor RGB-
afbeeldingen, maar dit hoeft geen 
probleem te zijn wanneer je met 
kleurbeheer werkt (zie Kleurbeheer 
op pagina 265). Kijk of er proble-
men zijn die je moet oplossen door 
links in de dialoog op een categorie 
(zoals bijvoorbeeld Lettertypen) te 
klikken (➊). Is alles in orde, dan zie 
je de waarschuwing niet. Zie je de 
waarschuwing wel, maar besluit je 
dat het geen probleem is, klik dan 
na controle op Pakket (➋). 

➊

➋

*Op de Apple Mac werkt dit 
alleen met OpenType-, 
TrueType- en Type 1- 
lettertypen. Het Apple- 
dfont-formaat wordt niet 
ondersteund. 
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Je ziet nu een formulier waar je 
contactgegevens kunt invullen en 
wat informatie voor de drukker kunt 
opgeven (➌). Wat je hier invult wordt 

als een tekstbestandje bewaard in 
de map waar straks het bestand, 
afbeeldingen en lettertypen worden 
verzameld. Klik op Doorgaan.

Dialoogvenster 
Afdrukinstructies

Pakketmap maken

➌

In het dialoogvenster Pakketmap 
maken zet je in ieder geval de 
opties Lettertypen Kopiëren, 
Gekoppelde afbeeldingen kopië-
ren en Afbeeldingskoppelingen in 
pakket bijwerken aan (➍). Dit zorgt 
ervoor dat alle benodigde bestanden 
in een map worden verzameld. Geef 
aan waar en onder welke naam je 

de map wilt bewaren waarin alles 
verzameld gaat worden (➎). Vanaf 
InDesign CC versie 2014 kun je auto-
matisch bij het pakket een .idml-
bestand voor oudere InDesign ver-
sies laten meebewaren – zie pagina 
64(➏). Ook kun je automatisch een 
PDF genereren bij het maken van 
een pakket (➏ en ➐).

➍

➎

➏ ➐
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Een PDF-bestand kan ook 
worden geoptimaliseerd voor 
het alleen bekijken op een 
beeldscherm (instelling 
Kleinste bestandsgrootte) of 
op een iPad. Een PDF dat 
formuliervelden bevat (zie 
pagina 508) of animaties in 
SWF (zie pagina 513) moet 
worden bewaard als een 
interactieve PDF, zie pagina 
508

■	PDF

Het aanleveren aan de drukker van 
een PDF-bestand is tegenwoordig 
de gewone gang van zaken gewor-
den. Het voordeel van PDF is dat je 
maar één bestand levert, in plaats 
van alle losse beelden, lettertypen 
en InDesign-bestanden. Bovendien 
wordt een PDF op een slimme 
manier opgeslagen, zodat het een 
minder groot bestand wordt. Een 
PDF-bestand is daardoor vaak 
gemakkelijk via FTP of soms zelfs 
e-mail op te sturen aan de drukker.

Soorten PDF (afdrukken)
In de PDF kun je transparantie 
behouden (Adobe noemt dan de 
transparantie Live) en de druk-
ker de PDF laten afvlakken op het 
moment van drukken, of je kunt de 
transparantie tijdens het maken van 
de PDF door InDesign laten afvlak-
ken. De PDF bevat dan geen Live 
transparantie.
Bovendien kun je besluiten dat alle 
afbeeldingen en kleuren in de PDF 
al CMYK zijn, of dat afbeeldingen en 
kleuren ook RGB mogen blijven in 
de PDF. De drukker zorgt dan dat 
met zijn kleurbeheer de PDF bij het 
drukken naar CMYK wordt omgezet.
Omdat er dus verschillende moge-
lijkheden zijn, bestaat er een aantal 
standaard PDF-soorten:

PDF/X-1a
Dit is een PDF voor drukwerk 
waarin alle transparantie is afge-
vlakt en alle kleuren naar CMYK zijn 
omgezet.

PDF/X-3
Dit is een PDF voor drukwerk waar-
in alle transparantie is afgevlakt, 
maar waar nog wel kleuren RGB 
mogen zijn.

PDF/X-4
Dit is een PDF voor drukwerk waar-
in alle transparantie nog Live is en 
kleuren nog RGB mogen zijn.

In InDesign worden deze standaar-
den volledig ondersteund. Naast 
deze standaardinstellingen zijn er 
in InDesign nog drie andere stan-
daardinstellingen voor PDF:
Drukwerkkwaliteit: dit is een PDF 
voor drukwerk waarin alle transpa-
rantie Live is en waarin kleuren nog 
RGB mogen zijn;
Kleinste bestandgrootte: dit is een 
RGB-PDF waarin alle transparan-
tie is afgevlakt, bedoeld om op het 
web te plaatsen of om alleen op een 
beeldscherm te bekijken;
Afdrukken met Hoge kwaliteit: 
een soort tussenvorm van de 
twee bovenstaande instellingen, 
bedoeld om af te drukken op een 
kleurenlaserprinter of een simpele 
inkjetprinter.

Welk soort PDF je voor drukwerk 
gaat maken, hangt dus af van wat 
de drukker ondersteunt: kan en wil 
de drukker liever zelf afvlakken of 
aan kleurbeheer doen, of juist niet.
De veiligste PDF voor drukwerk 
is PDF/X-1a. Kies deze PDF-
instellingen als je niet weet waar 
het document gaat worden gedrukt. 
PDF/X-1a is het meest compatibel. 
Handelt de drukker het kleurbe-
heer af, dan is een PDF/X-3 aan te 
bevelen. De norm PDF/X-4 is de 
meest recente; deze moet door de 
RIP van de drukker wel worden 
ondersteund.

Het kan ook zijn dat de drukker 
zelf aangepaste instellingen heeft 
voor het maken van een PDF. 
Deze instellingen heten een Job 
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 option. Vraag de drukker of je een 
Job option kunt krijgen voor jouw 
drukwerk. Een Job option is een 
bestandje dat je vaak van de web-
site van de drukker kunt downloa-
den. Dubbelklik simpelweg op de 
Job option na het downloaden, er 

wordt dan automatisch een PDF-
voorinstelling van aangemaakt in 
alle Adobe-programma's. Vaak 
hebben drukkers ook een kant-en-
klare afdrukinstelling voor je die je 
in InDesign kunt laden.

Enfocus Instant PDF

 

Certified PDF (cPDF)
In Nederland en België wordt vaak 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
om een aangeleverde PDF nogmaals 
te controleren. Wanneer je bij de 
drukker een PDF/X-1a aanlevert, dan 
wil de drukker graag zeker weten dat 
het toch niet per ongeluk een PDF 
is waarin bijvoorbeeld toch RGB-
kleuren voorkomen.
Dit controleren vindt plaats in Adobe 
Acrobat Pro met een Plug-in van het 
bedrijf Enfocus: Pitstop. Hierdoor 
wordt ook gecontroleerd of er geen 
andere problemen kunnen ontstaan 
bij het drukken, zoals beelden met 
een te lage effectieve resolutie, of 
te dunne lijnen. Is de PDF gecontro-
leerd en in orde bevonden, dan wordt 
dit een certified PDF genoemd.

'Een' certified PDF bestaat eigenlijk 
niet, het is altijd een bepaald sóórt 
certified PDF: een certified PDF/X-
1a, of een certified PDF/X-3 bijvoor-
beeld. Het kan ook een certified PDF 
voor een bepaalde Job option van 
een drukker zijn. Om zelf een PDF 
te certificeren heb je dus Acrobat 
Pro met Pitstop nodig, of een andere 
vergelijkbare optie die door Enfocus 
wordt aangeboden. Kijk op www.
enfocus.com. Enfocus biedt voor de 
vormgever een uitstekende oplossing 
in de vorm van Instant PDF. Dit voegt 
een menu toe aan InDesign waarmee 
je rechtstreeks vanuit InDesign een 
document als certified PDF (volgens 
een bepaalde voorinstelling uiter-
aard) kunt bewaren.

Veel van de 'preflight' 
(controle) mogelijkheden van 
Pitstop zijn vanaf versie 8 van 
Acrobat Pro ook terug te 
vinden; gevonden problemen 
zijn vanaf Acrobat Pro 8 nu 
tevens te corrigeren. In 
Acrobat Pro 9 is dit zelfs nog 
gemakkelijker geworden.

Het is al vaker gezegd in dit boek: overleg met je drukker. Vraag hoe je 
drukker de PDF wil hebben en informeer naar een Job option. Weet je 
niet waar je drukwerk wordt gedrukt, kies dan PDF/X-1a als instelling en 
geef deze een afloop rondom van 3 - 5 mm.

TIP
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■	Exporteren als PDF

Exporteren als PDF, 
Algemeen

Omdat je met een standaard werkt 
voor PDF, is het maken van een 
PDF vanuit InDesign eigenlijk 
zeer simpel. Kies een bepaalde 
PDF-standaard bij het exporteren. 
De juiste instellingen zijn al voor 
je ingevuld; het is tenslotte een 
standaard.
Kies Bestand / Exporteren en 
kies onder in het dialoogvenster 

Exporteren voor PDF. Geef een 
naam en plaats op voor de te 
exporteren PDF. Kies boven in 
het dialoogvenster PDF voor een 
Voorinstelling (➊). De Standaard 
(➋) en Compatibiliteit (➌) worden 
met de voorinstelling al goed gezet.
Of kies direct Bestand / 
Voorinstellingen Adobe PDF en 
daarachter een PDF-standaard.

De belangrijkste optie die je 
zelf instelt in het dialoogven-
ster Algemeen voor de PDF, is 
welke pagina's je wilt exporteren: 
Alle pagina's of maar een paar 
pagina's, een Bereik (➍) waarbij 
je eventueel een alternatieve layout 
kunt kiezen. Laat alle verdere 
instellingen hier ongemoeid, de 
instellingen worden volgens de 
standaard al aan- of uitgezet.
De opties die je kunt instellen in 

het tabblad Compressie staan ook 
al juist ingevuld voor een geko-
zen voorinstelling. Sla dit tabblad 
gerust over.
In het tabblad Tekens en afloop-
tekens geef je op of in de PDF zelf 
drukkersmarkeringen moeten 
komen te staan. Voor drukwerk 
geldt dat de meeste drukkers dit 
niet willen, ze voegen vaak hun 
eigen markeringen toe. Wat wel 
belangrijk is, is het opgeven van 

➊
➋

➌

➍
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Bij de optie Uitvoer kun je 
ook instellen met welk 
kleurprofiel (dus naar welk 
apparaat) je uitvoert. Hier 
kun je regelen dat RGB-
kleuren naar een bepaald 
CMYK-profiel worden 
omgezet. Voor veel online en 
digitale druk wordt vaak een 
maximum inktdekking van 
300% gevraagd. Kies dan 
bijvoorbeeld als 
uitvoerprofiel in de PDF ECI 
300. Let wel: dit zet enkel 
RGB-beelden om (de 
standaard instelling is dat 
CMYK-beelden en CMYK-
stalen(!) niet worden 
omgezet om kleuren te 
behouden, zie ook pagina 
270). Met een RGB-
workflow kun je zo zeker 
weten dat beelden een 
maximale dekking van 300% 
krijgen met dit profiel. Je 
kunt alle ECI-profielen 
downloaden op
http://www.eci.org

de afloop. Heb je aflopend opge-
maakt, dan moet de afloop ook in 

de PDF worden opgenomen.

Exporteren als PDF, 
Tekens en aflooptekens

➎

Heb je bij Nieuw document een 
afloopmarge van 3 mm opgege-
ven (zie Nieuw document op pagina 
49), dan kun je deze 3 mm 
meteen gebruiken voor aflo-
pend afdrukken: zet de optie 
Afloopinstellingen van document 
gebruiken aan. 

Heb je bij Nieuw document géén 
afloop opgegeven, maar heb je 
wél aflopend opgemaakt, dan 
moet je Afloopmarges van docu-
ment gebruiken uitzetten (deze 
zijn immers 0 mm) en alsnog een 
afloopmarge opgeven bij Boven, 
Onder, Binnen en Buiten (➎).

 

In het tabblad Uitvoer worden de 
instellingen voor Kleurbeheer opge-
geven. Gebruik je een standaardin-
stelling, dan is deze optie al correct 
gezet; bijvoorbeeld converteren 
naar CMYK bij PDF/X-1a. Wanneer 

je kleuren naar CMYK omzet, dan 
wordt hier een uitvoerprofiel geko-
zen. Je kunt dit profiel eventueel 
wijzigen in het tabblad Uitvoer in het 
profiel van bijvoorbeeld de drukker.

Vaak willen drukkers een afloop rondom, dat wil zeggen: ook in de rug 
(Binnen), al heb je niet aflopend in de rug zelf opgemaakt. Dit heeft te 
maken met impositie-software, de software van de drukker die pagina's 
op de film naast elkaar zet. Ook hier is overleggen met de drukker aan te 
raden.

TIP
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In het tabblad Beveiliging kun je 
de PDF eventueel met een wacht-
woord beveiligen, een wachtwoord 
om het PDF-bestand te openen en 
een wachtwoord om bijvoorbeeld 
het afdrukken op hoge resolutie te 
beperken. In de standaardinstel-
lingen PDF-X is een beveiliging niet 
toegestaan, je kunt dan ook niets 
invullen als je deze standaardinstel-
ling hebt gekozen.
Wil je een klant een proefje per 
e-mail sturen dat alleen op het 

beeldscherm wordt bekeken, 
gebruik dan de voorinstelling 
Kleinste bestandsgrootte, maar 
maak wat aanpassingen. Om er 
zeker van te zijn dat je PDF op het 
beeldscherm correct transparantie 
(zoals slagschaduwen) toont ver-
ander je twee instellingen: zet de 
compatibiliteit terug naar Acrobat 4 
(PDF 1.3) (➏) en zet de optie 
Overdrukken simuleren aan in het 
tabblad Uitvoer (➐).

Exporteren als PDF, Uitvoer

Een eigen voorinstelling 
voor PDF maken

Waarschijnlijk wil de klant ook zien 
dat je aan afloop hebt gedacht, zet 
dus de afloop correct en zet de 
drukkersmarkeringen aan bij het 
tabblad Tekens en aflooptekens.

Alle instellingen die je aanpast kun 
je opslaan in een eigen voorinstel-
ling. Klik op Voorinstelling opslaan 
(➑) en geef je voorinstelling een 
naam (➒).

➒

➏

➑

➐
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■	EPUB (Herschikbaar)

In korte tijd is de populariteit van 
e-readers, zoals de e-reader van 
bol.com, sterk toegenomen. Deze 
e-readers maken het mogelijk om 
digitale edities van boeken te lezen. 
InDesign kan bestanden exporteren 
voor e-readers (en ook de Apple 
iPad) naar het bestandsformaat 
EPUB. Vanaf InDesign CC versie 
2014 kennen we twee soorten EPUB: 
Herschikbaar en Met vaste layout. 

Herschikbaar is de 'klassieke' EPUB 
en betekent dat niet de layout wordt 
behouden zoals in een PDF maar 
dat de lezer lettertype, lettergroote 
enzovoort zelf kan aanpassen. 
Vooral geschikt voor tekstboeken.
We gaan eerst in op herschikbare 
EPUBs
De opmaak van het InDesign-
document moet dan wel aan een 
aantal eisen voldoen:

• Zorg dat alle tekst is opgemaakt met alineastijlen en tekenstijlen, dit is 
absoluut noodzakelijk! Gebruik tekenstijlen voor opmaak als kleinkapi-
taal, vet, cursief of begininitiaal enzovoort. Vanaf CS5.5 is InDesign wat 
beter in het exporteren van lokale opmaak. Je kunt alineastijlen en tekst-
stijlen (voor lokale opmaak) een EPUB/HTML-tag geven (zie ook pagina 
476). Lokale opmaak via geneste stijlen of GREP-stijlen komt nog niet 
mee in het EPUB-bestand in CS5 maar wel in CS6!

• Gebruik verbonden tekstkaders (tekstketens) voor alle tekst. Zie hoofd-
stuk 3 Tekst;

• Staan er afbeeldingen in de tekst, zorg dan dat deze nooit 'los' staan maar 
altijd als verankerde objecten in de tekst staan – zie pagina 429. Werk zo 
nodig met objectstijlen om verankerde objecten te centreren op de pagina;

• Staan er losse kadertjes tekst (bijvoorbeeld in de marge), plaats deze dan 
ook als verankerde objecten;

• Werk met genummerde lijsten als je hoofdstukken en paragrafen wilt 
doornummeren, zie pagina 400 en verder (maar let straks op de export-
instellingen, zie hieronder);

• Stramienpagina-items worden niet geëxporteerd naar EPUB! Het is 
immers niet bekend hoe groot de tekst wordt weergegeven door de lezer 
en wat dus een pagina is. Wil je wel kopregels en dergelijk gebruiken, 
plaats deze dan als verankerde objecten in de tekst!

• Zet alle hoofdstukken in een apart InDesign-document en werk vervol-
gens met een boekbestand, zie pagina 423.

• Maak een inhoudsopgave-stijl en/of index aan op de manier zoals beschre-
ven vanaf pagina 398; maak de inhoudsopgave en/of index aan. 

Realiseer je goed dat een EPUB-
bestand (herschikbaar) vooral is 
bedoeld voor tekst! 
Wil je echt de paginaopmaak 
behouden, bijvoorbeeld voor een 
magazine, dan is exporteren naar 
PDF vaak een betere oplossing. 
De meeste e-readers kunnen PDF 

goed weergeven – alleen (nog) 
niet in kleur. Apparaten als Apples 
iPad geven een PDF weer als een 
gedrukte pagina en PDF is dan soms 
de beste oplossing. PDF-bestanden 
kunnen op een iPad worden gezet en 
bekeken als iBooks, Adobe Reader of 
met de app Good Reader. PDF's zijn 

Het voordeel van het EPUB-
bestandsformaat (gebaseerd 
op XML) is dat de e-books 
'reflowable' zijn, dat wil 
zeggen dat de tekst zich 
aanpast aan het 
schermformaat. De Kindle 
(Fire) van Amazon gebruikt 
het bestandsformaat  MOBI . 
Amazon biedt een gratis 
plug-in voor InDesign aan 
waarmee je naar dit MOBI-
bestandsformaat kunt 
exporteren vanuit InDesign. 
De iPad van Apple 
ondersteunt wel EPUB maar 
(op dit moment) geen Flash 
SWF-bestanden. Om 'rich 
content' in EPUB voor de iPad 
te maken biedt Apple het 
gratis iBooks Author aan (dat 
een uitbreiding is op de 
nieuwe EPUB-standaard 
versie 3) maar dit werkt 
alleen op Macs en de iPad.

Vanaf InDesign CC 2014 kun 
je kiezen voor de nieuwere 
EPUB  met vaste layout. 
Daarnaast is EPUB3 is een 
formaat in ontwikkeling en  
maakt meer mogelijk met 
media (video*) en Java-
scripting. Deze versie wordt 
alleen ondersteund in een 
nieuwe generatie Adobe 
readers. De EPUB met vaste 
layout wordt maar door 
enkele reader ondersteund: 
iBooks op de Apple Mac en 
via een plug-in voor de 
Google Chrome Browser: 
Readium

* De video moet dan wel als 
bestands formaat H246 
hebben
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Vanaf InDesign CC zijn 
inhoudsopgaven en indexen 
dynamisch: als de lezer de 
lettergrootte wijzigt waar-
door de paginanummering 
wijzigt, dan worden de 
paginanummers in inhouds-
opgaven en indexen op de 
eReader vanzelf bijgewerkt!

Wil je echt professioneel aan 
de slag met herschikbare 
EPUBS om het geëporteerde 
bestand nog te fine-tunen en 
aan te passen dan ontkom je 
niet aan het gebruik van 
CSS-stijlen. Je zult je dan 
dus verder moeten gaan 
verdiepen in het gebruik van 
dergelijke CSS-stijlen en 
HTML...

uitstekend om in te zoeken, navi-
geren enzovoort, vooral wanneer je 
de index- en inhoudsopgavefunc-
ties gebruikt van InDesign. PDF-
e-books zijn ook met DRM (Digital 
Rights Management) te beveiligen. 
Op je computerscherm kun je 
e-books en (beveiligde) PDF's bekij-
ken met Adobe's Digital Editions 
software (gratis te downloaden bij 
www.adobe.com).
Voor een 'gewoon' e-book, vooral 
tekst (denk aan een roman) is EPUB 
goed te gebruiken en een stan-
daard. Voor eenvoudige instructie-
boeken met afbeeldingen kun je 
ook het EPUB-bestandsformaat 
gebruiken.

Voldoet het bestand aan de 
opmaakeisen zoals op de pagina 
hiervoor vermeld dan kun je 
het boek naar EPUB exporte-
ren. Kies Bestand / Exporteren 
en geef als exportformaat EPUB 
(Herschikbaar) op.
Hieronder zie je een InDesign-
pagina uit een document opge-
maakt in InDesign waarvan we een 
EPUB-bestand willen gaan maken. 
Bij een EPUB Met vaste layout zou 
de pagina er hetzelfde uit komen 
te zien als hieronder maar met een 
herschikbare EPUB wordt de layout 
niet behouden (het wordt eigenlijk 
een soort HTML-pagina)
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In het tabblad Tekst kun je opgeven dat 
'harde returns' worden verwijderd (➏) 
en ook de plaatsing van voetnoten kun je 
hier bepalen (➐). De optie Pop-up maakt 
het in sommige readers mogelijk dat de 
lezer kan klikken op een voetnootnum-
mer en dat de voetnoot op de pagina 
als een pop-up verschijnt zoals in Apple 
iBooks (deze optie is alleen beschikbaar 
voor EPUB3). Voor opsommingstekens 
die je gebruikt kun je instellen of deze in 
een alinea meekomen of worden omge-
zet in gewone tekst; hetzelfde geldt 
voor automatische nummering (➑). Ook 
de plaatsing van voetnoten kun je hier 
bepalen.

In het tabblad  Object bepaal je hoe afbeel-
dingen op de pagina op een e-reader wor-
den weergegeven: kies je voor Weergave 
van Layout behouden (➒) en werk je niet 

Exportopties EPUB  
(herschikbaar)
De exportopties voor EPUB bestaat 
uit drie delen: Algemeen, afbeelding en 
inhoud.
Bij Algemeen (➊)bepaal je de ver-
sie van het EPUB-bestand: 'klassiek' 
EPUB2 of het wat nieuwere EPUB3 dat 
ook video's en andere interactiviteit 
ondersteund. Daaronder geef je op bij 
Omslag (➋) of je een aparte pagina als 
omslag wilt gebruiken, je kunt hier een 
aparte afbeelding voor kiezen. Gebruik je 
Inhoudsopgave-stijlen (zie pagina 397) 
dan kun je deze gebruiken in de EPUB 
(➌). Bij Inhoudsvolgorde (➍) kun je bepa-
len of de leesvolgorde is gebaseerd op 
het document zoals het is opgemaakt 
in InDesign, op de XML-volgorde (in te 
stellen in het XML-structuurvenster, zie 
pagina 485) of op de Artikelen-volgorde 
(Artikelen wordt op de volgende pagina's 
besproken). Wil je je documenen splisten 
in meerdere losse EPUB-bestanden dan 
kun je opgeven of een bepaalde alineastijl 
aangeeft dat een nieuwe documnet moet 
worden begonnen (je kunt dit ook bij de 
exportlabel-optie bij het maken van ali-
neastijlen al opgeven) (➎).

➋

➌

➍

➎

➊
➊
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met verankerde items, dan worden afbeel-
dingen standaard weergegeven, maar je 
kunt ook opgeven dat alle afbeeldingen 
gecentreerd moeten worden (ook al staan 
ze links op de pagina in het document 
bijvoorbeeld). 
Je kunt ook opgeven dat deze, bijvoorbeeld 
gecentreerde, weergave alleen geldt voor 
afbeeldingen die als verankerd object in de 
tekst staan (➑). De positie van de afbeel-
ding ten opzichte van de tekst blijft behou-
den ook al is het geen verankerd object. 
Ook kun je bepalen dat afbeeldingen altijd 
bovenaan een pagina staan of als laatste 
op een pagina staan met de optie Pagina-
einde invoegen (❶).

In het tabblad Conversie-instellingen 
bepaal je de resolutie (❷) (voor een iPad 
2 bijvoorbeeld minimaal 96 ppi of 150 ppi 
minimaal voor de iPad 3) en de kwaliteit 
(❸) van de uiteindelijke beelden in het 
EPUB-bestand. (Deze opties kunnen ook 
in een objectstijl gezet worden vanaf 
InDesign CC.)

Belangrijk voor het goed weergeven op 
de laatste generatie e-readers, maar ook 
bijvoorbeeld een EPUB op de iPad, is dat de 
opmaak kan worden geregeld door CSS-
stijlen (❹) (HTML, Cascading Style Sheets: 
hier moet je wel wat 'webkennis' voor heb-
ben). Deze CSS-stijlen kun je automatisch 
laten genereren of je kunt een al bestaand 
CSS-bestand gebruiken (❼). Het is ook 
mogelijk om lokale opmaak te behouden 
(vet, cursief bijvoorbeeld ❻). Tevens kun je 
(in pixels) marges opgeven voor een pagi-
naweergave op de e-reader (❺).

Via het tabblad Javascript kun je 
Javascripts die moeten worden gebruikt of 
opgeroepen insluiten. Klik op Javascript-
bestand toevoegen om de gewenste scripts 
toe te voegen
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Via het tabblad Metagegevens voeg je 
allerlei informatie toe aan je EPUB, het is 
belangrijk om in ieder geval een id in te 
vullen als je die hebt of anders de automa-
tisch gegenereerde id te gebruiken.
Het is verstandig om alle velden in te vul-
len bij Metagegevens voor je EPUB, deze 
metagegevens kunnen door veel database-
software worden gelezen, bijvoorbeeld 
informatie op de eBook pagina van een 
verkoper als bol.com.

In het laatste tabblad Weergave-apps kun 
je opgeven welke programma's op jouw 
computer moeten worden gebruikt om 
een geëxporteerde EPUB weer te geven, 
bijvoorbeeld Apple iBooks of Adobe Digital 
Editions.

Je kunt (vanaf InDesign versie CS5.5) 
een HTML-tag of label (❽)meegeven 
aan alle tekst die met een bepaalde 
alineastijl wordt vormgegeven. Dit 
zijn bijvoorbeeld standaard tags 
zoals H1, H6, p enzovoort. Kies in 
de alineastijl-opties (zie ook pagina 
108) Labels exporteren en geef 
een EPUB/HTML-tag op. Ook voor 

een getagde PDF is het nu mogelijk 
een tag te hangen aan een bepaalde 
alineastijl (❽). Ook lokale opmaak met 
een tekenstijl kan van zo'n tag wor-
den voorzien in tekenstijlen.

Meer weten over EPUB en CSS? Een 
uitstekend boek is EPUB Straight to 
the Point van Elizabeth Castro.
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Met de optie Alle 
exportlabels bewerken uit 
het Alineastijlen-
deelvenstermenu kun je 
eenvoudig alle alineastijlen 
koppelen aan een HTML-of 
PDF-tag.

Artikelen
De leesvolgorde in de EPUB kan 
anders zijn dan in het oorspronke-
lijke InDesign-document. Zo kan 
ook de plaats van afbeeldingen in 
de tekst worden aangepast. Staat 
een afbeelding bijvoorbeeld hal-
verwege een artikel in de tekst 
in het printdocument, dan kun je 
met het Artikelen-deelvenster de 
afbeelding aan het eind van het 
artikel zetten.
Zou je ons voorbeeld exporteren 
volgens de standaard export-
instellingen dan levert dat dit 
beeld op waarin de afbeeldingen 
aan het eind van de tekst staan (➊) 
(bedenk wel dat dit beeld erg ver-
anderlijk kan zijn als de lezer een 
groter of kleiner lettertype instelt). 
De volgorde van teksten (een los 
tekstkader of een reeks van met 
elkaar verbonden tekstkaders) en 
de plaats van afbeeldingen kun 
je in het XML-venster wijzigen 
of in het deelvenster Artikelen. 
De laatste optie is simpelweg 
een kwestie van artikelen en/of 
afbeeldingen toevoegen aan een 
lijst. In deze lijst kun je gemak-
kelijk de volgorde veranderen 
door te slepen. Dat betekent dat 
het InDesign-(print)-document 
een andere volgorde van artikelen 
kan hebben dan de EPUB-versie. 
Kies Venster / Artikelen. Om een 

artikel of afbeelding toe 
te voegen kies je in het 
Artikel-deelvenstermenu 
de optie Nieuw artikel. 
Sleep vervolgens de 
tekstkaders en/of afbeel-
dingen op dit artikel. Je 
kunt voor het overzicht 
meerdere artikelen aan-
maken zodat je teksten 
bij elkaar kunt zetten 
als bovenste artikel, gevolgd door 
bijvoorbeeld een artikel waarin de 
afbeeldingen in de juiste volgorde 
voor export staan aan het eind 
van het document. Om alle ele-
menten in het document snel toe 
te voegen kies je in het Artikelen-
deelvenstermenu de optie Inhoud 
van document aan geselecteerde 
artikelen toevoegen.
Nu kun je de volgorde door slepen 
aanpassen. In het eerste voor-
beeld zie je alle afbeeldingen van 
een artikel onderaan staan, zoals 
in het exportvoorbeeld boven (➊). 
Nu sleep je de tekst onder de 
afbeeldingen (➋). Wanneer je nu 
exporteert met de optie Hetzelfde 
als deelvenster Artikelen bij 
Volgorde (zie pagina 477) ziet 
de EPUB er anders uit: de laatste 
tekst staat nu achter de afbeeldin-
gen in de EPUB.
In een PDF kun je de leesvolg-
orde bepalen in het deelvenster 

➊

➋
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Artikelen. Kies dan 
uit het Artikelen-
deelvenstermenu de 
optie Gebruiken voor 
de leesvolgorde van 
gelabelde PDF (gebruik 
dit samen met de PDF-
labels – zie hieronder).

Exportopties voor 
Objecten
Voor elk object afzon-
derlijk kan bepaald 
worden wat de opties 
zijn bij het exporte-

ren naar EPUB of HTML. Zo kun je 
van afbeeldingen een positie op de 
pagina opgeven (bijvoorbeeld alle-
maal gecentreerd). Maar van afzon-
derlijke afbeeldingen kun je dit ook 
opgeven in de Exportopties voor 
object. Selecteer een afbeeldings-
kader en kies Object / Exportopties 
voor object. Je kunt in het tabblad 

EPUB en HTML een bepaalde uitlij-
ning opgeven. Ook kun je eventuele 
resolutie-opties wijzigen ten opzich-
te van de standaard export. (Bij het 
exporteren kun je dit weer laten 
negeren door de optie Conversie-
instellingen van object negeren 
aan te vinken.) 
Vanaf InDesign CC versie 2014 zijn 
er extra mogelijkheden om met een 
CSS-stijl de vormgeving preciezer in 
te stellen.
Voor de export naar EPUB kun je 
nu heel veel technische EPUB-
benaming en instellingen opgeven 
achter EPUB: type, zoals bijvoor-
beeld aangeven dat het om een 
cover gaat. Het voert te ver in dit 
InDesign boek om alle techni-
sche achtergronden van EPUB te 
schetsen, maar wil je meer weten 
over EPUB en CSS dan is het boek 
s EPUB Straight to the Point van 
Elizabeth Castro een prima start.

Voor meer controle over de 
uitvoer in EPUB kun je objecten 
groeperen en als groep in het 
deelvenster Artikelen slepen. 
Met Exportopties voor object 
kun je nu de hele groep als één 
object rasteren met Aangepaste 
conversie.

TIP

❾

Voor alle kaders (tekst of afbeel-
ding) kun je bovendien een PDF-
label meegeven (in het tabblad 
Gelabelde PDF). Ook kun je een 

zogenaamde Alt-tekst opgeven in 
het tabblad Alt-tekst (een tekst 
die als een tooltip wordt weerge-
geven, een zwevend venstertje 
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■	EPUB (Vaste Layout)

Nieuw in InDesign CC versie 2014 is 
de mogelijkheid om naar EPUB te 
exporteren met behoud van de vol-
ledige layout. Dit lijkt een beetje op 
een PDF-export: de pagina-layout 
blijft volledig behouden.
Toch is het een 'echte' EPUB, dus 
een ondergrond van HTML, XML en 
CSS-stijlen. Nog niet iedere EPUB-
reader kan deze nieuwe EPUB 
met vaste layout weergeven, op je 
Sony eReader bijvoorbeeld wordt 
dit EPUB-bestandsformaat nog 
niet ondersteund, evenmin als op 
Amazon-readers.
De enige readers die op dit moment 
(stand zomer 2014) dit nieuwere 
formaat kunnen weergeven zijn 
Apple's iBooks (Mac en iPad) en 
de plug-in Readium voor Google 
Chrome browsers.
De lezer kan dus bij deze vorm van 
EPUB niets aan de vormgeving van 
de pagina veranderen zoals bij een 
'klassieke' herschikbare EPUB.
Om de pagina-layout te handhaven 

zal InDesign bij export naar EPUB 
met vaste layout een hoop pagina-
objecten rasteren (omzetten in een 
afbeelding). De tekst echter blijft 
tekst en selecteerbaar in de EPUB. 
Eigenlijk kun je het zo zien: er wordt 
een tekstlaag bovenop een afbeel-
ding van de pagina geplaatst.
Er zijn echter zaken waar InDesign 
bij dit rasteren nog wat moeite heeft 
zoals dunne omlijningen enzovoort.
Ook blijft niet alle verfijnde tekstop-
maak overeind: zo worden aan- en 
afspatiëringen (nog) genegeerd als-
ook verticaal en horizontal schalen 
van tekst.
Om je document naar EPUB met 
vaste layout te exporteren kies je 
Bestand / Exporteren en vervolgens 
als optie EPUB (met vaste layout).

dat kort de inhoud van het kader 
beschrijft als de cursor er op staat). 
De Alt-tekst kan eventueel uit de 
metadata worden gelezen, bijvoor-
beeld auteur - zie ook metadata en 

afbeeldingsbijschriften op pagina 
231. Vanaf InDesign CC kun je de 
Exportopties voor objecten ook 
opnemen in een objectstijl.
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Bij de getoonde exportopties begin 
je bij het tabblad Algemeen. Hier 
bepaal je welke pagina's van het 
InDesign-document worden geëx-
porteerd naar EPUB (➊) en of je 
een apart bestand als omslag wilt 
gebruiken of dat de eerste pagina 
van het InDesign-document als 
omslag moet worden gezien en 
gerasterd (➋). Kies of je automa-
tisch een inhoudsopgave wilt laten 
genereren of dat dit moet gebeu-
ren op basis van een al gemaakte 
inhoudsopgave (➌ zie ook pagina 
397).

Is het InDesign-document opgezet 
als een dubelzijdig document dan 
kun je bij Spreadbediening (➍) 
opgeven of twee pagina's (linker- en 
rechterpagina) naast elkaar als een 
volledige pagina (spread of ook wel: 
uitvouw) moet worden getoond in de 
EPUB-reader of dat er maar steeds 
één enkele pagina moet worden 
getoond. 
De gebruikte termen betekenen in 
de praktijk het volgende:
Op basis van documentinstelling: 
InDesign bepaalt zelf of spreads 
moet worden gemaakt of niet; bij 
een staande dubbelzijdig document 
worden spreads aangemaakt als 
één liggende pagina, bij een dub-
belzijdige liggende pagina wordt 
geen spread gemaakt maar blijft 
het één enkele liggende pagina. Bij 
een enkelzijdig document blijven 
staande en liggende pagina's één 
enkele pagina;
Spread omzetten in liggende 
pagina: een dubbelzijdig document 
(zowel staand als liggend) wordt als 
één liggende pagina (spread) met 

de linker en rechterpagina naast 
elkaar weergeven;
Synthetische spreads inschakelen: 
Twee aparte xhtml-bestanden wor-
den aangemaakt voor twee pagina's 
in een spread maar iBooks zal 
deze pagina's samen tonen als een 
enkele spread. Deze opties maakt 
ook spreads aan voor enkelzijdige 
pagina's.
Spreads uitschakelen: enkelzijdige 
en dubbelzijdige pagina's zullen 
steeds als een enkelzijdige pagina 
worden geëporteerd waarbij de 
oriëntering (staand of liggend) 
gehandhaafd blijft.

De opties in de overige tabbla-
den (Conversie-instellingen, CSS, 
Javascript, Metagegevens en 
Weergave-apps) zijn gelijk aan die 
van een herschikbare EPUB - zie 
pagina 472 en verder.
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■	Overige exportopties

EPS-exportopties

Kies Bestand / Exporteren en 
kies onder in het dialoogvenster 
Exporteren de gewenste optie.

Adobe InDesign Tagged Text
Dit exporteert tekst in een tekst-
kader, tekstverbinding of alleen 
een stuk geselecteerde tekst naar 
een bestandsformaat waarin alle 
opmaakgegevens worden bewaard. 

Zou je dit bestand weer plaatsen in 
InDesign, dan wordt alle opmaak 
weer toegekend aan deze tekst. 
Je kunt dit ook gebruiken bij het 
voorbereiden van tekst in een tekst-
verwerker. Wanneer je weet welke 
tekststijlen gebruikt moeten wor-
den voor een tekst in InDesign, kun 
je dat in de tekst als volgt opgeven 
(voorbeeld is voor de Mac):

<ASCII-MAC>

<pstyle:Kop> Een test in InDesign.

<pstyle:Plat>Hier begint de tekst in de <cstyle:Cursief>

broodletter<cstyle:> zoals dat heet

‹pstyle:› geeft de alineastijl op; 
‹cstyle:› geeft een tekenstijl op. 
Bewaar een dergelijk bestand van-
uit de tekstverwerker altijd als een 
ASCII (Alleen tekst)-bestand.

Alleen tekst
Exporteert als ASCII, platte tekst, 
zonder opmaak.

EPS
Exporteert de opgegeven pagina's 
als EPS. Transparantie wordt afge-
vlakt. Je kunt opgeven of in de EPS 
alle kleuren naar CMYK moeten 
worden omgezet. Sluit alle letter-
typen in om zeker te weten dat de 
EPS altijd met de juiste lettertypen 
kan worden afgedrukt.

Om de exportopties voor 
tekst te kunnen selecteren, 
moet je met de tekstcursor in 
een tekst staan.
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Incopy-document
Exporteert teksten voor gebruik 
met InCopy, een redactiesysteem.

InDesign IDML
Dit bestandsformaat maakt het 
mogelijk om een CC 2014-bestand 
in eerdere InDesign versies te 
openen. Ook kan het helpen om 
documenten die zich 'vreemd' 
gedragen ('corrupt' zijn) als idml 
te exporteren en dan opnieuw te 
openen en te bewaren als een 

InDesign-document. Bovendien 
haal je verwijzingen naar plug-ins 
die ontbreken op jouw machine weg 
door een document met ontbreken-
de plug-ins eenmaal te exporteren 
als idml en opnieuw te openen.

JPEG en PNG
Exporteert de gekozen pagina's als 
een JPEG- of PNG-afbeelding. PNG 
was nieuw in InDesign CS6. Je kunt 
voor het exporteren diverse instellin-
gen opgeven voor resolutie en kleur.

Rich Text Format
Exporteert tekst als RTF voor 

bijvoorbeeld verdere verwerking in 
Microsoft Word.

■	XML
XML staat voor eXtensible Markup 
Language. Het is vergelijkbaar met 
HTML, alleen staan de namen van 
de tags (labels) in HTML vast, zoals 
Header. In XML bepaal je zelf de 
naam van de labels.
XML is bedoeld om de inhoud van 
een document los te maken van de 
vormgeving. Anders gezegd: een en 
hetzelfde XML-bestand kun je zowel 
in InDesign openen als in een web-
editor als Dreamweaver of GoLive. 

In InDesign zal het XML-bestand 
worden vormgegeven volgens jouw 
opgegeven opmaak, maar hetzelfde 
XML-bestand zal in bijvoorbeeld 
Dreamweaver heel anders wor-
den vormgegeven op basis van CSS 
(Cascading Style Sheets)-stijlen. Je 
hebt dus geen aparte InDesign- of 
Webeditorversie van het document 
nodig, het XML-bestand volstaat 
voor beide. XML wordt vaak gebruikt 
voor het automatisch opmaken van 

IDML is de opvolger van INX, 
in InDesign CS4 bestonden ze 
nog beide maar sinds 
InDesign CS5 bestaat alleen 
nog IDML. Het is een soort 
pakket met allerlei  XML-
bestanden (voor elk artikel 
een apart bestand  
bijvoorbeeld). Via scripting 
ed. kan zo'n IDML-bestand 
gebruikt worden voor 
archivering in databases of 
om bepaalde delen van zo'n 
IDML-bestand te wijzigen 
(kleurdefinities maar ook 
tekst bijvoorbeeld). Wanneer 
je de extensie IDML wijzigt in 
ZIP kun je het pakket 
'uitpakken' en alle 
afzonderlijke XML-bestanden 
bekijken
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catalogi. De gegevens als bijvoor-
beeld onderdeelnummer, beschrij-
ving van het onderdeel en de prijs 
staan in een databasebestand. Al 
deze gegevens zijn als XML te expor-
teren. De prijs heeft bijvoorbeeld 
de tag (label) Prijskaartje. Heb je in 
InDesign een tekstkader hetzelfde 
label Prijskaartje gegeven en ook 
een alineastijl gekoppeld aan het 
label Prijskaartje, dan komt de tekst 
automatisch in het juiste tekstkader 
op de pagina te staan met de juiste 
alineastijl wanneer je een XML-
bestand importeert.
Je kunt ook bestaande objecten in 
een InDesign-document van de juiste 

tags voorzien. XML is op zichzelf 
een boek waard en is zeker niet iets 
voor beginners – vaak zelfs niet voor 
ervaren vormgevers! XML kun je 
zien als een specialiteit. Hieronder 
wordt dan ook alleen het basisprin-
cipe besproken en worden twee 
voorbeelden gegeven.
Kies Venster / Hulpmiddelen / 
Labels. Om bestaande labels te 
importeren, kies je in het Labels-
deelvenstermenu de optie Labels 
laden. Kies een XML-bestand of 
een InDesign-bestand met labels. 
Of maak zelf labels aan: kies in het 
Labels-deelvenstermenu de optie 
Nieuw label.

XML-labels

Selecteer een tekst in InDesign en 
klik vervolgens op de naam van het 
label Prijskaartje in het deelvenster 
Labels. De tekst is nu voorzien van 
het label Prijskaartje. Ook andere 
objecten zoals afbeeldingen laten 
zich labelen. Bovendien kun je een 
heel tekstkader labelen. Heb je 
alle benodigde objecten gelabeld, 

kies dan Bestand / Exporteren en 
de optie XML. Geef de juiste opties 
op voor het XML-bestand: het soort 
codering en hoe afbeeldingen moe-
ten worden bewaard. Afbeeldingen 
worden apart bewaard bij het XML-
bestand. Vaak kun je deze instel-
lingen beter aan een XML-expert 
overlaten.

Voorbeeld van een simpel 
XML-bestand
<dataroot>

<klant>

<voornaam>Jan</voornaam>

<achternaam>De Brie</

achternaam>

<titel>beheerder</titel>

<telefoon>92819218</

telefoon>

<email>beheer@werk.nl</

email>

</klant>

<klant>

<voornaam>Peter</voornaam>

<achternaam>Helsing</

achternaam>

<titel>eigenaar</titel>

<telefoon>9281925</telefoon>

<email>helsing@werk.nl</

email>

</klant>

<klant>

<voornaam>Henk Jan</

voornaam>

<achternaam>Terweide</

achternaam>

<titel>aannemer</titel>

<telefoon>9281933</telefoon>

<email>aanneem@werk.nl</

email>

</klant>

</dataroot>
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Om het labelen van tekst wat te 
vereenvoudigen kun je ook labels 
koppelen aan tekststijlen in het 
document. Kies in het Labels-
deelvenstermenu de optie Stijlen 

toewijzen aan labels. Alle tekst 
met een bepaalde stijl krijgt 
dan automatisch dit label in het 
document.

Stijlen toewijzen aan 
XML-labels

XML-labels toewijzen aan 
stijlen

 

Omgekeerd kun je ook tekststijlen 
toewijzen aan labels. Stel dat je in 
InDesign een XML-bestand opent 
met daarin bepaalde labels, dan 
kun je door het toekennen van stij-
len aan labels de tekst in de juiste 

tekstkaders plaatsen of van de 
juiste opmaak voorzien.
Kies in het Labels-deelvenstermenu 
de optie Labels toewijzen aan 
stijlen.

Om het label te verwijderen van een 
stuk tekst of van een tekstkader of 
ander object, selecteer je de tekst 
of het object met het label en klik je 
op Verwijderen in het deelvenster 
Labels. Kies Weergave / Structuur / 

Structuur weergeven. Je ziet nu de 
structuur van het document met 
de labels. Je kunt objecten ook van 
labels voorzien (taggen) door objec-
ten op de labels in de structuur te 
slepen. 
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Om een object (tekst, afbeelding) in 
het juiste kader te plaatsen bij het 
importeren van een XML-bestand, 
selecteer je het kader en label je 
het. Wil je zien welke kaders of 
welke objecten een label hebben in 
het document, kies dan Weergave / 
Structuur / Structuur weergeven. 

Kaders met labels worden nu 
getoond in de kleur die je aan het 
label hebt gegeven bij Labelopties.
Om een XML-bestand te plaatsen, 
kies je Bestand / XML importeren. Je 
ziet een aantal opties; laat ze stan-
daard zo staan als je niet precies 
weet wat deze opties inhouden. 

 ��

XML-importopties

Links: Je kunt de labels heel 
goed zien en toepassen in 
de Artikeleditor  
(B Y); Rechts: XML-
structuur

Gelabelde tekst wordt nu automa-
tisch in de kaders geplaatst die van 
hetzelfde label zijn voorzien. Heb 
je meerdere teksten met dezelfde 
labels, dan wordt de tekst na elkaar 
in het eerstvolgende kader met het-
zelfde label geplaatst. Heb je stijlen 
aan labels toegewezen, dan wordt 
de tekst automatisch opgemaakt.
Een tekstkader kan zelf een label 
hebben, maar tekst in dat kader 
kan ook gelabeld worden. Zo komt 
een stuk tekst in het juiste kader 
terecht, maar aan de tekst zelf kun-
nen dan verschillende labels (tags) 

hangen. Denk aan een tekstkader 
dat het label ‹klant› heeft, en de 
verschillende alinea's in dat tekst-
kader bevatten eigen tags zoals 
bijvoorbeeld ‹voornaam›, ‹achter-
naam›, ‹telefoonnummer›, ‹adres› 
enzovoort. Zo kan bijvoorbeeld ook 
een tekstkader met een tabel het 
label ‹tabel› krijgen en de inhoud 
van elke cel in de tabel kan dan 
apart van labels worden voorzien.

Inhoud samenvoegen 
vervangt de bestaande XML, 
Inhoud toevoegen voegt aan 
de bestaande XML nieuwe 
gegevens toe.
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■	XML nader bekeken:  
een voorbeeld

Voorbeeld XML-bestand <cards>

 <klant>

  <voornaam>Jan</voornaam>

  <achternaam>De Brie</achternaam>

  <titel>beheerder</titel>

  <telefoon>92819218</telefoon>

  <email>beheer@werk.nl</email>

 </klant>

 <klant>

  <voornaam>Peter</voornaam>

  <achternaam>Helsing</achternaam>

  <titel>eigenaar</titel>

  <telefoon>9281925</telefoon>

  <email>helsing@werk.nl</email>

 </klant>

 <klant>

  <voornaam>Henk Jan</voornaam>

  <achternaam>Terweide</achternaam>

  <titel>aannemer</titel>

  <telefoon>9281933</telefoon>

  <email>aanneem@werk.nl</email>

 </klant>

</cards>

‹voornaam›Jan‹/voornaam›

Root

Eenheid Klant 
met daarin 
genest de 
klantgegevens

Een goed voorbeeld voor het 
gebruik van XML is het automa-
tisch aanmaken van visitekaart-
jes. We gaan eerst kijken hoe 
een XML-bestand is opgebouwd. 
Een XML-bestand heeft altijd een 
start- en eindlabel voor het gehele 

XML-bestand, ‹Root› genoemd. 
Deze naam kun je echter zelf wij-
zigen. Vergelijkbaar met HTML 
moet een stuk tekst (of afbeel-
ding, zie verderop) beginnen en 
afsluiten met een tag. Tags zijn 
hoofdlettergevoelig.

In het bovenstaande voorbeeld heb-
ben we een XML-bestand dat als 
root de naam ‹cards› heeft gekre-
gen. In dit XML-bestand bevinden 
zich drie blokjes ‹klant›. In klant 
bevinden zich genest de gegevens 
zoals ‹voornaam›, ‹achternaam› 
enzovoort. Je ziet dat elke begintag 
ook weer een eindtag heeft.
Om dit XML-bestand te gebruiken 

om een document automatisch 
te laten opmaken moeten we in 
InDesign een dummy aanmaken 
waarin is aangegeven waar straks 
de gegevens uit het XML-bestand 
moeten worden geplaatst.
In dit voorbeeld is een InDesign 
document aangemaakt waarin op 
de stramienpagina gegevens zijn 
geplaatst voor de vormgeving van 
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Deelvenster Labels

het visitekaartje. Op de stramienpa-
gina staan ook tekstkaders die met 
elkaar verbonden zijn.
Om de XML correct te laten inlo-
pen is op de documentpagina(!) het 

eerste tekstkader van de tekstketen 
losgehaald van de stramienpa-
gina met een B :–klik (zie 
Stramienitems bewerken op docu-
mentpagina's op pagina 286).

Boven: Stramienpagina. Het visi-
tekaartje bestaat uit een illustra-
tiekader, een tekstkader met de 
tekst 'Desktop Publishing Graphic 
Design' en een leeg tekstkader. 
Deze lege tekstkaders zijn met 
elkaar verbonden.

Er zijn Alineastijlen aangemaakt 
voor Naam, Titel, Adres en Telefoon.

In het losgehaalde tekstkader in het 
document wordt plaatsaanduidings-
tekst getypt om aan te geven waar 
straks de gegevens komen te staan. 
Er wordt ook tekst als 'Telefoon' 
en 'email' getypt, deze tekst moet 
steeds hetzelfde blijven in elk visi-
tekaartje. Dit is tekst die, zoals XML 
dat dan noemt, steeds gekloond 
wordt in het kader. 

Vervolgens worden de XML-labels 
(tags) geïmporteerd door in het 
Labels-deelvenstermenu de optie 
Labels importeren te kiezen en het 
XML-bronbestand te selecteren.
We gaan nu het label (tag) ‹klant› 
toekennen aan het tekstkader: 
selecteer het kader en klik op het 
label ‹klant› in het deelvenster 
Labels.
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Plaats- 
aanduidings tekst voor 

XML-gegevens

Stijlen toekennen aan 
gelabelde tekst

Aangezien het tekstkader is gekop-
peld met andere tekstkaders, 
krijgt de hele tekstketen het label 
(tag) ‹klant›. We gaan nu de tekst 
in het tekstkader labelen zoals 
in het XML-bronbestand door de 
tekst Voornaam te selecteren 

en in het deelvenster Labels op 
het label ‹voornaam› te klikken. 
Hierna labelen (taggen) we de tekst 
Achternaam met het label (tag) ach-
ternaam enzovoort. Zo labelen (tag-
gen) we alle tekst in dit tekstkader.

 

In het Labels-deelvenstermenu 
wordt vervolgens de optie Labels 
toewijzen aan stijlen de nu getagde 
plaatsaanduidingstekst (➊). Wanneer 
de tekststijlen exact dezelfde naam 

hebben als de labels kun je de optie 
Toewijzen op naam (➋) kiezen om 
dit proces automatisch te laten 
verlopen.

Om straks correct in elk tekstkader apart de juiste klantgegevens te 
plaatsen zijn er twee standaard handelingen te verrichten: geef in de ali-
neastijl Naam op dat deze moet beginnen in het volgend kader én zet in 
de plaatsaanduidingstekst een O na de laatste regel in dit geval 'email'! 
Zonder deze twee stappen werkt het plaatsen niet correct!

LET OP

Zorg dat er geen labels (tags) aan returns en de te herhalen tekst wordt 
toegekend! Controleer dit in de artikeleditor!

LET OP

➋

➊
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Artikeleditor en structuur

Rootelement hernoemen

Structuur na importeren van 
XML-bestand

In het Stuctuurvenster (zie pagina 
485) zie je echter dat de root nog 
de naam  ‹Root› heeft terwijl de root 
in ons XML-bronbestand de naam  
‹card› heeft. De voorbeeldstructuur 
moet geheel overeenkomen met de 
structuur van het XML-bronbestand 
wil het allemaal goed gaan! 
Selecteer daarom in het structuur-
venster met een klik op de naam  
‹Root› het rootelement. Klik nu in 

het deelvenster Labels op het label  
‹card›. De root is nu hernoemd.

Kies nu in het structuurvenster in 
het deelvenstermenu de optie XML 
importeren of kies Bestand / XML 
importeren. Zet de opties zo als 
hieronder: dit betekent dat tekst 
die niet gelabeld (getagd) is (zoals 
de tekst 'Telefoon' en 'email') in de 
visitekaartjes herhaald wordt.

Je ziet nu het eerste kaartje voor-
zien van de gegevens van de eerste 
klant. Sleep nu vanuit het structuur-
venster de root (die in ons geval dus  

‹cards› heet) op het eerste visite-
kaartje. Alle tekstkaders worden 
nu gevuld met de XML-gegevens, in 
ons geval drie kaartjes.
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Resultaat na importeren van 
XML en slepen van het 

rootelement op het eerste 
tekstkader van de 

tekstketen

Afbeeldingskader verankerd 
in een tekstkader

Afbeeldingen in XML
Om afbeeldingen in XML te gebrui-
ken, wordt in XML een zogenaamde 
‹href›-tag gebruikt. Zou je een illus-
tratiekader voorzien van een tag, 

bijvoorbeeld ‹afbeelding› en wil je 
dat een bepaalde afbeelding auto-
matisch wordt geplaatst, dan ziet 
een XML-regel in het bestand er als 
volgt uit:

‹Image href="file:///Images/0238.tif"›‹/Image›

Dit is een relatieve tag, dat wil zeg-
gen: de afbeelding wordt gezocht 
in dezelfde map als waar het XML-
bestand in staat. Je kunt echter ook 
het gehele pad opgeven als abso-
luut pad. Wanneer je een afbeelding 

wilt plaatsen, bijvoorbeeld steeds 
een ander logo in ons vistekaartje, 
plaats het illustratiekader dan als 
verankerd item in de tekst en label 
(tag) dit tekstkader dan met het 
label (in dit voorbeeld) ‹logo›.
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Tekstkader met tag 
‹Product›. Daarin een 
verankerd illustratiekader 
met de tag ‹Afbeelding›. De 
tabel heeft de tag ‹Tabel›, de 
cellen zijn afzonderlijk 
getagd

Tabellen in XML labelen (taggen)
Ook tabelgegevens kunnen worden 
gelabeld. Hou hierbij de volgende 
regels in acht:
Selecteer eerst de gehele tabel en 
geef de tabel als geheel een label 
(tag). Selecteer daarna de afzonder-
lijke cellen en geef deze ieder een 
eigen tag. In het XML-bronbestand 
zet je dan eerst de tag Tabel met 
daarin genest de labels (tags) voor 
de gegevens die in de afzonderlijke 

cellen moet worden geplaatst. Een 
tabel is altijd in de tekst verankerd, 
maar je kunt ook een tabel in een 
eigen tekstkader zetten. Label (tag) 
dan eerst dit tekstkader, vervolgens 
de gehele tabel en daarna de afzon-
derlijke cellen (NIET de inhoud van 
de cel maar de cel zelf!). Plaats de 
cursor in de cel en toets E, klik 
daarna in het deelvenster Labels op 
de juiste tag.

<root>

 <Product>

  <Afbeelding

    href="file:///Afbeeldingen/medizegel.tif"</Afbeelding>
  <ProductNaam>Breekzegels/ProductNaam>

  <Beschrijving>Breekzegels voor Medibox goot</Beschrijving>

    <Tabel>

      <itemnummer>107958</itemnummer>
      <Gewicht>0,2</Gewicht>
      <Prijs>0,99</Prijs>
      <Stuks>12</Stuks>

    </Tabel>

 </Product>

 <Product>

  <Afbeelding

   href="file:////Afbeeldingen/ABSbak.tif"</Afbeelding>
  <ProductNaam>Afsluitbare ABS module met deksel</ProductNaam>

Tabel met daarin de 
celgegevens
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Tekstkader met een daarin 
verankerd illustratiekader

Tekstkader op de pagina 
voorzien van het label (tag) 

‹Totaal› 

In het volgende voorbeeld maak je 
een sjabloon voor een productcata-
logus. Het omvattende rootelement 
heet hier ‹Totaal›. Het moet een 
geheel van verankerde objecten 
worden die automatisch worden 

herhaald. Allereerst wordt een 
tekstkader getekend. Vervolgens 
wordt een illustratiekader geplakt 
in dit tekstkader en als verankerd 
item buiten het tekstkader gezet (zie 
Verankerde objecten op pagina 429).

Nu worden de labels (tags) geladen 
door in het Labels-deelvenstermenu 
de optie Labels laden te kiezen 
en het straks te importeren XML-
bestand te kiezen. Op de pagina 
worden tekstkaders geplaatst. Deze 
worden als het rootelement ‹Totaal› 
gelabeld (getagd): eerst wordt 
in het structuurvenster de root 

ombenoemd naar ‹Totaal› door de 
root te kiezen in het structuurven-
ster en in het deelvenster Labels op 
de label (tag) ‹Totaal› te klikken. Je 
gaat nu de tekstkaders op de pagina 
voorzien van het label (tag) ‹Totaal› 
door het label (tag) ‹Totaal› vanuit 
het structuurvenster op de tekstka-
ders te slepen.

Nu kopieer én wis(!) je het getekende 
tekstkader met het verankerde illus-
tratiekader. Plak het gekopieerde 

kader nu als verankerd item in het 
tekstkader dat je zojuist het label 
(tag) ‹Totaal› hebt gegeven. 
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De labels die gebruikt 
worden in het InDesign-
document

Structuur van het InDesign-
document

We laten het geplakte kader rechts 
lijnen en geven het een alinea stijl 
waarin een regelafstand van 160 
punt wordt ingesteld. Het geplakte 
kader selecteer je nu met het 
Selecteren-gereedschap (de zwarte 

pijl) en je geeft het het label (tag) 
‹Product›. Vervolgens klik je op het 
illustratiekader dat op zijn beurt in 
het tekstkader was geplakt en geeft 
het de tag (label) ‹Afbeelding›.

‹Product›

‹Totaal›

‹Afbeelding›

‹Product›

‹Tabel›

‹Totaal›

‹Afbeelding›

Typ de plaatsaanduidingstekst voor 
de productnaam, de beschrijving, 
en maak een tabel aan: boven de 
tabel type je de kopjes voor de tabel. 
De tabel zelf bestaat uit één rij en 
vier kolommen. Je selecteert nu 
de plaatsaanduidingstekst voor de 
Productnaam en geeft deze het 
label ‹Productnaam›. Kies de tekst 
'beschrijving' en geef deze het label 
‹Beschrijving›. Vervolgens selec-
teer je de hele tabel en geeft deze 

het label (tag) ‹Tabel›. Selecteer de 
eerste cel (toets E). Let op dat 
je niet de tekst in de cel selecteert 
maar echt de cel zelf. Geef de eerste 
cel het label (tag) ‹Itemnummer›. 
Geef de tweede cel het label (tag) 
‹Gewicht›, de derde cel het label (tag) 
‹Prijs› en de vierde cel het label (tag) 
‹Stuks›. Bewaar het document als 
een template. De structuur van het 
document ziet er nu als volgt uit:
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Het XML-bestand dat we gaan 
importeren ziet er als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Totaal>

 <Product>

  <Afbeelding href="file:///afbeeldingen/ABSmodule"/>
  <ProductNaam>Afsluitbare ABS module</ProductNaam>

  <Beschrijving>Kan gebruikt worden in de modulaire kasten en     

   wagens.(40 of 60 cm diep)</Beschrijving>
  <Tabel>

   <itemnummer>201</itemnummer>
   <Gewicht>2</Gewicht>

   <Prijs>12,90</Prijs>
   <Stuks>1</Stuks>

  </Tabel>

 </Product>

 <Product>

  <Afbeelding href="file:///afbeeldingen/draadmand1.jpeg"/>
  <ProductNaam>Draadmanden gelakt</ProductNaam>

  <Beschrijving>De afwerking is conform de strengste eisen op het  

   gebied van hygiëne. Geen lasbramen, openingen of vervorming  

   van de draden zijn toegestaan.</Beschrijving>

  <Tabel>

   <itemnummer>2041</itemnummer>
   <Gewicht>02</Gewicht>
   <Prijs>10,20</Prijs>
   <Stuks>4</Stuks>

  </Tabel>

 </Product>

 <Product>

  <Afbeelding href="file:///afbeeldingen/kast1.jpeg"/>
  <ProductNaam>Modulaire kast D-type Grease</ProductNaam>

  <Beschrijving>De kasten zijn verkrijgbaar in D-type (40 cm breed - 
   60 cm diep) en W-type (60 cm breed - 40 cm diep).</Beschrijving>
  <Tabel>

   <itemnummer>205</itemnummer>
   <Gewicht>60</Gewicht>
   <Prijs>200,00</Prijs>
   <Stuks>1</Stuks>

  </Tabel>

 </Product>

 <Product>

  <Afbeelding href="file:///afbeeldingen/UFLEXrek1.jpeg"/>
  <ProductNaam>UFLex II modulair rek</ProductNaam>
  <Beschrijving>Het UFlex II modulair rek is een gecombineerd  
   opslagsysteem voor Euronorm manden en bakken (60 x 40 cm),  
   DIN manden (60 x 30 cm) en legborden.</Beschrijving>
  <Tabel>

   <itemnummer>208</itemnummer>
   <Gewicht>4</Gewicht>

   <Prijs>5,50</Prijs>
   <Stuks>2</Stuks>

  </Tabel>

 </Product>

</Totaal>

Je ziet dat de structuur van je tem-
plate exact overeenkomt met dit 
XML-bestand. Het label ‹Product› 

wordt enkele malen herhaald en 
er staan ‹href›-verwijzingen naar 
afbeeldingen in.

Soms wordt het XML-bestand 
gecontroleerd om te kijken of 
deze wel voldoet aan de 
specificaties voor een 
bepaalde uitgave. Dit gebeurt 
met een zogenaamde DTD: 
Document Type Definitons. In 
een DTD ligt bijvoorbeeld 
vast welke labels altijd 
aanwezig moeten zijn of 
welke labels wel en niet 
mogen.
Om in InDesign een XML-
bestand te controleren aan 
de hand van een DTD kies je 
in het Structuur-deelvenster-
menu de optie DTD laden.
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Selecteer nu in het Labels-
deelvenstermenu de optie Labels 
toewijzen aan stijlen en ken de 
juiste tekststijlen aan de juiste 
labels toe (zie pagina 488).

Kies nu Bestand / XML-bestand 
importeren. 
Zet de opties Dubbele tekstele-
menten klonen, Tekstelementen 
importeren in Tabellen als labels 
overeenkomen en Inhoud van 

alleen-spatie-elementen niet 
importeren aan in de importopties 
die je nu ziet. Klik op OK.
Je ziet, omdat je direct importeert 
in het rootelement ‹Totaal› (dat had 
je aan de tekstkaders gegeven) dat 
hierin alle productlabels in de juiste 
tekstkaders worden geïmporteerd. 
De afbeeldingen komen in de daarin 
verankerde illustratiekaders. Ook 
de tabellen worden met de juiste 
inhoud gevuld.

  

Hoe kom je aan XML? Direct 
exporteren vanuit InDesign 
van gelabelde (getagde) 
objecten (zie pagina 483). 
Maar ook database-
programma's (Filemaker 
bijvoorbeeld) exporteren 
gegevens naar XML. Je kunt 
ook direct XML typen in 
bijvoorbeeld Textedit. Beter 
is het om dit te doen in een 
tekstverwerker die speciaal 
geschikt is voor XML, 
zogenaamde XML-editors, je 
ziet dan de structuur beter. 
Zulke XML-editors zijn 
bijvoorbeeld Ogygen of 
BB-edit.

Zet je bij het importeren van XML ook de optie Link maken aan, dan zal 
InDesign wijzigingen in het XML-bronbestand bijhouden. Je kunt dan 
in één keer de XML inhoud bijwerken. Dit kan handig zijn wanneer een 
externe database elke maand bijvoorbeeld een nieuw XML-bestand met 
aangepaste prijzen genereert. Werk het XML-bestand dan bij in InDesign.

TIP
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Exporteren naar HTML
Vanaf InDesign versie CS5.5 kun je 
naar HTML exporteren door Bestand 
/Export te kiezen en als bestands-
formaat HTML. De opmaak zul je 
wel in een web editor zelf moeten 
nabewerken. De opties zijn vrijwel 
gelijk aan die van EPUB, zie hiervoor 
pagina 472. Ook kun je het deelven-
ster Artikelen gebruiken (zie pagina 
477) om de export-volgorde te 
bepalen. De exportopties voor objec-
ten (zie pagina 478) kun je ook 
gebruiken, bijvoorbeeld voor een 
alt-tekst. 

Tags en klassen
Zorg dat je HTML tags en klassen 
aan alineastijlen en tekenstijlen 
toekent via de optie Exportlables in 
de stijlen. Inhoud die wordt geëx-
porteerd vanuit InDesign is auto-
matisch ingesloten in de <div> tag. 
Tags voor afbeeldingen en illus-
tratie-kaders bevatten een extra, 
genummerde, frame klasse
Om op een snelle manier tags aan 
tekststijlen toe te kennen kies je uit 
het Alineastijlen- of tekenstijlen-
deelvenstermenu de opties Alle 
exportlables bewerken:

Wanneer jebij de exportlables de 
keuze op Automatisch laat staan, 
zal InDesign alle tekst - behalve 
tabellen en lijsten - insluiten in de 
<p> tag.
In het veld Klasse kun je een aan-
gepaste naam opgeven als klasse, 
bijvoorbeeld Artikel tekst wordt dan 
class="Artikel-tekst".
Lokale tekstopmaak wordt 
ingesloten in de tag <span 

class=char-style-overi-
de-#> waarbij # een oplopend 
nummer is.

Tabellen met een tabelstijl krijgen 
een <table> tag en celstijlen krij-
gen een klasse <td> tag; de tekst in 
de cellen zelf krijgen de tag <p>.

Voor afbeeldingen geldt dat 
InDesign een afbeeldingstag zal 
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In het tabblad Algemeen kun 
je opgeven of je het gehele 
InDesign-document of op dat 
moment geselecteerde objec-
ten naar HTML wil exporteren; 
bovendien kun je de volgorde 
baseren op die van het deel-
venster Artikelen.

In het tabblad Afbeelding geef 
je op hoe je wilt dat de afbeel-
dingen worden opgeslagen 
(resolutie, kwaliteit) en hoe 
de afbeelding op de HTML-
pagina wordt uitgelijnd (links, 
gecentreerd enzovoort). De 
knop Exportinstellingen van 
object negeren kun je gebrui-
ken wanneer je exportopties 
voor een object hebt ingesteld 
en deze niet wilt gebruiken (zie 
ook pagina 478).

In het tabblad Geavanceerd 
kun je bepalen hoe er gebruik 
wordt gemaakt van CSS-stijlen 
(bijvoorbeeld een extern CSS-
stijlbestand gebruiken).
Ook een eventuele koppeling 
naar een Javascript kan wor-
den ingesteld.

aanmaken overeenkomnstig de 
exportinstellingen voor afbeeldin-
gen: geoptimaliseerde afbeeldingen 
krijgen _opt achter de naam of bij 
de exportinstelling Weergave van 
layout behouden  _fmt achter de 

naam, dus bijvoorbeeld:
<img class="frame-#" 
src="indesignfilename-web-
resources/image/mijnaf-
beeldingsnaam_fmt.jpeg"

Exportopties
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Postscript-bestand kiezen 
bij afdrukken

De standaard instelling PDF/X-1a in Adobe Distiller gebruikt het USA SWOP-
profiel voor CMYK! Pas deze instelling dus aan in de Distiller

LET OP

Postscript-bestand
Om een bestand naar een 
Postscript-bestand te expor-
teren, druk je het document af 
als Postscript. Kies Bestand / 
Afdrukken en kies als printer 
Postscript®-bestand. Als het 
bestand is bedoeld om met Adobe 
Distiller te worden omgezet naar 
PDF, kies dan als PPD Abobe 
PDF. Maak de juiste instellingen 
voor afloop, omzetten van kleur 

enzovoort. Zet je bij Uitvoer de 
kleur op Samengesteld grijs, dan 
maak je een grijswaarden-Post-
script-bestand. Een Postscript-
bestand is (vrijwel) niet meer 
aanpasbaar. Geef het bestand een 
naam en bewaar het op de harde 
schijf. Gebruik dit bestand om met 
Adobe Distiller de gewenste PDF te 
maken. Bedenk dat een Postscript-
bestand altijd afgevlakt is. 
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Grijswaarden-PDF maken
Vanaf InDesign CS6 kun je bij het 
maken van een PDF nu ook een 
grijswaardenprofiel kiezen bij 
Uitvoer onder Kleur, zie pagina 
457. Ook een softproof is mogelijk 
met grijswaarden, zie pagina 271.
Een tweede manier is om eerst een 
Postscript-bestand te maken. Kies 
bij het afdrukken vanuit InDesign 
Postscript als printer en als PPD 
Acrobat 8 of 9. Zet in Uitvoer de 
Kleur op Samengesteld grijs. 
Bewaar nu het bestand. Verwerk dit 

Postscript-bestand vervolgens met 
Distiller, je kunt daar de standaard 
PDF/X-1a gebruiken. (Voor meer 
controle kun je nog het icc-profiel 
aanpassen in een distiller-setting).

Tenslotte kun je een PDF in kleur 
in Acrobat met een icc-profiel 
omzetten naar grijswaarden. 
Kies dan in Acrobat X het tab-
blad Gereedschappen en dan / 
Afdrukproductie / Kleuren converte-
ren Kies nu bij Profiel bijvoorbeeld 
Dot gain 15%.

Om een grijswaarden PDF te 
maken kies je in het tabblad 
Uitvoer bij de PDF export- 
opties bij Kleuromzetting 
eerst voor Omzetten in doel. 
Daarna kun je een 
grijswaarden profiel kiezen 
bij Doel. Dit werkt niet 
wanneer je voor een 
standaard PDF X instelling 
kiest, maar wel bij 
Afdrukken met hoge 
kwaliteit of 
Drukwerkkwaliteit.



Een PDF geschaald exporteren
Bij de exportinstellingen van een 
PDF kun je helaas niet opgeven dat 
je de PDF wilt schalen naar bijvoor-
beeld 72%. Je moet hier een kleine 
omweg bewandelen. Let wel op dat 
door deze manier van werken de 
PDF die je uiteindelijk maakt geen 
'live' transparantie meer bevat maar 
is afgevlakt! 
Kies Bestand /Afdrukken en 

selecteer als printer Postscript (➊).
Selecteer nu als PPD de Adobe 
Acrobat PDF-definitie (➋).
Kies bij paginaformaat Aangepast 
(➌) en geef het gewenste formaat op 
van de uiteindelijke PDF (➍).
Kies nu bij Schalen een percentage 
om het document te verkleinen (of 
vergroten) zodat het past op het 
gekozen paginaformaat (➎).

➊
➋

➌
➍

➎

Instellingen in Acrobat Pro 9 
en Acrobat Pro X voor het 
omzetten naar een 
grijswaarden-PDF
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Deelvenster Achtergrond-
taken

Programmabalk met 
achtergrondtaak

Om een taak te stoppen klik je op 
het pictogram van het kruisje in 
het deelvenster Achtergrondtaken 
(➊). Als er problemen zijn met de 

uitvoering van een achtergrondtaak 
dan wordt dat in het deelvenster 
Achtergrondtaken weergegeven 
onder Waarschuwingen (➋).

➊

➋

■	Achtergrondtaken

Taken als afdrukken, exporteren 
naar PDF enzovoort worden op de 
achtergrond uitgevoerd. Je hoeft dus 
niet te wachten totdat je verder kunt 
gaan met het document wanneer 
je bijvoorbeeld een document naar 
PDF exporteert. Je kunt een over-
zicht krijgen van alle taken die op 
de achtergrond worden uitgevoerd 

in het venster Achtergrond-
taken (Venster / Hulpmiddelen / 
Achtergrondtaken).

Als er een taak op de achtergrond 
wordt uitgevoerd zie je dit in de pro-
grammabalk van InDesign rechts-
boven weergegeven met een aantal 
balkjes (➌).

Mac OS X 10.6-gebruikers: wegens wijzigingen in Mac OS X 10.6 zelf, werkt 
de Adobe PDF-printer niet meer!
Nu zijn vanaf Acrobat Pro 9 de laatste updates hier op aangepast. 
Probleem is dat bij het verdwijnen van de PDF-printer ook de Acrobat PPD 
Printer-beschrijving is verdwenen!
De oplossing is om de PPD's weer te installeren. Deze kun je echter niet 
meer vanuit Acrobat 9 installeren, maar je kunt ze (op het moment van 
schrijven van dit boek) hier downloaden en weer installeren: 
http://a.imagehost.org/download/0880/en_lproj

LET OP

➌
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■ Interactieve PDF

➎

Maak je een PDF voor het web of 
voor het bekijken op het beeld-
scherm, dan kun je interactiviteit 
aan je PDF toevoegen. Zo kun je 
hyperlinks maken die op het beeld-
scherm aangeklikt kunnen worden 
om bijvoorbeeld naar een andere 
website te gaan, een e-mail te stu-
ren of naar een andere pagina in 
de PDF zelf te springen. Bovendien 
kun je filmpjes in je PDF-document 
plaatsen die automatisch worden 
afgespeeld wanneer de PDF op het 
beeldscherm wordt geopend.

Hyperlinks
Om een hyperlink in het InDesign-
document te zetten die straks in 

de PDF kan worden gebruikt, zet 
je eerst een doel in het document: 
een webadres, e-mailadres of bij-
voorbeeld een pagina. Ook indexen 
en inhoudsopgaven kunnen als 
hyperlink naar PDF worden geëx-
porteerd. Kies Venster Interactief / 
Hyperlinks. Selecteer de tekst die 
je als hyperlink aanklikbaar wil 
maken. Type het webadres in het 
deelvenster Hyperlinks en sluit af 
met een return O (➊). InDesign 
controleert of de hyperlink ook 
echt bestaat (internetverbinding 
dus nodig!) en laat dit zien met een 
groen bolletje achter de hyperlink.
Dubbelklik op de URL in het ven-
ster om deze aan te passen (➋). 

Zo kun je ook een aanklikbaar 
e-mailadres in een document zet-
ten (➌): selecteer de tekst die je 
aanklikbaar wil maken en kies uit 
het Hyperlinks-deelvenstermenu de 
optie Nieuwe Hyperlink. Kies voor 
E-mail en type een onderwerpregel 
in. Een e-mailadres krijgt een enve-
lopje naast de link . 

Vanaf InDesign CC versie 2014 kun je 
ook een tekst selecteren en klikken 
met de rechter muisknop om direct 
een hyperlink op te geven (➎)! 

Bovendien wordt vanaf versie CC 
2014 automatisch een tekenstijl 
Hyperlink (➍) aangemaakt die je 
later zelf nog kunt aanpassen.

Hyperlink in Artikeleditor

Hyperlinks opgeven

Web

➋
➌
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➌

➍

➊

➎



Je kunt ook een hyperlink aanma-
ken die naar een bepaalde pagina in 
de PDF springt. Bij een dergelijke 
hyperlink kun je bijvoorbeeld bij 
Zoominstelling ook opgeven dat de 
pagina automatisch passend op het 
beeldscherm wordt vertoond (➎). 

Kies daarvoor in het Hyperlinks-
deelvenstermenu de optie Nieuw 
hyperlinkdoel. Selecteer een 
element op de pagina (tekst, 
kader) en kies in het Hyperlink-
deelvenstermenu de optie Nieuwe 
Hypelink. Kies als optie Pagina en 
selecteer daaronder het gemaakte 
hyperlinkdoel.

Media
Wil je een filmpje in de PDF zetten 
dat in de PDF afspeelbaar is, kies 
dan Bestand / Plaatsen. Selecteer 
de film (QuickTime, Movie, Flash). 
Selecteer het kader met de film en 
kies Venster / Interactief / Media. Geef 
hier op of de film meteen gaat spelen 
als de pagina wordt geopend of dat 
men moet klikken op de film om af 
te spelen (➏); of er altijd een control-
ler (afspeel/pauzeknop) zichtbaar 
moet zijn of alleen als je met de muis 
over de film beweegt (➐) en welke 
controller je wilt zien (bijvoorbeeld 
alleen spelen en pauze maar geen 
vooruitspoelen ➑). Bovendien kun je 

Nieuwe hyperlink

Filmopties

➎

Alleen Flash-filmpjes 
kun je herhaald 
afspelen , 'loopen' of 
'lussen'❷

Vanaf InDesign versie CS5 
kun je naar webadressen 
zoeken in de tekst en deze 
automatisch om laten zetten 
in hyperlinks. Kies in het 
Hyperlinks-deelvenster menu 
de optie URL's omzetten in 
hyperlinks en kies document 
of artikel.
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➏
❷
➓
➑
➐

➒

❶

Je kunt als films Flash  (FLV, 
F4V, SWF) en H.264 (zoals 
MP4) gebruiken maar H.264 
heeft absoluut de voorkeur! 
Bij exporteren kunnen films  
in een PDF worden 
ingesloten; in een SWF-
bestand worden de films als 
extern bestand opgeslagen.



hoofdstukken opgeven waar kijkers 
naar toe kunnen springen (➒). Ook 
het plaatje dat zichtbaar is in de PDF 
voordat de film begint kun je instel-
len (➓). Om te bepalen hoe de film in 
een PDF wordt getoond klik je op het 
PDF-pictogram en geef je op wan-
neer de film begint te spelen (❶).

Knoppen
Wil je een hyperlink wat meer 
vormgeven, teken dan een kader in 
InDesign. Selecteer het kader en 
kies Object / Interactief / Omzetten 
in knop. 
Van een knop kun je een hyperlink 
maken zoals op de vorige pagina is 
beschreven. Je kunt aangeven hoe 
deze reageert in de PDF: moet je 
erop klikken om naar de hyperlink te 
gaan of is er overheen zweven met 
de muis voldoende? Bovendien kun 
je opgeven dat de knop er anders 
uitziet in de PDF al naargelang je 
erop klikt of eroverheen zweeft met 
de muis enzovoort. Dit uiterlijk noe-
men we een status. Om de status 
in te stellen selecteer je Venster / 
Interactief / Knoppen en formulieren. 

Hier kun je voor een geselecteerde 
knop opgeven hoe een knop er bij 
een bepaalde status uitziet (➊). Meer 
instellingen voor een knop kun je 
maken in het Deelvenster Knoppen 
(Venster / Interactief / Knoppen en 
formulieren). In het Deelvenster 
Knoppen en formulieren kun je een 
aantal handelingen opgeven voor 
wat er bijvoorbeeld gebeurt bij het 
klikken op de knop. In onderstaand 
voorbeeld rechts is opgegeven dat 
wanneer op de knop wordt geklikt, 
de weergave van de pagina wordt 
aangepast zodat deze volledig op het 
beeldscherm past. 
Om een gebeurtenis aan de lijst toe 
te voegen, klik je op het plusteken 
achter Acties en hou je de muisknop 
ingedrukt. Kies nu een actie uit het 
uitklapmenu(➋) en bepaal wat deze 
actie(➌) gaat doen, bijvoorbeeld 
inzoomen bij een klik. Kies nu bij 
Gebeurtenis wanneer de Actie moet 
plaatsvinden (➍). De acties zie je in 
een lijst waar je ze aan of uit kunt 
zetten (➎). Voor meer informatie 
en toepassingen van knoppen zie 
pagina 514.

➊

➋

➌

➎

➍

Een knop in InDesign

Er wordt bij InDesign een 
bibliotheek van knoppen 
meegeleverd: kies in het 
Knoppen en formulieren-
deelvenstermenu de optie 
Voorbeeldknoppen en sleep 
een knop op de pagina om 
deze te gebruiken. Let wel 
op dat transparante objecten 
in knoppen bij het exporteren 
naar SWF de knoppen of 
hyperlinks hun interactiviteit 
verliezen!

Op dezelfde manier waarop 
je een filmpje plaatst, kun 
je ook een geluidsbestand 
plaatsen in InDesign. 
Kies Object / Interactief / 
Media voor de opties van 
het geluidsbestand in de 
PDF.  Vanaf InDesign ver-
sie CS5 kun je ook MP3-
geluidsbestanden plaatsen
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Wanneer je automatisch bladwij-
zers aanmaakt via een inhoudsop-
gave (zie pagina 398) dan bepaalt 
het niveau dat je opgeeft bij de 
instellingen van de inhoudsopgave 
of een bladwijzer genest wordt.

Bladwijzers
Een PDF kun je voorzien van blad-
wijzers. Bladwijzers verschijnen 
in Acrobat Reader of Acrobat Pro 
aan de zijkant in het venster van 
een PDF-document. Je kunt op een 
bladwijzer klikken om naar een 
bepaalde plaats of tekst in de PDF 
te navigeren.

Kies Venster / Interactief / Blad-
wijzers. Om een bladwijzer te 
maken die naar een bepaalde 
pagina in je PDF springt, dubbelklik 

je op de gewenste pagina in het 
deelvenster Pagina's. Kies nu in 
het Bladwijzer-deelvenstermenu 
de optie Nieuwe bladwijzer. Je ziet 
een paginapictogram verschijnen 
naast de naam in het deelven-
ster Bladwijzer (➊). Kies in het 
Bladwijzer-deelvenstermenu de 
optie Bladwijzer hernoemen om 
een andere naam aan de bladwijzer 
te geven (bijvoorbeeld Pagina 3), of 
kies de optie Ga naar geselecteer-
de bladwijzer om naar de pagina te 
navigeren in je InDesign-document.

Bladwijzers maken

 

Bladwijzers nesten in een 
groep

Om een bladwijzer te maken die 
naar een bepaald tekstfragment in 
je PDF springt, selecteer je eerst 
het stukje tekst. Kies nu in het 
Bladwijzer-deelvenstermenu de 
optie Nieuwe bladwijzer. Je ziet 
een ankersymbool verschijnen 
naast de naam in het deelvenster 
Bladwijzer. De naam bestaat uit de 

eerste tekens van de geselecteerde 
tekst (➋).

Bladwijzers laten zich ook nesten. 
Selecteer eerst een al bestaande 
bladwijzer in het deelvenster 
Bladwijzers. Wanneer je nu een 
nieuwe bladwijzer maakt, komt deze 
in een bladwijzergroep te staan (➌).

➊

➌

Je kunt Hyperlinks zichtbaar 
maken of verbergen in het 
document: kies Weergave / 
Extra / Hyperlinks tonen/
verbergen.

➋

506 Handboek InDesign CC Digitaal publiceren



Je kunt bestaande bladwijzers ook 
met de muis verslepen in het deel-
venster Bladwijzers om de volgorde 

te wijzigen of om bestaande blad-
wijzers te nesten.

De volgorde waarin de bladwijzers 
in het deelvenster Bladwijzers 
staan, is ook de volgorde waarin 
de bladwijzers in de PDF komen 
te staan. Om de bladwijzers weer 
op chronologische volgorde te 
zetten, kies je in het Bladwijzer-
deelvenstermenu de optie 
Bladwijzers sorteren.
Om een bladwijzer te verwijderen 
sleep je deze op het pictogram van 
de prullenmand in het deelvenster 
Bladwijzers. Je kunt een bladwij-
zer ook verwijderen door in het 
Bladwijzer-deelvenstermenu de 

optie Bladwijzer verwijderen te 
kiezen.

Wanneer je een InDesign-document 
als PDF exporteert, zet je in het 
tabblad Algemeen van het dialoog-
venster Adobe PDF exporteren (zie 
pagina 469) de opties Bladwijzers, 
Hyperlinks en Interactieve ele-
menten aan. Hyperlinks, knoppen 
met interactieve films, geluiden 
enzovoort en bladwijzers komen 
nu in het PDF-bestand te staan. 
Je kunt ook exporteren naar 
Interactieve PDF (zie pagina 508). 

Volgorde van Bladwijzers 
wijzigen

Exportopties voor PDF
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Wanneer je gebruik maakt 
van paginaovergangen, zie je 

een klein pictogram in het 
deelvenster Pagina's naast 

de pagina staan (zie ook 
pagina 461)

Paginaovergangen
Een geëxporteerde PDF kan in 
Adobe Acrobat volledig schermvul-
lend worden weergegeven als een 
presentatie. Vanaf InDesign CS4 
kun je, voor het op beeldscherm 
naar een volgende pagina gaan in 
je presentatie, een aantal effecten 
instellen. Zo kan bijvoorbeeld de 
vorige pagina langzaam 'uitfaden' 
terwijl de volgende pagina 'infade'.
Je kunt per pagina verschillende 

effecten instellen. Kies in het deel-
venster Pagina de pagina's waar-
voor je een overgang wilt instel-
len. Kies nu Venster / Interactief / 
Paginaovergangen. Selecteer het 
gewenste effect (➊) en eventueel 
andere instellingen voor dit geko-
zen effect (➋). De paginakrul werkt 
alleen bij export naar SWF (zie 
verderop) en niet in een PDF.  Een 
voorbeeld zie je bovenin het deel-
venster Paginaovergangen (➌)

➊

➋

➌

Om de interactiviteit in een PDF 
goed te laten werken kies je PDF 
(interactief) als exportbestand en 
zet je Afbeeldingen op hoge kwa-
liteit. Maar let op dat sommige 

animaties alleen in Flash werken 
en niet werken in een PDF! Zie voor 
instellingen voor een interactieve 
PDF pagina 525 en verder.

■ Invulbare formulieren  
maken voor PDF

Vanaf InDesign versie CS6 is het 
mogelijk om invulbare formulieren 
voor een PDF te maken. Kon dit 
voorheen alleen in Acrobat Pro in 
een PDF, nu kun je met het deelven-
ster Knoppen en formulieren direct 

velden maken in InDesign die in een 
PDF ingevuld kunnen worden.
Zet elk in te vullen veld in een eigen 
(tekst-)kader aangezien het kader 
zelf naar een knop moet worden 
omgezet.

Vanaf InDesign versie CS5 
kun je direct vanuit InDesign 
het document als presentatie 
weergeven. Kies Weergave / 
Schermmodus / Presentatie. 
Toets E om de 
presentatiemodus te 
verlaten.
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In onderstaand voorbeeld is een 
illustratiekader met een grijze ach-
tergrond getekend.
Selecteer het kader en kies Venster 
/ Interactief / Knoppen en formulie-
ren. Zet het geselecteerde kader 
om in een knop (➊). Kies nu bij 
Type voor Tekstveld (➋). Geef het 

veld een naam (➌) en een beschrij-
ving (➍) die wordt getoond als tip in 
de PDF. 
Je kunt een corpsgrootte opgeven; 
het lettertype wordt door Acrobat 
standaard gezet, dit kun je niet zelf 
bepalen (➎). Bepaal of een veld 
verplicht moet worden ingevuld, 

een wachtwoord nodig heeft en 
bijvoorbeeld kan worden afgedrukt 
(➏).
Een andere mogelijkheid is een 
keuzeveld: in de PDF kan dan een 
optie worden gekozen. In neven-
staand voorbeeld zijn twee rondjes 
getekend. Deze rondjes zijn beide 
geselecteerd en omgezet naar 
een knop (➊). Beide knoppen zijn 
geselecteerd en in het deelvenster 
Knoppen en formulieren is de optie 
Keuzerondje bij Type geselecteerd. 

In de PDF kan nu één van de twee 
rondjes worden geselecteerd, is 
een rondje geselecteerd dan zal 
het andere rondje niet zijn geselec-
teerd. In het voorbeeld eenvoudig 
de keuze Ja of Nee: dit zijn aparte, 
gewone tekstkaders die onder de 
knoppen zijn geplaatst. Je kunt 
zoveel opties maken als je wilt, 
zolang je maar alle kaders voor die 
opties bij elkaar selecteert voordat 
je bij Type kiest voor Keuzerondje.

➊
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➏

➋
➌



Adobe levert veel voorbeeld-
knoppen mee voor keu-
zerondjes enzovoort: kies in 
het Knoppen en formulieren 
deelvenstermenu de optie 
Voorbeeldknoppen en 
-formulieren. Sleep nu het 
gewenste voorbeeld op de 
pagina.

510 Handboek InDesign CC Digitaal publiceren

Ook kun je checkmarks plaat-
sen, een lezer kan dan een vinkje 
geven door op een knop te klikken. 
Teken een kader, zet dit om naar 
een knop en kies bij Type de optie 
Selectievakje.

Nog een andere optie is een keu-
zekader. Teken een kader, zet dit 

om naar een knop en kies vervol-
gens bij Type voor Lijstvak. Vul bij 
Lijstitems (➐) een optie in en klik 
op het plusje erachter. Voeg zo alle 
opties toe die in de keuzelijst moe-
ten komen te staan (➑). In de PDF 
ziet de lezer een lijst van deze keu-
zes waarvan er eentje kan worden 
geselecteerd.

➐

Een variant op de keuzelijst is een 
Keuzelijst met invoervak (de opties 
zijn gelijk aan die van Lijstvak). Dit 
toont in de PDF een naar beneden 
wijzend driehoekje waar de opties 

zichtbaar worden wanneer er op 
wordt geklikt. Dan kan in het menu 
een keuze worden gemaakt en deze 
verschijnt in het veld.

➑



Je kunt diverse technieken handig 
combineren: maak bijvoorbeeld 
een knop aan die ervoor zorgt dat 
bepaalde invulvelden zichtbaar 
worden! Hoe objecten zichtbaar en 
onzichtbaar te maken met behulp 
van een knop lees je op pagina 
519. Denk aan een knop KLANTEN 

waarop geklikt kan worden en waar 
vervolgens formuliervelden zicht-
baar worden voor het klantnum-
mer en e-mailadres.  En een knop 
NIEUWE GEBRUIKERS die de vel-
den voor klanten verbergt en weer 
andere inschrijfvelden toont.
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➒

Knopacties voor formulieren
Voor een aantal veelkomende acties 
(➒) zoals afdrukken, wissen, ver-
sturen enzovoort kun je een knop 
maken. Teken een kader en geef 
het vorm. Zet het kader om naar 

een knop. Kies nu achter Type voor 
Knop en kies achter Gebeurtenis 
voor bijvoorbeeld Klikken. Klik op 
het plusje achter Acties en kies 
daar voor de PDF-actie bijvoorbeeld 
Formulier afdrukken. 



Nog mooier is het misschien wan-
neer de gebruiker in een PDF bij 
keuzes op de gehele tekstregel 
kan klikken om een vinkje te zetten 
of een keuzerondje aan te vinken. 
Werk hiervoor met lagen (➊): zet de 
tekst voor een te selecteren optie 
op een eigen laag en maak daarbo-
ven een laag aan voor de selectie-
vlakken. Als eerste voorbeeld een 
selectievlak, een aanvinkbare optie: 
teken een leeg illustratiekader op 
de laag voor selectievlakken die de 
gehele tekst voor een optie afdekt. 
Houd dit kader geselecteerd en kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
formulieren. Kies nu achter Type 
voor Selectievakje. Je ziet nu een 
markeringsteken midden in het 
kader staan (➋). Beschouw de knop 
als een groep: dubbelklik met het 
Selectiegereedschap op het marke-
ringsteken (➌): je kunt dit teken nu 
schalen, verplaatsen en aanpassen! 
Herhaal dit voor alle selecties.
Wil je een optie maken, bijvoorbeeld 
Ja/Nee of Man/Vrouw dan kan maar 
een optie tegelijkertijd zijn geselec-
teerd. Teken over elk van de twee 
opties weer een leeg illustratie-
kader (➍). Selecteer nu beide (!) 
kaders en kies in het deelvenster 
Knoppen en formulieren achter 
de optie Type voor Keuzerondje. 
Je ziet nu een standaard rondje in 
de knoppen verschijnen (➎). Deze 
kun je met dubbelklikken weer 

selecteren en aanpassen maar je 
kunt ook je eigen markeringste-
ken gebruiken. Wis na het dub-
belklikken op het keuzerondje de 
markering. Teken je eigen rondje 
of selecteer het uit de vorige knop 
die we hebben gemaakt voor selec-
ties: dubbelklik op de markering in 
de vorige knop en kies Bewerken 
/ Kopiëren. Selecteer nu de knop 
voor het keuzerondje (welke nu leeg 
is omdat je het rondje hebt gewist) 
en kies nu Bewerken / Plakken in! 
(➏) Zo kun je in een knop elk ander 
kader plakken als markering!
In de resulterende PDF kan de lezer 
nu ergens op de tekst klikken om de 
selectie te maken.

Invulvolgorde
In de PDF kan een lezer met 
de tabtoets naar een volgend 
invulveld springen. Deze tab-
volgorde kun je zelf bepalen in 
het Deelvenster Artikelen (zie 
pagina 477). Selecteer dan in het 
Artikelen-deelvenstermenu de optie 
Gebruiken voor leesvolgorde van 
gelabelde PDF's.

Exporteer een formulier altijd als 
Interactieve PDF! (Zie pagina 525). 
Heb je de tabvolgorde bepaald met 
het deelvenster Artikelen zet dan bij 
de exportopties de opties voor gela-
belde PDF aan (➐).
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Standaard kan in Adobe Reader een ingevuld formulier niet worden 
bewaard, alleen afgedrukt. Maar beschik je over Adobe Acrobat Pro dan 
kun je dit veranderen: open het formulier in Acrobat Pro, kies Bestand 
/ Opslaan als / Uitgebreide PDF RFeader / Extra functies inschakelen. 
Deze PDF kan nu ook ingevuld worden bewaard in Adobe Reader.

TIP

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐



Je hebt dus nu vijf verschillende 
afbeeldingen precies bovenop 
elkaar staan. Selecteer al deze 
vijf afbeeldingen en kies Venster 
/ Interactief / Objectstatussen. Je 
maakt nu een staat aan voor deze 
vijf afbeeldingen door op het picto-
gram Nieuwe Object staat te klik-
ken (➊ op volgende pagina). Je ziet 
nu een Meerdere object-status voor 
de vijf afbeeldingen (➋ op volgende 

pagina). Geef deze staat een naam 
(hier 'Optreden French ➌). Teken nu 
bijvoorbeeld twee kaders met het 
Veelhoek-gereedschap met drie 
hoeken (➍). Spiegel dit kader zodat 
je een pijlvorm naar links en een 
pijlvorm naar rechts hebt gemaakt. 
Selecteer de kaders en kies Object / 
Interactief / Omzetten in knop. Plaats 
de kaders op een logische plek 
naast de afbeeldingen.

■ Animaties, SWF en Flash

Adobe heeft in InDesign een hoop 
functies ingebouwd die het gemak-
kelijk maken om eenvoudige en 
meer ingewikkelde animaties te 
maken. Documenten met animatie 
kun je exporteren naar PDF en naar 
Flash (SWF). Flash kan meer ani-
maties vertonen dan PDF. Je kunt 
animaties die je opzet in InDesign 
verder bewerken in Adobe Flash 
of je kunt het InDesign-document 
direct exporteren naar SWF-formaat 
voor Flash-player om op een web-
site te plaatsen. Nu is InDesign 
vooral bedoeld voor de printmedia, 
maar aangezien je met de functies 
van InDesign CC eenvoudig animatie 
en beweging kunt toevoegen aan 
een PDF of SWF voor een website, 

bekijken we hier een aantal voor-
beelden. De mogelijkheden zijn erg 
ruim. In onderstaand voorbeeld 
willen we een knop aanmaken die, 
wanneer de gebruiker de knop in 
een PDF of Flash-film ziet, kan aan-
klikken om zo door verschillende 
afbeeldingen heen te klikken als 
een presentatie. Teken een kader 
in InDesign en plaats daarin een 
afbeelding. Kopieer het kader exact 
bovenop het eerste kader. Dit gaat 
het gemakkelijkst door het kader te 
selecteren en Bewerken / Stap en 
herhalen te kiezen met een afstand 
Horizontaal en Verticaal 0. Plaats 
een nieuwe afbeelding in dit kader. 
Herhaal dit bijvoorbeeld vier keer 
voor vijf verschillende afbeeldingen.
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Op het moment van schrijven 
is er een bug in InDesign bij 
het exporteren naar 
interactieve PDF die de 
volgorde boven /onder van 
op elkaar liggende knoppen 
negeert: de laatst 
aangemaakt knop ligt altijd 
bovenop in de PDF ook al heb 
je in je document met 
schikken de knop onderop 
gelegd. De oplossing nu is 
om Object / Interactief / 
Tabvolgorde te kiezen: sleep 
hier de knoppen in de 
gewneste volgorde voordat je 
het document exporteert als 
interactieve PDF!

LET OP

➍

➊

Kies nu het eerste kader (naar 
links wijzende pijl) en kies Venster / 
Interactief / Knoppen. Kies als actie 
Klikken en dan Naar volgende staat 
en bij object de staat 'Optreden 
French'. Doe hetzelfde voor het 
tweede kader (naar rechts wijzende 
pijl) maar kies nu Naar vorige staat. 
Wanneer je nu naar Flash/SWF 
exporteert of naar een interactieve 
PDF met Flash kunnen gebruikers 
op de kaders met de pijlvorm klik-
ken om door de afbeeldingen te 
bladeren.
In het volgende voorbeeld wordt 
een pagina voor een reisbrochure 

opgemaakt. De bedoeling is dat 
als de PDF of SWF opent alleen de 
afbeelding zichtbaar is en een knop 
'Toon Info' om op te klikken. 
Na het klikken op 'Toon Info' wordt 
een extra tekstkader met informatie 
zichtbaar en verdwijnt de knop 'Toon 
Info 'om te worden vervangen door 
een knop 'Verberg info'. Een klik 
op deze knop 'Verberg info' laat de 
extra tekst weer verdwijnen evenals 
de knop 'Verberg info' en de knop 
'Toon Info' wordt weer zichtbaar. 
Voor dit alles willen we dat dit tonen 
en verbergen met een overgangsef-
fect-animatie wordt getoond.

➋

➌
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Toon Info

Verberg Info

✱ Gorges de Ardeche
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Plaats de afbeelding op de achter-
grond. Teken het tekstkader links 
en voorzie het van een kleur en 
transparantie. Teken een kader met 

afgeronde hoeken en plaats daarin 
de tekst 'Toon Info'. Doe hetzelfde 
met het kader 'Verberg info'

Selecteer het tekstkader links met 
transparantie en kies Venster / 
Interactief / Animatie. In dit deelven-
ster kun je opgeven dat een object 
op de pagina met een animatie moet 
verschijnen bij het bekijken van de 
SWF of PDF op het beeldscherm. 

Kies als animatie Infaden achter 
Voorinstelling (➊). Pas eventueel 
de duur van de animatie (➋) en 
de beweging (➌) aan. Vink achter 
Gebeurtenis(sen) de optie Bij laden 
van pagina af! (➍).

➊
➍

➋

➌

Bij knopgebeurtenis 
wil zeggen dat de ani-
matie gestart wordt 
door een andere knop 
op de pagina, in dit 
geval de knop 'Toon 
Info'. Als de knop 
'Toon Info' met een 
muisklik deze ani-
matie start zie je hier 
(➍) straks vanzelf bij 
Gebeurtenis(sen) Bij 
klikken verschijnen. 

Je kunt de duur, het 
begin en effect van een 
animatie volledig zelf 
bepalen. Bij een Fade-
in-effect kun je zo ook 
de mate van transpa-
rantie opgeven.

De soorten animatie zijn 
dezelfde als in Adobe Flash
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Selecteer nu de beide kaders met 
'Toon Info' en 'Verberg Info'. Kies 
Object / Interactief /Omzetten in knop. 
Selecteer nu de knop 'Toon Info' en 
toon het deelvenster Animatie. Zet de 
animatie op Invliegen en vervagen 
en kies achter Gebeurtenis(sen) de 
optie Bij laden van pagina. Dit zorgt 
ervoor dat de animatie van deze knop 

meteen begint bij het laden van het 
document op het beeldscherm (➎).

Selecteer vervolgens de knop 
'Verberg info' en kies in het deelven-
ster Animatie achter Voorinstelling 
de optie Invliegen en vervagen 
(➏) en vink de optie Bij laden van 
Pagina af!  

Selecteer nu weer de knop 'Toon Info' 
en toon het deelvenster Knoppen 
en formulieren. Zorg dat achter 
Gebeurtenis(sen) de optie Bij klikken 
is geselecteerd (➐). Klik op het plus-
teken achter Acties en voeg de actie 
'Animatie Gorges enzovoort' toe. (De 
naam van de animatie is standaard 
de eerste tekst in een tekstkader of 
de naam van een afbeelding ➑). Dit 
is het tekstkader dat we eerder heb-
ben ingesteld. Kies bij Opties voor 
Afspelen (➒). Je hebt nu ingesteld 
dat wanneer een gebruiker op de 
knop 'Toon Info' klikt het tekstka-
der met meer informatie verschijnt. 
Klik nogmaals op het plusteken bij 

Acties. en kies 'Animatie (Toon Info)'. 
Kies bij Opties voor Omkeren. Dit zal 
de knop 'Toon Info' verbergen bij het 
loslaten van de muis. 
Nu moet je ook nog instellen dat de 
knop 'Toon Info' verdwijnt na het 
klikken en de knop 'Verberg Info' 
zichtbaar wordt. Selecteer de knop 
'Toon Info'. Klik nogmaals op het 
plusteken achter Acties in het deel-
venster Knoppen en formulieren 
en voeg als Animatie toe 'Animatie 
(Verberg info)'. Kies als optie 
Afspelen. De knop 'Verberg Info' zal 
nu met animatie verschijnen. Drie 
acties dus na het klikken op de knop 
'Toon Info'. 

➎
➏
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Je kunt een knop voorzien 
van een zogenaamde Tooltip: 
wanneer je met de 
muiscursor over een knop 
zweeft in de PDF zie je een 
tooltip, een hint waarvoor de 
knop dient. Kies in het 
Knoppen-deelvenstermenu 
de optie PDF Opties en geef 
een tekst voor de tooltip op. 
(Hier kun je ook aangeven 
dat de knop niet wordt 
afgedrukt als je dat niet 
wilt.)

➐

➑

➒



Om deze acties tegelijkertijd af te 
spelen kies je Venster / Interactief 
/ Timing en selecteer je de knop 
'Toon Info'.  Selecteer alle anima-
ties en klik nu op het pictogram 
Samen afspelen (➓).

Nu moet je nog instellen dat een 
klik op de knop 'Verberg Info' het 
tekstkader met meer informatie 
weer verbergt, de knop 'Toon Info' 
weer in beeld komt en de knop 
'Verberg info' zelf weer verdwijnt. 
Selecteer de knop 'Verberg info' 
en kies het deelvenster Knoppen 
en formulieren. Zorg dat achter 
Gebeurtenis(sen) de optie Bij klikken 
is geselecteerd(❶). Klik op het plus-
teken achter Acties en voeg de actie 
' Animatie Gorges enzovoort' toe. (De 
naam van de animatie is standaard 
de eerste tekst in een tekstkader of 
de naam van een afbeelding). Dit is 
het tekstkader dat we eerder heb-
ben ingesteld. Kies bij Opties voor 
Omkeren (❶). 

Je hebt nu ingesteld dat wanneer 
een gebruiker op de knop 'Verberg 
Info' klikt het tekstkader met meer 
informatie verdwijnt. Nu moet 
je ook nog instellen dat de knop 

'Verberg Info' verdwijnt na het klik-
ken en de knop 'Toon Info' weer 
zichtbaar wordt. Klik op het pluste-
ken achter Acties en voeg 'Animatie 
(Toon Info)' toe. Kies als optie 
Afspelen. De knop 'Toon Info' zal nu 
met animatie verschijnen (❸). Klik 
nogmaals op het plusteken en kies 
bij Acties 'Animatie (Verberg Info)'. 
Kies bij Opties voor Omkeren. Dit 
zal de knop 'Verberg Info' verber-
gen bij het loslaten van de muis (❹). 
Drie acties dus na het klikken op de 
knop 'Verberg Info'.

➓

Wil je deze animaties tegelijkertijd 
afspelen, selecteer dan weer de 
knop 'Verberg info' en kies  Venster 
/ Interactief / Timing. Selecteer alle 

animaties en klik nu op het picto-
gram Samen afspelen (❺).
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Testen met SWF-
voorvertoning
Om te kijken of alles werkt 
zoals je wilt kun je het 
deelvenster SWF-
Voorvertoning gebruiken dat 
je vindt onder Venster / 
Interactief /.
Klik op de afspeelknop om 
de pagina te testen. Je kunt 
via het SWF-voorvertoning-
deelvenstermenu kiezen of 
je een deel van de pagina, de 
hele pagina of het gehele 
document wilt voorvertonen. 
Ook kun je direct in een 
browser testen. Maak het 
deelvenster SWF-
voorvertoning groot genoeg 
om goed te kunnen testen.

❶

❷

❸ ❹

❺



Animaties wijzigen en 
voorvertonen
Wanneer je een effect als 'Invliegen 
van links' kiest dan beweegt het 
geanimeerde object in een rechte 
lijn. Klik op het geanimeerde object 
om deze lijn te zien. Je kunt de 
lijn, die eigenlijk een pad is (➊), 

aanpassen door extra punten te zet-
ten (➋), het punt om te zetten in een 
bezier-curve (➌) en deze in een boog 
zetten (➍). Je kunt het pad zelfs 
eventueel tekenen met het Potlood-
gereedschap. Zie voor hoe te werken 
met paden en paden te tekenen hoofd-
stuk 13.

➋ ➌

➍

Om de volgorde van afspelen te 
wijzigen kies je Venster / Interactief 
/ Timing. Sleep de objecten in dit 
venster op de gewenste volgorde en 
geef eventueel een aantal seconden 
om te wachten met het afspelen 
van een animatie (➎). Omdat je in 
InDesign zelf de animaties niet kunt 
zien is er een speciaal deelvenster 
(Venster / Interactief / SWF voorver-
toning) waarin je de animaties kunt 
testen. Klik in dit deelvenster op het 
pictogram Afspelen (➏).
Om verschillende animaties tege-
lijkertijd af te spelen kies je de ver-
schillende animaties in het venster 
timing met de toets B ingedrukt. 
Klik nu op het pictogram Samen 
afspelen (➐).

➊

➐

➎

➏
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➌

Je kunt ook zelf paden 
tekenen met het 
padgereedschap (zie 
hoofdstuk 13) om een object 
langs te animeren. Teken het 
pad en zorg dat je het object 
dat je wilt animeren langs dit 
pad op de voorgrond ten 
opzichte van het getekende 
pad hebt staan! Selecteer  het 
pad en het te animeren object 
met de toets : en klik in 
het deelvenster Animatie op 
de knop Omzetten in 
bewegingspad (●➑). Een eigen 
animatie kun je ook bewaren: 
kies in het Animatie-
deelvenstermenu de optie 
Opslaan.

➑



Knoppen, popups en remote 
rollovers maken
Een popup is een object dat je via 
een klik op een knop zichtbaar kunt 
maken en met een klik op een sluit-
blokje weer kunt verbergen. Een 
rollover is een variant hierop: een 
object wordt zichtbaar wanneer je 
met de muis over een knop beweegt 
(en dus niet klikt) en verdwijnt weer 
wanneer de muis van de knop af 
beweegt. Er zijn drie manieren om 
een popup te maken
➊ Met de methode zichtbaar en 

onzichtbaar maken van een knop;
➋ Met een animatie (alleen Flash);
➌ Met een Objectstatus (alleen Flash).

De eerste methode is zichtbaar 
in elke PDF die als Interactieve 
PDF wordt bewaard; de laatste 
twee methodes werken alleen als 
er eerst wordt geëxporteerd naar 
Flash en vervolgens deze Flash-
animatie weer wordt teruggeplaatst 
in InDesign en het InDesign-bestand 
opnieuw wordt geëxporteerd als 
interactieve PDF.
In het onderstaande voorbeeld zal de 
groene knop (➊) de afbeelding met 
sluitknop (➋) laten zien na een klik 
met de muis; een klik op de sluit-
knop (➋) sluit de afbeelding weer. 
Teken de groene knop, plaats de 
afbeelding en teken een sluiknop.

➊

➋

Van belang is nu om de afbeelding 
en de sluitknop te groeperen! Kies 
beide objecten en kies Object / 
Groeperen.

Methode ➊: Knoppen
Selecteer het groene kader, kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren en zet het groene 
kader om in een knop (zie pagina 
505).
Doe hetzelfde voor de groep 
met de afbeelding en sluitknop. 
Selecteer de groene knop en kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren. Klik nu op het pluste-
ken bij Acties (➌) en voeg de actie 
Knoppen en formulieren tonen /

verbergen toe. Klik op het x-teken 
voor de naam van de groep zodat 
dit een oogje wordt (➍). Selecteer 
nu de groep met de afbeelding en 
sluitknop. Klik op het plusteken en 
voeg de actie Knoppen en formu-
lieren tonen en verbergen toe. Klik 
nu tweemaal op het x-teken voor 
de naam van de groep zodat dit een 
oogje met een streepje er doorheen 
wordt (➎). Belangrijk: zet de optie 
Verbergen totdat activering plaats-
vindt (➏) aan!

Test de popup in het venster SWF-
voorvertoning. Ook al heet het ven-
ster SWF-voorvertoning, deze popup 
zal werken in elke interactieve PDF!
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➌

➍

➎

➏



Je kunt een knop voorzien 
van een zogenaamde Tooltip: 
wanneer je met de 
muiscursor over een knop 
zweeft in de PDF zie je een 
tooltip, een hint waarvoor de 
knop dient. Kies in het 
Knoppen-deelvenstermenu 
de optie PDF-Opties en geef 
een tekst voor de tooltip op. 
(Hier kun je ook aangeven 
dat de knop niet wordt 
afgedrukt als je dat niet 
wilt.)

➊

➋

➌

➎

➍
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Methode ➋: animatie (Flash)
Selecteer het groene kader, kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren en zet het groene 
kader om in een knop (zie pagina 
505).
Doe hetzelfde voor de groep met de 
afbeelding en sluitknop. Selecteer 
de groep met de sluitknop en kies 
Venster / Interactief / Animatie. Kies 
een animatie zoals infaden. 
Houd de groep geselecteerd en kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren. Klik nu op het plus-
teken bij Acties en voeg de actie 
Animatie toe (➊). Selecteer de ani-
matie van de groep die gaat infaden 

en kies Omkeren (➋). Een klik op 
deze groep zal de animatie omkeren 
en dus uitfaden. Belangrijk: zet de 
optie Verbergen totdat activering 
plaatsvindt (➌) aan!

Selecteer nu de groene knop en 
kies Venster / Interactief / Knoppen 
en Formulieren. Klik op het plus-
teken bij Acties en voeg de actie 
Animatie toe (➍). Selecteer de ani-
matie van de groep die gaat infaden 
en kies Afspelen (➎). Een klik op 
deze groep zal de groep met de 
afbeelding infaden.

Deze methode zal niet zonder meer werken in een PDF omdat er Flash 
voor nodig is. Exporteer daarom de animatie volledig naar SWF (zie 
pagina 523), wis de animatie op de pagina en plaats de geëxporteerde 
SWF weer terug op de pagina. Exporteer nu het document naar interac-
tieve PDF, zie ook pagina 523 en pagina 525.

LET OP
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Methode ➌: Objectstatus (Flash)
Selecteer het groene kader, kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren en zet het groene 
kader om in een knop (zie pagina 
505). Doe hetzelfde voor de groep 
met de afbeelding en sluitknop. De 
groep zal gaan bestaan uit twee 

statussen: zichtbaar en verborgen. 
Teken een klein leeg kader zonder 
kleur in de buurt van de groep, dit 
lege kader gaat de status verborgen 
vormen (➏). Voor meer details over 
het werken met objectstatussen zie 
pagina 513. 

Selecteer de groep met de sluitknop 
en het lege kader. Kies nu Venster 
/ Interactief / Objectstatussen. Klik 
op het pictogram rechts onderaan 
(➐) en maak een nieuwe objectsta-
tus aan. Geef de objectstatus een 
duidelijke naam (➑). Controleer of 
het lege kader bovenaan staat in het 
deelvenster Objectstatussen, ver-
sleep het zonodig in het deelvenster 
naar boven. Geef de afzonderlijke 
statussen eventueel een andere, 
duidelijk naam (➒).

Selecteer nu de groene knop en 
kies Venster / Interactief / Knoppen 
en Formulieren. Klik op het pluste-
ken bij Acties en voeg de actie Ga 
naar status  toe (➓). Selecteer de 
objectstatus van de groep en selec-
teer bij Status de zichtbare status 
(de groep ❶). Een klik op deze groep 
zal de groep met sluitknop tonen.

➐

➑

➒

➏
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Selecteer nu de groep en kies 
Venster / Interactief / Knoppen en 
Formulieren. Klik op het pluste-
ken bij Acties en voeg de actie 
Ga naar status toe (❷). Selecteer 
de objectstatus van de groep en 

selecteer bij Status de verborgen 
status (het lege kader) (❸). Een 
klik op deze groep zal de groep 
weer verbergen. Belangrijk: zet de 
optie Verbergen totdat activering 
plaatsvindt (❹) aan!

❷

❸

❹

Deze methode zal niet zonder meer werken in een PDF omdat er Flash 
voor nodig is. Exporteer daarom de animatie volledig naar SWF (zie 
pagina 523), wis de animatie op de pagina en plaats de geëxporteerde 
SWF weer terug op de pagina. Exporteer nu het document naar interac-
tieve PDF, zie ook pagina 523 en pagina 525.
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Rollover variant
Dezelfde drie principes voor een 
popup kunnen ook gebruikt wor-
den voor een remote rollover: een 
object wordt zichtbaar wanneer een 
gebruiker met de muis over een 
knop beweegt (maar niet klikt) en 
wanneer de gebruiker de muis weer 
van de knop af beweegt wordt een 
object weer vanzelf onzichtbaar.
Om dit voor elkaar te krijgen in de 
bovenstaande drie voorbeelden 
kies je in het deelvenster Knoppen 
en formulieren bij Gebeurtenis nu 

eerst rollover (❺). Hier kun je nu 
animaties starten of objectstatus-
sen oproepen op dezelfde manier 
als hierboven beschreven. 
Gebruik je een animatie dan kun je 
meteen opgeven dat bij rolloff de 
animatie wordt omgekeerd! (❻). 

Bij de methodes Objectstatus en 
Knoppen zichtbaar/onzichtbaar 
moet je na het toevoegen van de 
rollover gebeurtenis een tweede 
rolloff gebeurtenis kiezen om het 
object weer te verbergen (❼).

❻

❺

❼



De animaties die in Flash 
mogelijk zijn, werken helaas 
niet in een PDF. Maar je kunt 
een geëxporteerd SWF-
bestand wel weer in een 
InDesign-document plaatsen 
en van dit document een PDF 
maken. Selecteer de 
animaties die je als SWF wilt 
exporteren op de pagina. Kies 
nu Bestand / Exporteren / 
SWF. In de export als 
SWF-dialoog kies je nu de 
optie Selectie. Dit 
geëxporteerde SWF-bestand 
kun je nu via Bestand / 
Plaatsen in een InDesign-
document opnemen. 
Exporteer dit document nu 
als PDF. De SWF-animatie zal 
in de PDF afspelen.

Je krijgt nu de exportopties voor een 
SWF bestand te zien.
Geef in het tabblad Algemeen op 
of het formaat van de pagina's 
in de webbrowser getoond moe-
ten worden op 100% van de ware 
grootte of in een kleiner formaat 
(➊), bijvoorbeeld passend voor een 
standaard beeldschermresolutie. 
Geef op welke pagina's je in het 
SWF-bestand wilt tonen (➋). Zet 
HTML-bestand genereren aan om 
een HTML-pagina te genereren (➌) 
waarin het SWF-bestand al staat 

(zo kun je gemakkelijk een kant-
en-klare webpagina maken). Kies 
eventueel een achtergrondkleur of 
transparante achtergrond en geef 
op of alle interactieve elementen 
(knoppen, hyperlinks, filmpjes 
enzovoort) ook in de SWF moeten 
komen te staan (➍). Heb je pagina-
overgangen ingesteld geef dan op 
of je deze in de SWF wilt zien. Bij 
het ombladeren naar een andere 
pagina in een SWF kun je het speci-
ale pagina-omkruleffect gebruiken 
(➎). In het tabblad Geavanceerd 

➊

➎

➍

➐
➌

Je kunt het document exporteren 
als een Flash movie: een SWF-
bestand. Plaats je een dergelijk 
SWF-bestand op een website 
dan kan de bezoeker van je site 
van pagina naar pagina springen 
in de webbrowser en ziet hij de 

paginaeffecten die je eventueel hebt 
aangegeven. Heb je als pagina effect 
een paginakrul gekozen, dan kun-
nen bezoekers van je website de 
pagina letterlijk omslaan met de 
muis. Kies Bestand / Exporteren en 
kies als bestandsformaat SWF.

 

 

SWF-exportinstellingen

➋

➏

➑

➒

➓
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XFL-exportopties

geef je de opties op voor het expor-
teren van tekst (➐) zoals Flash-tekst 
(kleiner bestandsgrootte), rasteren 
(de tekst wordt een afbeelding, kan 
soms slecht te lezen zijn) of om de 
tekst naar vectortekst om te zet-
ten (betere kwaliteit maar een wat 
groter bestand en niet elke oudere 
webbrowser kan dit goed weer-
geven). Bij de opties Verwerking 
van afbeeldingen (➑) kun je door 
het varieren van de instellingen 
de kwaliteit van het SWF-bestand 
verbeteren maar dit levert een 
groter bestand op, uitproberen is 
hier het devies! Ten slotte kun je 
een framesnelheid (➒) opgeven en 
bepalen of je alles wilt rasteren (➓).

Flash voor verdere bewerking
Een SWF-bestand is een kant-en-
klare Flash-film. Maar soms wil je 
misschien in Adobe Flash wat wijzi-
gingen aanbrengen of meer opties 
tot je beschikking hebben. Hiervoor 
kun je het InDesign-bestand expor-
teren naar een XFL-bestand dat in 
Adobe Flash verder bewerkt kan 
worden. Kies Bestand / Exporteren 
en kies als bestandsformaat Adobe 
Flash CS6/CC Professional (FLA).

Je ziet nu een aantal opties die voor 
een deel gelijk zijn aan de opties 
voor een SWF-bestand (zie vorige 
pagina).

Flash of HTML5?
Flash lijkt een beetje op zijn 
retour. HTML5 wordt de 
nieuwe standaard ook voor 
animaties.  Je kunt  de 
animaties exporteren naar 
Flash Professional FLA. Open 
dit geëporteerde bestand in 
Flash Professional CC en 
exporteer dit vervolgens via 
Venster / Toolkit for 
CreateJS  naar HTML5!
Hou mijn blog in de gaten 
voor de ontwikkelingen op dit 
gebied:
http://fvdgeest-dtp.blogspot.
nl/
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Exporteren naar Interactieve PDF
Werk je met formulieren of wil je 
animaties, video's enzovoort zicht-
baar maken in een PDF dan moet je 
het InDesign-document exporteren 
naar een speciaal soort PDF: een 
Interactieve PDF.

Sommige animaties werken op dit 
moment alleen in Flash. Deze ani-
maties kun je dus niet in een PDF 
zichtbaar maken, ook niet in een 

interactieve PDF! Maar je kunt het 
document, of het deel daarvan dat 
de animatie bevat, exporteren naar 
Flash SWF en dit SWF-bestand 
kun je weer plaatsen in InDesign. 
Exporteer je nu naar (interactieve) 
PDF dan werkt de animatie wel in 
de PDF!

Kies Bestand / Exporteren. Kies ver-
volgens achter Opmaak voor Adobe 
PDF (interactief).

Nu krijg je de opties te zien (deze 
worden besproken op de volgende 
pagina) waarvan er een Beveiliging 
is. Klik op de knop Beveiliging om 
de instellingen te tonen. Hierin 
kun je vastleggen of het document 
beveiligd wordt met een wacht-
woord en of er een wachtwoord 
nodig is om het document te kun-
nen openen.
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Belangrijk om te realiseren 
is dat ook interactieve PDF's 
geen SWF of animaties kunnen 
tonen op de iPad. Wil je inter-
actieve documenten maken 
voor de iPad werk dan met 
Folio's, zie volgende pagina's.

LET OP

Bepaal welke pagina's van het 
document moeten worden geëxpor-
teerd (➊). Heb je een dubbelzijdig 
document (een spread) dan kun je 
deze exporteren als Spreads (➋) 
waarbij twee pagina's op het beeld-
scherm altijd naast elkaar als een 
enkele pagina zullen worden weer-
gegeven (dus linker- en rechter-
pagina naast elkaar als één pagina 
op het beeldscherm). Beter is het 
misschien om de optie Pagina's 
te kiezen (➋) zodat elke pagina in 
het document ook als een enkele 
pagina op het beeldscherm wordt 
weergegeven. 
De optie Na exporteren weergeven 
(➌) opent de PDF na het exporteren 
automatisch in Acrobat. Wil je in 
Acrobat miniaturen zien, zet deze 
optie dan hier aan (➍).
Wanneer de PDF opent in Acrobat 
dan kun je bepalen hoe de pagina's 
worden weergegeven op het scherm 
(➎). Dit werkt dus onafhankelijk van 
of je de PDF als Pagina's of Spread 
hebt bewaard bij optie ➋! Bij Layout 
bepaal je hoe de pagina's op het 
scherm scrollen (➏). Acrobat kan 

ook je hele scherm vullen en de 
PDF als een diashow weergeven, de 
zogenaamde Presentatie-modus. 
Wil je dat je geëxporteerde PDF 
automatisch in deze presentatie-
modus wordt geopend zet dit dan 
aan (➐). Je kunt eventueel na een 
bepaalde tijd automatisch de vol-
gende pagina laten tonen, hierbij 
kunnen Paginaovergang-effecten 
worden gebruikt (➑), zie ook pagina 
508.

Belangrijk is het dat, wanneer je 
geplaatste SWF-bestanden wilt 
afspelen of wanneer je in te vullen 
formulieren hebt gemaakt (zie pagi-
na 508), je de optie Alles opnemen 
aanzet bij Formulieren en media 
(➒).

Aangezien de PDF is bedoeld voor 
het beeldscherm kan de resolu-
tie wat lager zijn. Eigenlijk wordt 
de PDF een grote afbeelding. 
Stel de opties voor resolutie in bij 
Verwerking van afbeeldingen (➓).
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➑

➓

➒



527

D
igitaal publiceren

■ Digital Publishing Suite:  
publiceren naar de iPad*

Een van de bekendste zogenaamde 
tablets is natuurlijk de Apple iPad. 
Publiceren op de iPad is heel wat 
anders dan publiceren op papier: 
de informatie moet in een duidelijk 
leesbare schermletter staan en je 
kunt films, presentaties, hyperlinks 
naar websites enzovoort toevoegen. 
Bovendien is het formaat van het 
scherm anders dan dat van een boek.

Adobe heeft met DPS (Digital 
Publishing Suite) een oplossing voor 
de iPad (en in de toekomst andere 
tablets). Als vormgever krijg je de 
gereedschappen om een publicatie 
voor de iPad (of iPhone) te maken er 
bij InDesign versie CC gratis bij.

Digital Publishing Suite  
in InDesign
De DPS-oplossing van Adobe 
bestaat uit twee plug-ins voor 
InDesign. De eerste plug-in heet 
Folio Overlays en wordt gebruikt 
om interactieve media zoals pre-
sentaties, films, 360-graden-pano-
rama's enzovoort toe te voegen aan 
een document. De tweede plug-in, 
Folio Builder, dient voor het omzet-
ten van InDesign-bestanden naar 
een zogenaamd folio-bestand dat 
op de iPad gelezen kan worden. Een 
aparte zogenaamde AIR-applicatie 
is een iPad-simulator om de folio-
bestanden op je beeldscherm te 
testen. Heb je zelf een iPad, dan kun 
je in de Apple-store de app Adobe 
Content Viewer downloaden om de 
foliobestanden op de iPad te zetten 
en te testen. Ten slotte is er een 
apart programma Viewer Builder 
om publicaties klaar te maken voor 
verkoop in Apples iTunes Store.

InDesign-documenten opzetten 
voor de iPad
In een folio kunnen  verschillende 
InDesign-documenten staan. 
Bijvoorbeeld de cover, de inhouds-
opgave, een artikel, een interview 
enzovoort. Deze  documenten kun-
nen op hun beurt weer meerdere 
(enkelzijdige!) pagina's bevatten.
Als straks het foliodocument naar 
de iPad wordt geëxporteerd kan 
een lezer van links naar rechts 
vegen (‘swipen’) met de vinger 
voor het volgende artikel, (dus 
een ander InDesign-document in 
het ‘magazine’), en van beneden 
naar boven vegen voor de volgende 
pagina in het document. Dat ver-
eist dus dat je als vormgever ook 
nadenkt over hoe er gelezen moet 
worden: pagina’s worden op de 
iPad eigenlijk net zoals in InDesign 
onder elkaar gezet.

Vegen is geen ‘scrollen’! Een pagi-
na van InDesign kan, met de breed-
te van een scherm, langer zijn dan 
het scherm: in dat geval kun je 
dus scrollen door één en dezelfde 
pagina; vegen brengt je naar een 
andere pagina.

Ook moet je je goed realiseren 
dat de iPad staand of liggend kan 
worden gebruikt! Een staande 
opmaak laat zich niet zo maar ver-
talen naar liggend. In de praktijk 
betekent dit dat je de pagina twee 
keer moet vormgeven: staand 
en liggend! Straks zal op de iPad 
simpelweg bij het veranderen 
van de oriëntatie van de iPad een 
pagina die staand is automatisch(!) 
veranderen in een andere, apart 

*Hoewel er in dit hoofdstuk 
specifiek sprake is van de 
Apple iPad, worden op dit 
moment ook andere 
platforms ondersteund zoals 
Android. Ook de iPhone 
wordt nu ondersteund. De 
werkwijze in InDesign is voor 
alle platforms gelijk.

Alternatief: PDF, EPUB 
Je kunt standaard PDF-
bestanden (sRGB-
kleurruimte) met 
interactiviteit gebruiken 
(zoals aanklikbare 
inhoudsopgave, index, 
hyperlinks maar géén Flash 
of animaties) om op een iPad 
te zetten en te lezen met de 
ingebouwde reader of een 
betere PDF-reader zoals The 
Good Reader. Met een 
standaard PDF behoud je de 
paginaopmaak.
Ook kun je het EPUB-
bestandsformaat gebruiken 
op de iPad maar dan is de 
opmaak beperkt en de lezer 
kan het lettertype wijzigen.  
Met het nieuwe EPUB3 en 
Fixed Layout kan echter ook 
aan 'echte' paginaopmaak 
worden gedaan. Zo is er ook 
iBooks Author van Apple nog 
als alternatief dat leunt op 
EPUB3 maar alleen werkt op 
de iPad en de Mac. 



De gereedschappen voor 
Adobe DPS zijn voortdurend 
in ontwikkeling. Zo komt er 
op het moment van schrijven 
bijna elke twee maanden een 
update van de Folio Tools uit 
die nieuwe functies toevoegt. 
Houd dit dus scherp in de 
gaten!

Op het moment van schrijven 
worden de animaties van 
InDesign nog niet onder-
steund in DPS (zie ook kader 
Animaties van InDesign 
gebruiken in Folio op pagina 
537) maar wellicht dat dit in 
een toekomstige update van 
InDesign en DPS mogelijk 
nog wel gaat gebeuren.

Hou mijn blog in de gaten 
voor nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van InDesign 
CC en DPS:
http://fvdgeest-dtp.blogspot.
nl/

LET OP

528 Handboek InDesign CC Digitaal publiceren

opgemaakt, liggende pagina. 
Dubbel werk voor vormgevers dus! 
Vandaar dat Adobe vanaf InDesign 
CS6 de Alternatieve Layouts heeft 
geïntroduceerd die samen met 
het in CS6 ook nieuwe Vloeibare 
Layout en de nieuwe koppeling 
opties het maken van verschil-
lende versie vereenvoudigt, zie 
hoofdstuk 9.
Daar komt nog bij dat elk tablet 
zijn eigen schermresolutie (for-
maat) heeft en dat een iPad 3 ten 
opzichte van de iPad 1 en 2 een 

dubbele resolutie heeft.
Elk apparaat en elke resolutie 
heeft in een ideale situatie zijn 
eigen InDesign-document waarvan 
een Folio wordt gemaakt. Dat kan 
veel werk betekenen. Vandaar dat 
er een 'tussenoplossing' moge-
lijk is, zogenaamde renditions. 
Over renditions later meer bij het 
maken van de Folio.

Je kunt min of meer zes stappen 
onderscheiden bij het publiceren 
naar de iPad:

➊  Mappenstructuur maken voor de bestanden;
➋ Layout maken in InDesign;
➌ Interactiviteit toevoegen aan het document met Folio Overlays;
➍ Een folio maken met de Folio Builder;
➎ Folio testen in de (Desktop) Content Viewer;
➏ Folio publiceren voor de lezers.

Het maken van een mappenstruc-
tuur is geschikt voor het vooraf 
maken van InDesign-bestanden die 
later in een folio zullen komen. Je 
kunt echter ook direct via het deel-
venster Folio Builder openstaande 
InDesign-documenten toevoegen 

aan een folio (staand of liggend 
wordt automatisch herkend). Je 
kunt uiteraard ook de optie Pakket 
gebruiken om de mappenstruc-
tuur te maken van een al bestaand 
InDesign-document (zie pagina 
465). 

➊ Mappenstructuur maken voor de bestanden

Een magazine kan bestaan uit 
meerdere artikelen, bijvoorbeeld: 
inhoudsopgave, modepagina, reis-
artikel enzovoort.
• Maak een map aan voor het hele 

magazine en geef deze map de 
naam van het magazine, eventu-
eel gevolgd door _Folio voor de 
duidelijkheid(➊). 

• In deze map _Folio maak je nieu-
we mappen aan voor elk apart 
artikel in je magazine. Geef deze 
mappen de naam van het artikel 
➋). 

• In elke artikelmap bewaar je 
het InDesign-document: een-
maal voor de verticale stand 
van de iPad en eenmaal voor de 

horizontale stand van de iPad. 
Deze twee, horizontaal en ver-
ticaal, maak je dus op als twee 
aparte documenten met een 
eigen opmaak. Geef elk docu-
ment de juiste naam: document-
naam gevolgd door _v of _h. (➌). 

• Werk je met Alternative layouts 
vanaf InDesign CS6 (zie pagina 
302) dan kun je de horizon-
tale en verticale layout in één 
InDesign-document houden (➍).

• Maak in de documentmap van het 
artikel een map aan met de naam 
Links (➎). In deze map Links 
bewaar je alle afbeeldingen en, 
eventueel, interactieve elemen-
ten. Gebruik eventueel de optie 



Bestand / Pakket in het begin om 
alles te verzamelen, zie pagina 
465. Vanaf InDesign CS6 worden 
ook Overlay assets verzameld: 

alles wat je plaatst via het deel-
venster Folio Overlays, zoals 
HTML, video enzovoort (➏).

➋ Layout maken in InDesign

Realiseer je dus goed dat je elke 
pagina twee keer opmaakt: een-
maal voor de verticale opmaak 
en een keer voor de horizontale 
opmaak. Stem een nieuw document 
af op de iPad, dat wil zeggen: zorg 
dat je in RGB-modus werkt en het 
document de afmetingen aanhoudt 
in pixels: 1024 x 768.! 
Kies bij het maken van een nieuw 
document voor de optie Digitale 

publicatie. Houd rekening met de 
navigatiebalk die op de iPad boven-
aan en onderaan het document kan 
verschijnen,gebruik eventueel een 
sjabloon of voorinstelling.
De optie Digitaal document zet 
Pagina's naast elkaar uit en zet alle 
kleuren in RGB. Het maatsysteem 
staat nu in pixels .
Je kunt een document ook hoger 
maken: in dat geval kan de lezer 
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➊

➋
➎

➏
➌

InDesign of HTML?
Het is ook mogelijk om 
pagina's te bouwen op basis 
van HTML5. Dit gaat iets te 
ver voor dit boek omdat het 
goede kennis van HTML 
vereist, maar het principe is 
hetzelfde: gebruik _v en _h 
voor de HTML-bestands-
namen en hou de structuur 
aan zoals beschreven voor 
InDesign-bestanden. DHTML 
wordt op dit moment nog 
niet ondersteund. Raadpleeg 
de documentatie van Adobe 
om meer te leren over HTML 
en het gebruik van HTML5 
voor het maken van pagina's.

Adobe biedt het programma 
Adobe Edge Animate aan om 
HTML5-animaties te maken 
die je op een pagina in je 
Folio kunt plaatsen in een 
kader (zie pagina 537).

Wil je meer dan DPS je biedt, 
zoals formulieren, interactie 
met animatie, ontwerp de 
pagina dan volledig in HTML 
en  importeer deze als 
artikel in een folio (zie 
pagina 543). De meest 
indrukwekkend pagina's die 
je tegenkomt als 
voorbeelden van publicaties 
in DPS zijn vaak in HTML5 
ontworpen.

➍

➍



omhoog /omlaag vegen en zo scrol-
len op het scherm voor langere 
pagina's; maak bijvoorbeeld dan 
een document aan met 1020 x 2000 
pixels, zie hiernaast A,B, C en D. 
Een hoger formaat pagina kan dan 

vloeiend schuiven als je dat instelt 
bij het maken van een folio - zie 
Folio's maken met Folio Builder op 
pagina 540 en kader op pagina 
pagina 544 - ideaal voor een lange 
inhoudsopgave bijvoorbeeld.

➌ Interactiviteit toevoegen aan het document met Folio Overlays

Om interactiviteit toe te voegen aan 
een pagina heb je verschillende 
mogelijkheden. Zo kun je met de 
standaard gereedschappen van 
InDesign hyperlinks toevoegen, zie 
pagina 503. Ook kun je gebruik 
maken van knoppen, zie pagina 505.

De animaties van InDesign worden 
(op dit moment) NIET ondersteund in 
de folio voor iPad (zie ook kader op 
pagina 537)*

Ook kun je 360-graden-panorama 
en andere media toevoegen aan 
de pagina. Dit werkt niet met een 
simpelweg plaatsen van bijvoor-
beeld meerdere afbeeldingen maar 
verloopt via het deelvenster Folio 
Overlays.

Kies Venster / Folio Overlays.
• Voor presentaties, hyperlinks, 

audio, video, image pans (in- en 
uitzoomen op een grote afbeel-
ding) en kaders op de pagina 
waar je in het kader zelf kunt 
scrollen (bijvoorbeeld een lijst 
met ingrediënten voor een kook-
boek) plaats je de bestanden 
direct in InDesign en gebruik je 
Folio Overlays om de instellingen 
te maken (afspelen bijvoorbeeld).

• Voor 360-graden-panorama's 
en vensters waarbinnen je een 
webpagina in het document zelf 
kunt tonen teken je een kader 
waarin je bijvoorbeeld een afbeel-
ding plaats die als poster dient. 
Selecteer dit kader en gebruik het 
deelvenster Folio Overlays om de 

bronbestanden (website bijvoor-
beeld) aan te geven en verdere 
instellingen te maken.

De volgende interactieve mogelijk-
heden van InDesign worden onder-
steund in folio's:
• Objectstatussen voor presenta-

ties, zie pagina 513;
• Hyperlinks, zie pagina 503;
• Knoppen, zie pagina 505;
• Geluid (audio) MP3-bestanden 

(zie pagina 505), op dit moment 
kunnen deze niet auto-loopen 
(herhalen) en streamen;

• Video, (zie pagina 504) op dit 
moment kunnen deze niet auto-
loopen (herhalen) en streamen;

• Interactieve Overlays via het 
deelvenster Folio Overlays, zie 
verderop in dit hoofdstuk.

(Nog) Niet ondersteund worden*:
• Animaties;
• Bepaalde hyperlinks zoals ver-

ankerde objecten en gedeelde 
doel-hyperlinks;

• Bepaalde knop-acties: Ga naar 
volgende pagina, Ga naar vorige 
pagina, Toon/Verberg Knoppen, 
de acties Bij Klikken en Rollover.

Om met de extra interactieve opties 
te werken via het deelvenster 
Folio Overlays, is het zaak om voor 
360-graden-panorama's, 'gewone' 
panorama's, zogenaamde audio-
skins en webpagina-overlays aparte 
mappen aan te maken die straks 
gebruikt kunnen worden voor 
maken van een pakket.

A:  horizontaal scrollen, 
pagina per pagina;

B: vloeiend schuiven 
horizontaal

C: verticaal scrollen, pagina 
per pagina;

D: vloiend schuiven verticaal 

*DPS is voortdurend in ont-
wikkeling en nieuwe func-
ties worden bijna elke twee 
maanden toegevoegd. Voor 
de recente stand van zaken 
raadpleeg mijn blog:
http://fvdgeest-dtp.blogspot.
nl/
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Hyperlinks toevoegen
Selecteer het kader of de tekst die 
als hyperlink gebruikt moet worden 
en handel vervolgens zoals beschre-
ven op pagina 503. Zet de optie 
Gedeelde hyperlinkbestemming uit 
(dit werkt niet helemaal lekker met 
foliobestanden).
Om hyperlinks te maken die bin-
nen een artikel op de iPad werken 
gebruik je de Navto-optie: in plaats 
van http:// vul je navto:// in in het 
URL veld, bijvoorbeeld:

navto://SPAIN Guernica
Om naar een bepaalde pagina in 
een artikel te gaan (denk aan een 
inhoudsopgave!), bijvoorbeeld pagina 
2 van 3, dan is pagina 1 nummer 0! 
Gebruik dus om naar pagina 2 van 3 
te gaan:
navto://SPAIN Guernica#1

Belangrijk: gebruik de naam van 
de Folio zoals die in het deelvenster 
Folio Builder is te zien, niet de naam 
van het InDesign-document!

Geef de lezer aanwijzingen 
dat er meer artikelen of 
pagina's zijn in de folio, 
bijvoorbeeld pijltjes op de 
pagina en stippen die het 
aantal pagina's in een artikel 
weergeven (omhoog/omlaag 
scrollen). Deze pijltjes en 
stippen kun je omzetten naar 
een knop en hier ook de 
navto:// voor gebruiken. 
Bedenk dat pagina 1 als 0 
telt (dus 0,1,2 enzovoort)!

Presentaties
Volg de stappen zoals aangegeven 
op pagina 513 om een presenta-
tie (Objectstatussen) te maken. Om 
instellingen te wijzigen voor de 
presentatie selecteer je het multi-
status-object (de presentatie) en 
kies je Venster / Folio Overlays. 
Hier kun je opties opgeven. Kies 
nu Presentatie en stel de opties 

in: Automatisch afspelen om de 
presentatie te starten wanneer de 
pagina wordt geladen; Vertraging 
om een vertraging op te geven voor 
het automatisch afspelen wan-
neer de pagina wordt geladen, op 
deze manier kun je een soort van 
timing realiseren: heb je meerdere 
presentaties op een pagina die 
automatisch afspelen dan kun je 
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met vertraging een van de presen-
taties na een andere starten. De 
volgende instellingen gelden voor 
het automatisch afspelen wanneer 
de pagina wordt getoond of wan-
neer door een tik met de vinger 
op de iPad de presentatie wordt 
gestart: Tikken voor afspelen/pau-
zeren als optie geeft aan dat een 
gebruiker eerst  met de vinger op 
de presentatie op het scherm moet 
tikken om de presentatie te starten, 
nog een tik met de vinger stopt de 
presentatie weer; Interval om een 
tijd in te stellen dat elke dia wordt 
getoond voordat de volgende dia 
wordt vertoond bij afspelen van de 
presentatie; Afspelen om in te stel-
len hoe vaak de presentatie auto-
matisch wordt afgespeeld; Continu 
om de presentatie herhaald af te 
spelen totdat deze wordt gestopt; 
Stoppen bij eerste/laatste status 
bewerkstelligt dat (bij het pauzeren/
stoppen van een presentatie en het 
daarna weer starten van de pre-
sentatie) de eerste dia weer wordt 
getoond of dat de presentatie ver-
der gaat met de dia die het laatste 

werd getoond; Veeggebaar om de 
afbeelding te wijzigen laat een 
gebruiker vegen (swipen) om een 
volgende dia in de presentatie te 
tonen; Kruisvervaging is een effect 
om een overgang in te stellen tus-
sen opeenvolgende dia's die worden 
getoond; Verbergen vóór afspelen 
verbergt de dia's totdat de presen-
tatie wordt gestart; Omgekeerd 
afspelen ten slotte speelt de pre-
sentatie in omgekeerde volgorde 
af. Vector geeft een betere kwaliteit 
maar levert wel een wat groter 
bestand op. Omdat de animatie- en 
timing-opties van InDesign op dit 
moment nog niet worden onder-
steund in DPS moet je soms wat 
trucs toepassen. Om bijvoorbeeld 
een object in te laten faden maak je 
een Objectstatus aan met het in te 
faden kader en een leeg kader. Zet 
het lege kader als het eerste object 
en het in te faden kader als tweede 
object. Kies nu in Folio Overlays bij 
Presentatie een hoge waarde voor 
Kruisvervaging (➊). Zet Continu 
uit (➋) en zet Stoppen bij laatste 
afbeelding aan (➌).

Twee Presentaties op 
dezelfde pagina

➊

➋
➌
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360-graden-beelden
Met de 360-graden-vertoning kun 
je een object rondom draaien op het 
scherm om het van alle kanten te 
bekijken. Dit werkt door verschil-
lende afbeeldingen te tonen die alle 
een verschillende kant laten zien. 
Hoe meer afbeeldingen hoe soepe-
ler het 'draaien' van het object eruit 
ziet op het scherm. 
Maak in de map Links een map aan 
waarin je alle afbeeldingen zet die 
nodig zijn voor het 360-graden-
beeld. Teken vervolgens een leeg 
rechthoekkader op de pagina daar 
waar je het 360-graden-beeld wilt 
plaatsen. In dit kader plaats je een 
beeld dat de gebruiker ziet wanneer 
de pagina wordt geladen op de iPad 
(poster). Houd dit kader geselec-
teerd en toon het deelvenster Folio 
Overlays. Kies Afbeeldingsreeks. 
Klik op het mapsymbool  achter 
Afbeeldingen laden en selecteer 
de map met de beelden voor het 
360-graden-object. Je kunt nu 
opties opgeven in het deelvenster 
Folio Overlays: Eerste afbeelding 
bij begin tonen zet het beeld dat de 
lezer ziet als het 360-graden-object 
wordt getoond; Automatisch afspe-
len om de presentatie te starten 
wanneer de pagina wordt geladen; 
Vertraging om een vertraging op 
te geven voor het automatisch 

afspelen wanneer de pagina wordt 
geladen; Snelheid bepaalt het 
aantal beeldjes per seconde, hoe 
meer originele beelden je hebt om 
het object op te bouwen hoe beter 
de vloeiende weergave; Afspelen 
om in te stellen hoe vaak de 
360-graden-objectweergave auto-
matisch wordt afgespeeld; Continu 
om de weergave herhaald af te spe-
len totdat deze wordt gestopt. 
Tikken voor afspelen/pauzeren als 
optie geeft aan dat een gebruiker 
eerst met de vinger op het beeld 
op het scherm moet tikken om de 
weergave te starten, nog een tik met 
de vinger om de weergave te stop-
pen en een dubbele tik (twee keer 
met de vinger tikken op het scherm) 
om de weergave weer naar het 
startpunt (eerste beeld) te brengen. 
Veeggebaar om de afbeelding te 
wijzigen laat een gebruiker vegen 
(swipen) om een volgende beeld in 
de weergave te tonen. Stoppen bij 
eerste/laatste afbeelding bewerk-
stelligt of bij het pauzeren/stoppen 
van een weergave en het daarna 
weer starten van de weergave, het 
eerste beeld weer wordt getoond of 
dat de weergave verder gaat met het 
beeld dat het laatste werd getoond. 
Omgekeerd afspelen ten slotte 
speelt de weergave in omgekeerde 
volgorde af.

Deelvenster Folio Overlays 
met opties voor 
360-graden-beeldweergave
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Voor het genereren van 
beelden voor een 
afbeeldingenreeks kun je 
Photoshop gebruiken of een 
animatieprogramma.



Overlays nesten
Wanneer je bijvoorbeeld een 
schuifbaar kader maakt, kun 
je in dat kader weer knoppen 
plaatsen (bijvoorbeeld als 
een in de tekst verankerd 
object) die een actie of MSO 
aanroepen elders op de 
pagina. Je nest zo een 
overlay (knop) in een andere 
overlay (schuifbaar kader). 
Dit maakt complexere 
interactiviteit mogelijk. (Op 
dit moment verliest een knop 
wel zijn acties wanneer je die 
in de tekst plakt, selecteer 
de knop in de tekst opnieuw 
en voeg de actie opnieuw 
toe.)
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Geluid (Audio)
MP3-geluidsbestanden kunnen wor-
den afgespeeld wanneer de gebrui-
ker op een geluidsfragment tikt met 
de vinger op het scherm van de iPad. 
Voor het plaatsen van het geluids-
bestand zie pagina 505. Vanaf versie 
CC 2014 kun je ook een extern geluid 
laden via een URL. Om extra instellin-
gen te maken voor de foliobestanden 
voor iPad (en bijvoorbeeld Android-
tablets) selecteer je het geluidsbe-
stand op de pagina en kies je het 
deelvenster Folio Overlays en Audio. 
Kies Controllerbestanden om een 
map te kiezen met afbeeldingen voor 
de Speel af- en Pauzeer-knoppen. 

Dit kunnen .PNG-bestanden zijn 
met de naam naambestand_play en 
naambestand_pause. Zo kun je eigen 
zogenaamde skins maken. 
Je kunt ook een voortgangsbalkje 
maken door meerdere afbeeldin-
gen te gebruiken en deze in de map 
assets te plaatsen (de naam van 
de map mag alleen assets heten!) 
met een oplopend nummer. De 
enige optie die je verder hebt in het 
deelvenster Folio Overlays is of het 
geluid automatisch moet afspelen 
wanneer de pagina wordt geladen 
of niet en of dit met een vertraging 
moet gebeuren na het laden van de 
pagina.

Panorama
Panorama-beelden laten de gebrui-
ker rondkijken in de omgeving, 
bijvoorbeeld het interieur van een 
auto of huis. Je hebt zes beelden 
nodig die de kanten van een kubus 
vormen. Maak in de map Links een 
nieuwe map aan waarin je alle zes 
afbeeldingen zet die nodig zijn voor 
het panorama. Teken vervolgens een 
leeg rechthoekkader op de pagina 
daar waar je het panorama wilt 
plaatsen. In dit kader plaats je een 
beeld dat de gebruiker ziet wanneer 
de pagina wordt geladen op de iPad 
(poster).

Houd dit kader geselecteerd en toon 
het deelvenster Folio Overlays. Kies 
Panorama.
Klik in het deelvenster Folio 
Overlays op het mapsymbool  
achter Afbeeldingen laden en 
selecteer de map met de beelden 
voor het panorama. 
Je kunt nu opties opgeven in het 
deelvenster Folio Overlays: Eerste 
afbeelding voor poster gebruiken 
om het eerste beeld van de zes beel-
den te gebruiken als een poster (het 
beeld dat zichtbaar is in het kader 
voordat het panorama zelf is gestart 
door de gebruiker); Beginpunt voor 

Deelvenster 
Folio 

Overlays met 
opties voor 

Video



Deelvenster Folio Overlays 
met opties voor Panorama

Deelvenster Folio Overlays 
met opties voor Video

zoomen waarmee de weergave 
start; Weergaveveld stelt maximum 
en minimum waarde in waarmee 
kan worden vergroot en verkleind 
door de gebruiker (dit vergroten/
verkleinen kan door de zogenaamde 

knijp-beweging (pinch) van de vin-
gers op het beeldscherm); Limiet 
voor verticaal pannen en Limiet 
voor horizontaal pannen beperkt de 
weergave bij het rondkijken tot een 
bepaalde hoek. 

Video
Het beste formaat voor video's die 
je op een pagina wil plaatsen is 400 
x 300 pixels voor de iPad. Het is ook 
aan te raden om een apart, hoge-
resolutie-beeld te plaatsen dat als 
poster wordt gebruikt (het plaatje 
dat de lezer op de pagina ziet voor-
dat de video speelt). Kies Bestand / 
Plaatsen en zet een videobestand op 
de pagina. Kies vervolgens Venster 
/ Interactief / Media op een poster-
beeld op te geven (zie pagina 504).
Selecteer het kader met de video 
op de pagina en kies Venster / Folio 
Overlays en kies Video. Je hebt de 
volgende opties: Op volledig scherm 

afspelen: wanneer de lezer op de 
video tikt zal de video afspelen in een 
eigen venster en worden de control-
lers zichtbaar (pauze, afspelen enzo-
voort) wanneer in het deelvenster 
Folio Overlays de optie Controller 
tonen bij tikken is gekozen. Als de 
optie Op volledig scherm afspe-
len niet is aangevinkt zal de video 
afspelen op de pagina zelf. Je kunt 
ook instellen dat de video automa-
tisch gaat spelen wanneer de lezer 
de pagina opent, kies dan de optie 
Automatisch afspelen. Voor het 
automatisch afspelen kun je eventu-
eel een vertraging opgeven.
Er wordt geen afspeelknop getoond 
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op de afbeelding van de video op de 
pagina, deze zul je zelf bovenop het 
kader met de video moeten plaatsen. 
Wanneer de lezer op de video tikt 
en deze afspeelt wordt de afbeel-
ding met de afspeelknop vanzelf 
verborgen. Maak bijvoorbeeld een 

bibliotheek aan met controlers die je 
in je hele folio kunt gebruiken.
Het is ook mogelijk om een knop te 
maken waarop getikt kan worden 
om een video te starten, zie pagina 
505 en verder. 

Knoppen kun je ook gebruiken 
om bijvoorbeeld een afbeelding in 
beeld te brengen en weer te ver-
bergen. Maak een objectstatus aan 
met een leeg kader en de te tonen 
afbeelding. In onderstaand voor-
beeld bestaat de objectstatus uit 

een leeg kader en een groep. De 
groep bestaat uit de afbeelding en 
een kadertje dat als sluitknop dient. 
Dit kader dat dient als sluitknopje 
is ook weer een knop. Zie de opties 
voor knoppen en hoe deze toe te 
passen op pagina 505 en verder.

Vanaf InDesign versie CC 2014 kun je 
ook een externe video via een URL laten 
afspelen: dan is wel altijd een internet-
verbinding nodig om de video te kunnen 
bekijken!
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Wil je tekst, logo's enzovoort 
bovenop een afspelende 
video blijven zien zoals bij 
een cover? Zorg dan dat dit 
object bovenop de video ligt 
(bijvoorbeeld door te werken 
met lagen) en zet het object 
om naar een Objectstatus! 
(Je hoeft de objectstatus 
verder niet aan te passen.)

TIP



Animaties van InDesign 
gebruiken in Folio
De animaties die je in  
InDesign kunt maken worden 
niet ondersteund in de 
Folio-bestanden op tablets. 
Je kunt echter wel de 
animaties exporteren naar 
Flash Professional FLA (zie 
pagina 524). Open dit 
geëporteerde bestand in 
Flash Professional CC en 
exporteer dit vervolgens via 
Venster / Toolkit for 
CreateJS naar HTML5!
Dit HTML-bestand kun je nu 
weer terugplaatsen op de 
pagina in InDesign om zo 
toch de animatie te kunnen 
afspelen op tablets.
(Voor eerdere versies van 
Flash professional kun je de 
plug-in Toolkit for CreateJS 
downloaden via de site van 
Adobe:
http://www.adobe.com/go/
downloadcreatejs

Webweergave (HTML)
Met de optie Webinhoud  kun je 
een webpagina laten tonen in een 
gedeelte van de pagina. Je kunt 
een URL opgeven. Bij het opgeven 
van een URL kun je uiteraard ook 
verwijzen naar de mobiele versie van 
de website als je wilt (zoals http://
mobile/twitter.com).
Teken een rechthoekkader dat de 
ruimte weergeeft waarin de website 
op de pagina zal worden getoond 
(maak het kader niet te klein). Plaats 
een afbeelding in het kader dat als 
poster dient voor de lezer (zie ook 
bij Video). Selecteer het kader op de 
pagina en kies het deelvenster Folio 
Overlays en selecteer Webinhoud. 
Geef bij URL of bestand de website 
op. Om de website onmiddellijk te 
tonen wanneer de lezer de pagina 
opent kies je de optie Automatisch 
afspelen, je kunt eventueel een 
vertraging opgeven. Als de optie 
Automatisch afspelen uitstaat moet 
de lezer eerst op het kader tikken 
om de webpagina te zien. 
Een Transparante achtergrond 
behoudt een eventuele transparante 
achtergrond van de website zelf. 
Vink de optie Gebruikersinteractie 
toestaan aan om hyperlinks op de 
getoonde website zelf te kunnen 
gebruiken (zonder deze optie kun 
je alleen scrollen in het kader). Ten 

slotte kun je met de optie Inhoud 
passend maken de website schalen 
zodat deze in het kader past. Staat 
deze optie uit dan ziet de lezer een 
gedeelte van de webpagina en moet 
de lezer scrollen.

Adobe heeft een mooi programma 
om HTML5-animaties te maken: 
Edge Animate. Deze animaties met 
de extensie .OAM kun je direct in 
InDesign plaatsen.  Maar ook andere 
bestaande HTML-code en pagina's 
kun je direct in het document plaat-
sen. Zo kun je de HTML-code voor 
een like-button van Facebook op 
de pagina zetten, een stukje HTML 
van Google-maps of een twit-
ter feed. Zorg dat je een map hebt 
met de HTML-code en alle daarbij 
benodigde zaken als java-scripts, 
CSS-stijlen enzovoort. Plaats deze 
map in dezelfde map waar het 
InDesign-document staat. Kies in 
het deelvenster Folio Overlays de 
optie Webinhoud. Klik op het map-
symbool achter URL of bestand 
en kies vervolgens het gewenste 
HTML-bestand. Nog simpeler kun je 
HTML-code op de pagina plaatsen: 
kies Object / HTML invoegen. Plak 
hierin de HTML-code en klik op OK. 
Je ziet nu een posterafbeelding. 
Test de pagina nu door Bestand / 
Voorvertoning van Folio te kiezen.
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Op mijn blog staat beschreven 
hoe je YouTube video's kunt 
gebruiken in DPS:
http://fvdgeest-dtp.
blogspot.nl/2014/02/
dps-tip-youtube-videos-
plaatsen.html

TIP



Pannen en Zoomen
Om een grote afbeelding in een 
kleiner kader te tonen waarin de 
lezer in het kader de afbeelding 
kan scrollen (pannen) en in en uit 
kan zoomen teken je een kader 

en plaats je daarin de afbeel-
ding. Selecteer het kader op de 
pagina en kies in het deelvenster 
Folio Overlays de optie Pannen en 
Zoomen. Je kunt nu aangeven of de 
lezer kan pannen en zoomen.
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Afbeelding naar links 
geveegd (pan)

Met twee vingers op 
de iPad ingezoomd

Geplaatst Edge-bestand

Google-maps HTML-code



Kaders waarin je kunt scrollen: 
schuifbaar frame
Op de pagina kun je ook kaders zet-
ten met daarin bijvoorbeeld tekst 
die langer is dan het kader en waar-
in de lezer kan scrollen door in het 
kader omhoog en omlaag te vegen 
met de vinger. Ook zou je kunnen 
denken aan tabbladen aan bijvoor-
beeld de rechterzijde op het scherm 
die je kunt uitschuiven naar links, 
eigenlijk dus scrollen in een kader 
naar links.

Maak eerst de inhoud aan, het 
kader dat moet scrollen binnen 
een ander kader. Bijvoorbeeld een 
lange tekst. Om de tekst leesbaar 
te houden geef je de tekst binnen 
het kader een inzetafstand (Object 

/ Opties tekstkader). Teken nu 
het kader dat als container dient 
waarin de tekst moet scrollen. Leg 
het kader met de te scrollen tekst 
bovenop de container en kijk of het 
eruit ziet zoals je bedoelt. Knip nu 
het kader met de te scrollen tekst. 
Selecteer nu de container. Kies nu 
Bewerken / Plakken in. Je plakt dus 
het kader met de te scrollen tekst in 
de container!
Houd de container geselecteerd 
en ga naar het deelvenster Folio 
Overlays en kies daar Schuifbaar 
frame. Geef op in welke richting(en) 
de gebruiker mag scrollen en of 
je steeds bovenaan wilt begin-
nen met scrollen (linksboven). 
Verberg eventueel de scrollbalken 
(schuifindicaties).

Container                 Tekstkader

Tekstkader in container geplakt

Compositie 
testen

Scrollbaar 
(schuif-
baar) kader 
op pagina

Links onderaan het venster 
Folio Overlays zie je een knop 
Voorvertoning: klik hierop 
om een voorvertoning  op je 
beeldscherm te zien in 
Adobe's Desktop Viewer.

Of kies Bestand / 
Voorvertoning van Folio.

Heb je een iPad aangesloten 
op de Mac, dan kun je de 
voorvertoning ook direct naar 
je iPad sturen om te bekijken. 
Open eerst de app Adobe 
Content Viewer op de ipad. 
Klik op het pijltje naast 
Voorvertoning om de iPad te 
kiezen.
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Bob Bringhurst heeft een 
mooie gratis iPad app 
gemaakt met veel uitleg over 
effecten, interactiviteit en 
het bouwen van Folio's. Je 
vindt de app in de iTunes App 
Store onder de naam Digital 
Publishing Suite tips

TIP



Stel dat je een groep van afbeeldin-
gen hebt die je plakt in een kleinere 
container. De lezer kan bijvoor-
beeld naar links of rechts scrollen 
om de andere afbeeldingen in die 
groep te zien. Maar misschien wil 
je wel dat als de pagina voor het 
eerst getoond wordt op de iPad de 
lezer de middelste afbeelding ziet 
en vervolgens naar links en recht 
kan scrollen. Knip in dat geval de 

groep afbeeldingen en plak deze 
in een container. Dubbelklik op de 
container om de daarin geplakte 
groep te selecteren en schuif deze 
nu binnen de container totdat de 
middelste afbeelding zichtbaar is. 
Dubbelklik nu weer om de contai-
ner zelf te selecteren. Ga naar het 
deelvenster Folio Overlays en kies 
Schuifbaar frame. Zet nu de optie 
Documentpositie gebruiken aan.

Een groep vormt een tabblad. 
Deze groep wordt in een con-
tainer geplakt en binnen de 
container zo verschoven dat 
alleen het tabje zichtbaar is. 
Horizontaal schuiven voor de 
container wordt aangezet en 
Documentpositie staat aan. De 
lezer ziet nu rechts een tabje 
staan dat uitgeschoven kan 
worden.

Container Container

➍ Folio's maken met Folio Builder voor publicatie

De pagina's die je hebt gemaakt 
kun je nu een voor een testen via 
Bestand / Voorvertoning van folio 
of via de knop Voorvertoning links 
onderaan het deelvenster Folio 
Overlays. Werkt alles zoals je wilt 
dan kunnen we de diverse losse 
InDesign-documenten (artikelen) 
gaan bundelen in een publicatie, 
een folio. Je kunt artikel voor artikel 
in een folio zetten of in één keer 

meerdere artikelen (InDesign-
documenten dus) in een folio zetten. 
Eerst wordt gekeken naar artikel 
voor artikel.
Kies Venster / Folio Builder. Meld 
je aan met je Adobe-account (gra-
tis aan te vragen bij Adobe). In het 
venster zie je eventueel al eerder 
gemaakte folio's (publicaties). Om 
een nieuwe folio te maken kies je in 
het Folio Builder-deelvenstermenu 
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de optie Nieuw of klik je op Nieuw 
rechts onderaan in het deelvenster 
Folio Builder. Wil je eerst werken 
zonder de folio te uploaden naar 
de Adobe servers vink dan de optie 
Offline folio maken (➊) aan. Je kunt 
later de folio alsnog uploaden.
Je krijgt nu een aantal opties te zien. 
Geef je publicatie (folio) een naam 
(➋) en bepaal op wat voor appa-
raat deze publicatie gaat worden 
bekeken (➌). Kies of de folio alleen 
staande, liggende of beide pagina's 
bevat, aan deze keuze zit je vast voor 
de hele folio! (➍) De artikelen op 
de iPad kunnen weergeven worden 
als gerasterde pagina's in JPEG 
of PNG, maar je kunt beter kiezen 
voor PDF (➎): dit levert kleinere 
bestanden op waar bovendien kan 
worden ingezoomd op de iPad met 
de knijp/spreid-gebaren van de vin-
ger (behalve bij Vloeiend schuivende 
artikelen!). PDF is de beste keuze 
zeker als er veel tekst in je opmaak 
zit. Voor vooral beeldmateriaal zou 
je JPEG of PNG kunnen kiezen, dat 
maakt het bestand wat lichter bij 
veel beeld.
Straks zal er op de iPad een omslag 
worden getoond van de publicatie, 
liggend en staand. Je kunt hier 
apart afbeeldingen voor maken in 
jpeg-formaat. Deze afbeeldingen 
kun je laden met een klik op het 
map-symbool (➏). 
Er is geen bestand dat je kunt vin-
den op je harde schijf en zelf gratis 
kunt verspreiden, wel kun je de 
publicatie voorvertonen op een aan 
je computer aangelsoten iPad als 
op die aangesloten iPad de app 
Adobe Content Viewer is gestart.

Nadat je op OK hebt geklikt zie je nu 
de nog lege publicatie verschijnen 
in het deelvenster Folio Builder (➐). 
Nu wordt het tijd om de publicatie 
te vullen met artikelen, je InDesign-
documenten. Klik op het pijltje 
naast de naam van de publicatie in 

het deelvenster Folio Builder (➑). 
Je komt nu in de nog lege publicatie 
(➒). Om weer terug te gaan naar de 
lijst met alle publicaties (wanneer 
je meerdere folio's al hebt gemaakt 
➓ ) klik je op de pijl naast de naam 
van je publicatie links bovenaan (❶). 

Je kunt dus voor elk appa-
raat een aparte Folio aanma-
ken van dezelfde artikelen 
(InDesign-documenten) 
maar met een aangepaste 
resolutie. Zo heeft de iPad 3 
een resolutie van 2048 
x 1536 en de iPhone met 
Retina display 960 x 640. 
Zijn je InDesign-documenten 
1024 x 768 groot en maak 
je een Folio aan met het 
formaat 2048 x 1536 dan 
zal het document door de 
Folio Builder worden opge-
schaald! Verschillende 
versies voor verschillende 
apparaten (zogenaamde 
Renditions) zijn met de 
laatste versies van DPS niet 
meer nodig gelukkig, wel 
zou je aparte hi-res versies 
van video kunnen gebruiken. 
Bovendien worden Folio's 
van 2048 x 1536 niet geladen 
op een iPad 1 en 2, Folio's 
van 1024 x 768 worden wel 
geladen op een iPad 1, 2 
maar ook 3. Kortom: weeg 
scherpte af tegen hoeveel-
heid werk en compatibiliteit. 
Je ziet de resolutie van de 
folio in het deelvenster Folio 
Builder (●➐). Meer informatie 
over werken met verschil-
lende tabletformaten, iPad 2 
tegenover 3 enzovoort kun je 
on-line hier vinden:

http://helpx.adobe.com/
digital-publishing-suite/
help/creating-dps-content-
different-ipad.html
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Zorg dat je in het deelven-
ster Folio Builder in (Folionaam) 
- Artikelen bent (❷). Open een 
InDesign-document (horizontale of 
verticale layout of een bestand met 
alternatieve layouts). Klik nu op Toe-
voegen rechts onderaan (❸). Geef 
je artikel een naam (❹) en klik op 
OK. Het openstaande InDesign- 
document wordt nu als artikel toe-
gevoegd aan de publicatie (folio) 
Spanje. Je ziet nu het artikel in het 

deelvenster Folio Builder binnen de 
publicatie staan (❺). Dubbelklik op 
de naam van het artikel en je ziet 
vervolgens dat er een versie hori-
zontaal of verticaal (afhankelijk van 
welk InDesign-document je open 
had) in het artikel staat (❻). Open 
nu de andere variatie van dit artikel 
(bijvoorbeeld de verticale versie) en 
herhaal de handeling van het toe-
voegen totdat je beide versies in het 
artikel hebt staan (❼). 

Heb je gebruik gemaakt van één 
InDesign-document met alterna-
tieve layouts dan kun je opgeven 
welke van deze layouts in de folio 
komen te staan (❽). Ga terug naar 
je artikelen in het deelvenster Folio 
Builder (❾) door op het zwarte pijl-
tje links bovenaan te klikken.  Kies 
opnieuw Toevoegen om een vol-
gend InDesign-document als ander 

artikel toe te voegen. Voeg je artike-
len toe die een hoger of breder for-
maat hebben dan het iPad scherm 
dan kun je nu  Vloeiend schuiven 
kiezen, zie ook kader pagina 544.
Bouw zo de hele publicatie op met 
artikelen, met in deze artikelen 
steeds een horizontale en verticale 
versie (heb je gekozen voor alleen 
staande of liggende pagina's bij het 

❽

❹

❼

❷

❸

❻

❼

❾

❻
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aanmaken van de folio dan heb je 
in elk artikel dus steeds maar één 
variant natuurlijk). Je kunt de volg-
orde van de artikelen veranderen 
door deze te verslepen in het deel-
venster Folio Builder!

Meerdere artikelen  
tegelijkertijd toevoegen
Heb je je gehouden aan de mappen-
structuur zoals aangegeven op pagi-
na 528, dan kun je deze mappen 
in één handeling als verschillende 
artikelen aan een folio toevoegen. 
Selecteer de folio in het deelvenster 
Folio Builder en kies in het Folio 
Builder-deelvenstermenu de optie 
Importeren. Kies vervolgens de 
optie Meerdere artikelen importe-
ren (➊). Wijs nu een map aan waarin 
elk artikel in zijn eigen map zit, vol-
gens de voorgeschreven structuur 
van pagina 528, door op het map-
symbool naast Locatie te klikken 
(➋). In het deelvenster Folio Builder 
zal nu voor elke map een artikel in 
de folio worden aangemaakt.
Je kunt op deze manier ook één 
enkel artikel importeren, kies in dat 
geval de optie Eén artikel importe-
ren (➌).

HTML-pagina's importeren
Is een pagina niet met InDesign 
vormgegeven maar met HTML 
dan kun je via dezelfde optie 
importeren uit het Folio Builder-
deelvenstermenu ook een HTML-
bestand kiezen. Het artikel is dus 
een HTML-artikel en kent geen 
aparte liggende of staande vari-
ant, de inhoud draait mee met de 
oriëntatie van het tablet. Gebruik je 
meerdere HTML-artikelen en bevat-
ten deze dezelfde afbeeldingen of 
CSS-stijlen dan kun je deze gedeel-
de bestanden in één keer impor-
teren als een gedeeld resource-
bestand. Belangrijk is dat je al deze 
bestanden in een zip-bestand zet! 
Zip niet een map maar maak een 

zipbestand van alle losse gedeelde 
resources en noem dit zip-bestand 
HTMLResources.zip. Kies in het 
Folio Builder-deelvenstermenu de 
optie HTML-bronnen importeren, 
klik op Bladeren en kies het zip-
bestand (➍).

PDF-bestanden opnemen  
in een folio.
Wil je de lezer verwijzen naar een 
PDF-, Excel- of Word-bestand dan 
kun je de gewenste bestanden in 
de folio opnemen en laten openen 
in de folio zelf. Selecteer bijvoor-
beeld alle PDF-bestanden die je wilt 
opnemen in de folio en maak van 
deze bestanden een zip-bestand. 
Geef nu dit zip-bestand de naam 
HTMLResources.zip (de naam bevat 
weliswaar HTML maar het gaat om 
PDF-bestanden). Kies in het Folio 
Builder-deelvenstermenu de optie 
HTML-bronnen importeren, klik op 
Bladeren en kies het zip-bestand. 
Nu kun je in een InDesign-document 
een hyperlink of knop maken die 
naar een PDF-bestand verwijst. Heb 
je bijvoorbeeld in het zip-bestand 
een PDF met de bestandsnaam 
prijslijst.pdf dan geef je als hyperlink 
of hyperlinkdoel van een knop (➎) 
dit op:
HTMLResources/prijslijst.pdf
De PDF wordt nu in een eigen brow-
ser binnen het artikel geopend als 
de lezer op de hyperlink klikt.

➊

➍
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Gewijzigde bestanden 
bijwerken in de folio
Het kan natuurlijk voorkomen dat 
een InDesign-document dat als 
artikel in een folio staat wordt 
gewijzigd, bijvoorbeeld met een 
tekstcorrectie. Deze gewijzigde ver-
sie moet dan worden bijgewerkt in 
de folio. Selecteer het artikel in het 
deelvenster Folio Builder en kies in 
het Folio Builder-deelvenstermenu 
de optie Bijwerken. Het is wel zaak 
dat het InDesign-bestand niet van 
naam is veranderd of op een andere 
plaats op de harde schijf staat dan 
oorspronkelijk toen het als arti-
kel aan de folio werd toegevoegd. 
Vergelijk het met gekoppelde 
afbeeldingen. Is het artikel toch 
van naam of plaats veranderd, dan 
kun je het InDesign-document weer 
opnieuw koppelen aan het artikel: 
selecteer het artikel in het deelven-
ster Folio Builder en kies dan in het 
Folio Builder-deelvenstermenu de 

optie Opnieuw koppelen. Wijs nu 
het juiste InDesign-document aan.

Details van de folio invullen
Staan al de gewenste artikelen in 
de folio dan wordt het tijd om de 
details in te vullen: de naam van 
je publicatie die lezers op de iPad 
zien, de namen van artikelen zoals 
die worden getoond in de inhouds-
opgave en afbeeldingen van de 
artikelen in de inhoudsopgave. 
Selecteer eerst de folio in het deel-
venster Folio Builder en kies dan in 
het Folio Builder-deelvenstermenu 
de optie Eigenschappen. Geef de 
naam van de publicatie op zoals 
deze zichtbaar wordt op de iPad 
en kies twee afbeeldingen (staand 
en liggend) die als voorvertoning 
worden getoond in het overzicht 
van verschillende publicaties op 
de iPad. De viewerversie maakt 
compatibiliteit met oudere versies 
mogelijk.

Selecteer nu de artikelen één 
voor één in het deelvenster Folio 
Builder en kies ook daar eigen-
schappen. Geef nu voor elk arti-
kel de naam op zoals deze in de 
inhoudsopgave op de iPad zal ver-
schijnen. Kies ook een afbeelding 
die in de inhoudsopgave op de 
iPad zal worden getoond.
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Vloeiend schuiven en 
Soepele navigatie
Van artikel naar artikel veegt 
de lezer normaal gesproken 
horizontaal (links/rechts); 
van pagina naar pagina 
binnen een artikel veegt de 
lezer verticaal (boven/
beneden). Maar je kunt een 
lezer ook horizontaal laten 
vegen tussen pagina's van 
hetzelfde artikel. Dit kun je 
opgeven bij het toevoegen 
van een artikel bij Soepele 
navigatie. Is een pagina op 
maat voor het beeldscherm 
en bevat een artikel 
meerdere pagina's, dan past 
steeds een pagina precies op 
het scherm. Maar je kunt ook 
meerdere pagina's in een 
artikel als een lange 
scrollbare pagina laten 
weergeven via de 
instellingen voor Vloeiend 
schuiven bij het toevoegen 
van een artikel. Lukt het niet 
een groter formaat pagina 
voor vloeiend schuiven met 
de optie Toevoegen in de folio 
te zetten, voeg het document 
dan toe met de optie 
Importeren.

TIP



➎  Folio testen

Voordat je de folio definitief gaat 
publiceren kun je deze testen op 
je beeldscherm van je computer 
of tablet. Selecteer de folio in het 

deelvenster Folio Builder en klik op  
Voorvertoning links onderaan het 
deelvenster Folio Builder. Zie ook 
pagina 539.

➏  Folio publiceren in de Folio Producer

Om je publicatie te kunnen publi-
ceren of te delen met anderen 
moet deze worden geüpload naar 
de Adobe-servers. Kies in het Folio 
Builder-deelvenstermenu de optie 
Uploaden naar de Folio Producer. 
De folio komt nu, zoals dat heet, in 
de Cloud te staan. (Zolang je de folio 
nog niet hebt geüpload zie je dit 
symbool achter de folionaam:  )
Ga nu in je webbrowser naar het 
volgende webadres en log daar in 
met je Adobe account:
https://digitalpublishing.acrobat.
com/SignIn.html

Klik vervolgens op inloggen en 
daarna in de linkerkolom op Folio 
Producer. Je ziet nu al je geüp-
loade folio's. Wil je andere mensen 

je folio laten lezen dan kan dat tot 
een bepaalde mate gratis: je deelt 
dan je folio met anderen. Daarvoor 
is het van belang dat degenen 
met wie je de folio wilt delen ook 
een eigen Adobe-account hebben. 
Selecteer de folio die je wilt delen 
en klik linksboven op de pagina op 
de knop SHARE. Geef vervolgens 
het Adobe-account als e-mailadres 
op van degene met wie je de folio 
wilt delen. Klik nu op  SHARE (➊). 
Je kunt ook Delen kiezen in het 
Folio Builder deelvenstermenu (➋). 
Degene met wie je de folio hebt 
gedeeld kan nu de folio downloaden 
in zijn Adobe Content Viewer op zijn 
iPad. Je ziet nu een symbool in het 
deelvenster Folio Builder menu 
achter gedeelde folio's  .

Als je een Adobe-account 
aanmaakt speciaal voor het 
delen van folio's dan kunnen 
meerdere lezers inloggen op 
de iPad met hetzelfde 
account: iedereen die inlogt 
met dat account kan alle 
folio's downloaden die met 
dat account zijn geüpload. 
Dat werkt tot een kleine 100 
deelnemers prima en is een 
mogelijkheid om zonder 
extra kosten een folio te 
'publiceren'.
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Artikel tonen in 
inhoudsopgave?
Advertenties wil je vaak niet 
opnemen in de 
inhoudsopgave. Om een 
artikel als advertentie aan te 
merken kies je 
Eigenschappen van artikel 
(zie pagina 544) en vink je 
de optie Advertentie aan. Is 
het artikel geen advertentie 
maar wil je het toch niet zien 
in de inhoudsopgave dan kun 
je ook voor de optie 
Verbergen in inhoudsopgave 
kiezen.

546 Handboek InDesign CC Digitaal publiceren

De publicatie in Apple's iTunes 
Store zetten
Is delen niet voldoende en wil je 
jouw publicatie echt gaan uitbren-
gen, dan moet je deze aanbieden 
aan Apple's iTunes Store. Daarvoor 
moet je bij Apple een ontwikkelaars-
account aanvragen, dat kost 99 
euro per jaar. Met dit account kun 
je zogenaamde p12-certificaten 
maken die nodig zijn om straks 
de commerciële versie van je 
publicatie (eigenlijk een app) te 
kunnen maken. Dat betekent ook 
dat je alleen op een Apple Mac zo'n 
app kunt maken van je publicatie! 
Windows wordt niet ondersteund... 
Informatie over het aanvragen van 

de Apple-account en het aanmaken 
van p12-certificaten kun je vinden in 
de help-secties online van Apple en 
Adobe, het voert te ver om dit in dit 
boek te behandelen. Veel schrijvers 
en opmakers besteden het maken 
van de commerciële app dan ook 
vaak uit aan personen of bedrijven 
die hier ervaring mee hebben.
Om een commerciële app te maken 
van een publicatie zoek je eerst in 
de online versie van Folio Producer 
(zie hiervoor) de gewenste folio (of 
kies vanaf InDesign versie CC in 
het Folio Builder-deelvenstermenu 
de optie App maken). Selecteer 
deze en vul alle velden in die zijn 
voorzien van een blauw sterretje *, 

Dubbelkik op een folio in het brow-
servenster om deze te openen. Je 
kunt nu een voorbeeldweergave 
zien van de horizontale en verticale 
pagina's. De lezer op de iPad ziet 
dit straks ook in de inhoudsopgave 
op de iPad. Met de knop ADD kun je 

pagina's laden uit een andere folio 
om toe te voegen aan de openstaan-
de folio (bijvoorbeeld een adverten-
tie). Je kunt ook de volgorde van de 
artikelen hier veranderen door ze in 
de juiste volgorde te slepen.
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Ga terug naar de Folio Producer-
website en klik daar links op DPS 
App Builder. (Heb je de App builder 
nog niet gedownload klik dan op 
Get DPS Tools). De DPS App Builder 
wordt nu lokaal op je Mac geopend. 

Heb je een abonnement op de 
Creative Cloud (en dat is vereist 
voor InDesign CC!) dan heb je recht 
om gratis een onbeperkt aantal 
Single Edition apps te publiceren! 
In dat geval kies je vanuit het Folio 
Builder-deelvenstermenu simpel-
weg de optie App maken. Nu opent 
ook de DPS App Builder.

de zogenaamde metadata. Klik nu 
rechts in de Folio Producer-site op 
de knop PUBLISH. Vul nu de gege-
vens in die nodig zijn voor verkoop: 
dit hangt af van het account dat je 
hebt: een eenmalige publicatie, een 
Enterprise-account voor grote bedrij-
ven enzovoort. De prijzen worden 
regelmatig aangepast en aangezien 
dit publiceren en verkopen vaak een 
zaak is van de uitgever en niet van de 
vormgever gaan we hier niet in op de 
details. 
Kies FREE en geef een willekeurig 
kenmerk op om verder te gaan als je 
eens wilt testen hoe het publiceren 
werkt. Klik op Publish. Het kan even 
duren voordat alles klaar is. Nu kun 
je op de knop  Export klikken en een 
zip-bestand downloaden van de folio 
naar jouw eigen harde schijf. Heb 
je wijzigingen in de oorspronkelijke 
folio aangebracht na het publiceren, 
klik dan op Update om de publicatie 
bij te werken en exporteer opnieuw.

Single-edition of Multi-
issue?
Een uitgave verschijnt als 
app op de iPad. Maar je kunt 
je voorstellen dat bij een 
tijdschrift bijvoorbeeld 
maandelijks een nieuw 
nummer uitkomt. Maak dan 
van je publicatie een 
Multi-issue in de DPS Viewer 
Builder. In de app zelf  op de 
iPad verschijnt nu een 
bibliotheek waarin uitgaven 
kunnen worden gedownload 
door de lezer.
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Het zojuist gedownloade zip-
bestand is het bestand dat je nu 
gebruikt om met de DPS App 
Builder een app te gaan maken 
(vanaf InDesign versie CC hoef je 
met een Creative Cloud abonnement 
niet eerst een zip-bestand meer te 
downloaden voor een Single Edition 
app). Ga door alle panelen heen 
en vul alle verplichte velden in. 
Hiervoor heb je een hoop gegevens 
als p12-certificaten, ISBN-nummer, 
pictogrammen voor de apps op 
allerlei mogelijke resoluties enzo-
voort nodig. Het beste advies: laat 
het bouwen van een commerciële 
app met de DPS App Builder over 
aan een specialist of je uitgever!
De Single edition apps die je kunt 

maken met je Creative Cloud 
account zijn beperkt tot de Apple 
iPad. Wil je ook naar de iPhone, 
Andoid enzovoort dan kan dat 
alleen met een (duur) com-
mercieel abonnement, de zoge-
naamde Professional of Enterprise 
accounts...
Met de DPS App Builder kun je bij 
een Professional of Enterprise ver-
sie een aangepaste navigatie-inter-
face maken en bepalen of je gebruik 
maakt van Apple's Newsstand. 
Deel je simpelweg je folio's dan zie 
je ze op de iPad in de standaard 
Adobe Content Viewer die voor elke 
publicatie dezelfde navigatie-inter-
face gebruikt.

Preview op scherm of 
tablet?
Met de optie Bestand / 
Voorvertoning van Folio kun 
je op het beeldscherm van de 
Mac of PC het document 
testen. In nieuwere versies 
van DPS kun je ook direct je 
testdocument versturen naar 
een iPad: sluit de iPad aan 
op je comupter en start op de 
iPad de app Adobe Content 
Viewer. Klik vervolgens op de 
optie Voorvertoning rechts 
onderaan het deelvenster 
Folio Builder en kies uit het 
menu de optie Voorvertoning 
op (naam tablet).

Wanneer de DPS App builder klaar 
is met het boewen van je app kun 
je een bestand (.ipa) downloaden 
dat je in de iTunes bibliotheek kunt 
slepen en zo op je iPad kunt zet-
ten als echte, losse app (➊). Dit 
werkt echter alleen met iPads die 

zijn geregistreerd op jouw Apple 
developer account, het is dus geen 
vrij distrubueerbaar bestand! Hier 
kun je ook .zip bestand downloaden 
om naar de Apple iTunes Store te 
uploaden om daar te verkopen of 
gratis beschikbaar te stellen (➋). 
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Adobe heeft een aantal PDF-
bestanden waarin uitstekend wordt 
uitgelegd wat je moet weten over 
het maken van een app en het in 
Apple's iTunes Store zetten van je 

app. Je kunt deze bestanden down-
loaden in het onderste deel van het 
venster van de DPS website https://
digitalpublishing.acrobat.com/app.
html.

➊

➋

➊ ➋ ➌ ➍

➊ Knop om naar over-
zicht te gaan van alle 
publicaties;

➋ Terug naar vorige 
pagina/weergave;

➌ Naar de 
inhouds opgave;

➍ Overzicht  document 
met paginaminiaturen
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■ InCopy

Adobe InCopy is een programma, 
een tekstverwerker, voor redac-
teuren. In Incopy kan tekst worden 
voorbereid in plaats van in Microsoft 
Word. Maar het is bijvoorbeeld ook 
mogelijk om de redacteur aan de 
tekst te laten werken en tegelijker-
tijd de vormgever aan de pagina-
opmaak in het InDesign-document 
te laten werken waar deze tekst in 

is geplaatst. De redacteur ziet de 
opmaak in InCopy en kan precies 
zien hoeveel tekst hij of zij nog kan 
toevoegen om de tekst passend te 
maken in het tekstkader op de pagi-
na. De redacteur kan níét iets aan 
de paginaopmaak wijzigen, alleen 
aan de tekst; de vormgever kan wél 
beide wijzigen in InDesign.

Omdat de opmaak in InCopy zelf 
is te zien, kun je ook Copyfitting 
gebruiken: tekst passend maken 
voor de opmaak. InCopy geeft via 
een deelvenster aan hoeveel regels, 
woorden of alinea's er nog wel 
of niet meer in de opmaak pas-
sen. Bovendien gebruikt InCopy 
dezelfde tekst- en tabelstijlen als 
InDesign. Het is dus mogelijk om al 
in InCopy teksten van de juiste stijl 
en opmaak te voorzien die dan in 
InDesign worden overgenomen, van 
vet en cursief tot hele alineastijlen.
Het is belangrijk dat goede afspra-
ken worden gemaakt over de 
workflow!

Iedere individuele InCopy- en 
InDesign-gebruiker krijgt een 
unieke Gebruikersnaam, zodat ook 
bekeken kan worden wie op een 
zeker moment aan de tekst aan het 
werken is. Zowel de te gebruiken 
InCopy-bestanden als de InDesign-
bestanden dienen, in principe, op 
een centrale plaats (server) te 

worden bewaard zodat iedereen ook 
daadwerkelijk dezelfde bestanden 
opent en bewerkt. Een zogenaamde 
offline manier van werken is ook 
mogelijk, de InDesign-bestanden 
staan lokaal op de harde schijf en 
de InDesign-gebruiker bepaalt 
welke delen van het InDesign- 
document op de server komen te 
staan. Eigenlijk een soort kopie van 
delen van het originele bestand, 
zogenaamde Toewijzingen (Engels: 
assignments). Behalve dat dit 
'natuurlijker' is voor de vormgever 
ontlast dit de server en de work-
flow. Toewijzingen kunnen ook via 
e-mail aan de redacteur worden 
gezonden.

De mogelijkheden van de workflow 
met InCopy en InDesign worden 
hier besproken voor de InDesign-
gebruiker. Gebruik de pagina 
Compact & snel om snel aan de 
slag te kunnen.

Als InDesign-gebruiker hoef je InCopy zelf niet aan te schaffen! De plug-
ins om samen te werken met InCopy zijn al geïnstalleerd. Deze plug-ins 
zijn alles wat je nodig hebt om in een workflow met InCopy te kunnen 
samenwerken.

TIP
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COMPACT & SNEL

  Direct met InCopy-teksten werkend

• Plaats direct InCopy-tekstbestanden in InDesign met Bestand / Plaatsen;
• De InCopy-tekstbestanden verschijnen zowel in het deelvenster Koppelingen als 

in het deelvenster Toewijzingen (Venster / Redactie / Toewijzingen);
• Selecteer de tekst waaraan je wilt werken in het Koppelingen- of Toewijzingen-

venster. Aan een pictogram achter de tekst kun je zien dat de tekst beschik-
baar is (➊) en door jou kan worden uitgecheckt. Kies uit het deelvenstermenu van 
een van deze deelvensters de optie Uitchecken, of klik op het pictogram voor Uit/
Inchecken (➋). Je ziet nu een pictogram van een potloodje achter de naam van de 
tekst om aan te geven dat je aan de tekst kunt werken (➌). Ben je klaar met de wij-
zigingen, selecteer dan in het deelvenstermenu van Koppelingen of Toewijzingen 
de optie Inchecken of klik op het pictogram voor Uit/Inchecken (➋).

De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst:   
•  Je ziet in de deelvensters Koppelingen en Toewijzingen een geel waarschu-

wingsteken achter de naam van het tekstbestand (➍). Kies Koppeling bijwer-
ken (Koppelingen) of Inhoud bijwerken (Toewijzingen) of klik op het pictogram 
Bijwerken (➎) om de gecorrigeerde versie in de InDesign- opmaak te zien. 
Bewaar het InDesign-bestand nadat je alle gewijzigde teksten hebt bijgewerkt.

 ➋  ➋

 ➊

 ➎

InCopy workflow

 ➍

➌
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  Werken met Toewijzingend

• Kies in het Toewijzingen-deelvenstermenu de optie Nieuwe toewijzing;
• Geef een naam aan het bestand (➊). Je kunt ook een naam opgeven voor een 

redacteur achter Toegewezen aan: (➋) dit dient echter alleen ter informatie en 
kan ook leeg gelaten worden. InDesign slaat toewijzingen op in een aparte map 
op dezelfde locatie op de harde schijf (of server) als het InDesign-bestand;

• Geef op of je alle pagina’s wilt sturen naar InCopy (Alle spreads (➌): gro-
ter bestand), alleen de pagina’s die een InCopy-tekst bevatten (Toegewezen 
spreads (➍): kleiner bestand, beste keus!) of eventueel dat afbeeldingen niet 
worden weergegeven (Plaatsaanduidingen voor kaders (➎): kleinste bestand).  
Klik op OK;

• Selecteer in het deelvenster Toewijzingen de InCopy-tekst(en) die je aan een 
toewijzing wilt toekennen en kies uit het Toewijzingen-deelvenstermenu de 
optie Toevoegen aan toewijzing (naam toewijzing). Je kunt in het deelvenster 
Toewijzingen de daarin opgesomde InCopy-tekstbestanden ook op de naam van 
de toewijzing slepen in dit deelvenster;

• Selecteer de toewijzing in het deelvenster Toewijzingen waaraan je het InCopy-
tekstbestand zojuist hebt toegevoegd. Er staat een geel waarschuwingsteken ach-
ter de naam (➐). Kies Alle toewijzingen bijwerken. Het gele waarschuwingsteken 
verdwijnt. Bewaar het InDesign-bestand.

 ➐

 ➊

 ➋

 ➌

 ➎

➏

➍
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COMPACT & SNEL

Je maakt wijzigingen in de opmaak in InDesign:
• Na een wijziging in de opmaak van het InDesign-bestand kies je áltijd in het 

Toewijzingen-deelvenstermenu weer Alle toewijzingen bijwerken!

De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst:
•  Je ziet in het deelvenster Toewijzingen een geel waarschuwingsteken achter de 

naam van het tekstbestand. Kies in het Toewijzingen-deelvenstermenu de optie 
Inhoud bijwerken (of klik op het pictogram Bijwerken om de gecorrigeerde ver-
sie in de InDesign-opmaak te zien). Bewaar het InDesign-bestand nadat je alle 
gewijzigde teksten hebt bijgewerkt.

  Samenwerken via e-mail of ftp:d

Zonder Toewijzingen:
• Geef het InDesign-bestand en de InCopy-tekstbestanden (bestanden met de exten-

sie .icml) aan de redactie;
• Je hoeft alleen de (gewijzigde) InCopy-tekstbestanden van de redactie terug te 

krijgen. Vervang de oude InCopy-tekstbestanden door de nieuwe gecorrigeerde 
InCopy-tekstbestanden. Werk in het InDesign-bestand alle bestanden bij.

Met Toewijzingen:
Optie 1: losse Toewijzingen en InCopy-tekstbestanden
• Geef de map met Toewijzingen – bestanden met de extensie .icma ) –  en de InCopy-

tekstbestanden – bestanden met de extensie .icml  – aan de redactie;
• Vervang de oude InCopy-tekstbestanden en de map met Toewijzingen door de 

nieuwe gecorrigeerde InCopy-tekstbestanden en map Toewijzingen. Werk in het 
InDesign-bestand alle bestanden en Toewijzingen bij (zie boven).

Optie 2: Toewijzingen-pakketten
• Je werkt met een InCopy-pakket: selecteer een Toewijzing in het deelvenster 

Toewijzingen en kies in het deelvenstermenu de optie Pakket maken voor InCopy. 
Geef het pakket een naam en sla het op. Pakketten hebben de extensie .icpa. Een 
pakket bevat zowel de Toewijzing als alle daarin gebruikte InCopy- tekstbestan-
den. Geef dit hele pakket aan de redactie. De optie Pakket maken voor InCopy en 
e-mail stuurt het incp-pakket direct naar je e-mailprogramma. Alle teksten in de 
toewijzing waarvan je een pakket hebt gemaakt worden meteen uitgecheckt! 

• Van de redactie krijg je het pakket terug als een InDesign-pakket met dezelfde 
naam maar een ándere extensie: .idap.

 Dubbelklik op dit geretourneerde pakket of kies in het Toewij zingen-deel-
venstermenu de optie Pakket openen en selecteer het geretourneerde pakket. 
Werk nu alle toewijzingen en InCopy-tekstbestanden bij met een geel waarschu-
wingsteken achter de naam in het deelvenster Toewijzingen.

InCopy workflow
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  Met Word-bestanden werken:d

• Plaats de Word-bestanden met Bestand / Plaatsen;
• Selecteer een tekstkader of laag en kies Bewerken / InCopy / Exporteren en 

selecteer Selectie (de tekst waarin de tekstcursor staat), Alle artikelen (alle 
geplaatste teksten) of Laag (alle teksten op de laag die is geselecteerd in het 
deelvenster Lagen) om de teksten te exporteren naar InCopy-tekstbestanden;

• Wanneer je een Selectie exporteert, geef je het bestand een naam en geef je een 
locatie op de vaste schijf op om het bestand op te slaan. Maak bijvoorbeeld in 
dezelfde map waar het InDesign-bestand staat een map InCopy-bestanden;

• Bij het exporteren van Alle artikelen of Laag, geef je een locatie voor de te 
bewaren InCopy-tekstbestanden op. Deze bestanden krijgen de naam van het 
document met daarachter de eerste tekens (woord) van het artikel;

• Na het exporteren zie je de teksten staan in het deelvenster Toewijzingen en 
in het deelvenster Koppelingen. Bewaar je document. De Word-bestanden zijn 
nu omgezet naar nieuwe InCopy-tekstbestanden. Je werkt nu verder met deze 
InCopy-tekstbestanden volgens de workflow zoals hiervoor besproken.

  Bestanden uit de workflow halen: ontkoppelen:d

Zijn alle wijzigingen in de tekst klaar, selecteer dan de teksten in het deelvenster 
Toewijzingen of Koppelingen en kies de optie Ontkoppelen uit het Koppelingen-
deelvenstermenu of de optie Koppeling naar inhoud verbreken uit het 
Toewijzingen-deelvenstermenu.

Een pakket is eigenlijk een soort ZIP-bestand. Wanneer je een pakket dubbel-
klikt worden de benodigde bestanden (Toewijzingen enzovoort) uitgepakt. Voor 
InCopy in: 
/Gebruikers/Documenten (Mac) of Gebruikers/Mijn documenten (pc). 
Voor InDesign in dezelfde map als waar de bestanden stonden toen het pakket 
werd gemaakt.

LET OP

Open nóóit een tweede keer het pakket door te dubbelklikken op het pakket: 
je overschrijft dan nieuwere bestanden door de oudere bestanden! Wis na het 
uitpakken het pakket en werk altijd met de (in de documentenmap uitgepakte) 
bestanden!

LET OP
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Gebruikersnaam instellen in 
InDesign 

■ Standaard InCopy-workflow

InCopy kan gebruikt worden als 
tekstverwerker in plaats van bij-
voorbeeld Word. Net zoals je Word-
bestanden in InDesign plaatst, 
kun je ook InCopy-tekstbestanden 
plaatsen. InCopy gebruikt een 
eigen bestandsformaat met de 
extensie .icml (dit zijn in feite 
XML-bestanden). 

InCopy-tekstbestanden
Het InCopy-tekstbestand kan op 
drie manieren worden gemaakt:
1. InCopy wordt als tekstverwerker 

gebruikt. De redacteur schrijft 
en bewerkt teksten met InCopy 
en bewaart deze. De InDesign-
gebruiker kan deze teksten op de 
pagina plaatsen zoals elk ander 
tekstbestand. Het voordeel is dat 
de redacteur voor de opmaak 
gebruik kan maken van dezelfde 
alinea- en tekenopmaakmogelijk-
heden als in InDesign. Wanneer 
een InCopy-tekstbestand in 

InDesign wordt geplaatst, komen 
zowel de opmaak als de tekst-
stijlen één op één binnen in 
InDesign;

2. Bestaande Word-bestanden 
worden geplaatst in InCopy, 
bewerkt en dan bewaard als 
InCopy-tekstbestand dat weer in 
InDesign wordt geplaatst;

3. Bestaande Word-bestanden 
worden geplaatst in InDesign 
en daarvanuit geëxporteerd als 
InCopy-tekstbestand.

Gebruiker
Aangezien de redactie en vormge-
ver met de tekstinhoud tegelijk aan 
hetzelfde bestand kunnen werken, 
is het belangrijk dat in InDesign en 
InCopy in de gaten wordt gehouden 
wie op welk moment de tekst-
bestanden in bewerking heeft. 
Daarom moet zowel in InDesign als 
in InCopy een Gebruiker worden 
opgegeven.

In InDesign kies je Bestand / 
Gebruiker. Geef in het dialoogven-
ster je naam op:

Het is belangrijk dat iedere InDesign- en InCopy-gebruiker zijn eigen, 
 unieke gebruikersnaam opgeeft!

LET OP
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Status van een InCopy-
tekst bestand is Beschikbaar 
(ingecheckt)

Wanneer meerdere redacteuren 
met meerdere versies van InCopy 
aan een document werken en meer-
dere vormgevers met meerdere 
versies van InDesign werken, dient 
iedere gebruiker dus een unieke 
naam op te geven.

Situatie 1 en 2: plaatsen van 
InCopy-bestanden
De redactie heeft de tekst voor-
bereid in InCopy en opgeslagen 

op de server. Je kiest in InDesign 
voor Bestand / Plaatsen en kiest het 
InCopy-tekstbestand.
Wanneer het InCopy-tekstbestand 
niet in bewerking is in InCopy, zie je 
het pictogram Beschikbaar boven 
in het tekstkader. (Wanneer je in 
de voorvertoningsmodus staat, zie 
je geen statuspictogrammen in 
de tekst, alleen in het deelvenster 
Toewijzingen.)

 

Situatie 3: vanuit InDesign 
geplaatste teksten exporteren 
als InCopy-bestand
Het is mogelijk dat in de opmaak 
direct in InDesign een tekst is 
getypt of dat een Word-bestand 
is geplaatst. Aan deze artikelen 
kan niet worden samengewerkt. 
Deze artikelen moeten eerst wor-
den omgezet, of geëxporteerd, als 
InCopy-tekstbestand om in een 
InDesign-InCopy-workflow te kun-
nen samenwerken.
Je kunt een enkel tekstkader 

selecteren, in dat geval kun je 
alleen de tekst in dat kader expor-
teren als InCopy-bestand. Kies 
Bewerken / InCopy / Exporteren 
/ Selectie. Geef het InCopy-
tekstbestand een naam en een loca-
tie om op te slaan. Je kunt ook alle 
tekstbestanden in een InDesign-
bestand in één handeling exporte-
ren als InCopy-bestanden of alleen 
tekstbestanden op een bepaalde 
laag exporteren als InCopy-bestand. 
Kies Bewerken / InCopy / Exporteren 
/ Alle artikelen of Laag. 

 

Beschikbaar betekent dat je voorlopig niets aan deze tekst kunt wijzigen. 
Ook kan de redactie in InCopy niets aan de tekst veranderen als deze 
alleen beschikbaar is. Dit heet een artikel dat is ingecheckt. Ingecheckte 
artikelen zijn niet bewerkbaar.

LET OP

Pas op dat er geen afbeeldingen op een laag staan waarvoor je alleen tekst 
wilt exporteren! Ook afbeeldingen kunnen namelijk naar InCopy worden 
geëxporteerd (zie Afbeeldingen exporteren naar InCopy op pagina 567).

LET OP
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Status van een InCopy-
tekst bestand is Bewerkbaar 

(uitgecheckt)

Geef het eerste InCopy-
tekstbestand een naam en een 
locatie om op te slaan. Deze 
geëxporteerde bestanden krij-
gen de naam van het document 
met daarachter de eerste tekens 
(woord) van het artikel. Elke tekst-
verbinding geldt als één artikel en 
levert dus een InCopy-bestand op. 
Elk geplaatst Word-bestand geldt 

ook als een artikel en levert een 
InCopy-tekstbestand op. Heb je 
dus drie kaders die niet met elkaar 
verbonden zijn, en staat er tekst 
in alle drie de kaders, dan heb je 
drie artikelen staan in InDesign. 
Wanneer je Bestand / InCopy / 
Exporteren / Alle artikelen kiest, 
levert dit dus drie aparte InCopy-
tekstbestanden op.

Koppelingen
InCopy-bestanden vind je nu in het 
deelvenster Koppelingen (net als 
afbeeldingen). InCopy-bestanden 
zijn altijd gekoppeld, ze kunnen dan 
ook worden bijgewerkt wanneer ze 
zijn gewijzigd.

InCopy-tekstbestanden bewerken 
in InDesign:  
uit- en inchecken
Wanneer je geplaatste InCopy-
teksten wilt gaan aanpassen in 
InDesign zelf, moet je de tekst 
claimen, zodat niet verschillende 
mensen tegelijkertijd verschillende 

wijzigingen aan brengen. Dit proces 
heet uitchecken. Op het moment 
dat een tekst beschikbaar is en 
je de tekst uitcheckt in InDesign, 
kan alleen jij op dat moment de 
tekst bewerken en  verder nie-
mand. Selecteer de tekst in het 
deelvenster Koppelingen of in het 
deelvenster Toewijzingen (Venster 
/ Redactie / Toewijzingen) en kies 
in het deelvenstermenu de optie 
Uitchecken.
Je ziet nu een potloodpictogram 
boven aan het tekstkader en je 
kunt nu de tekst bewerken en 
aanpassen:

Je kunt ook in een InCopy-
tekstbestand op de pagina klikken 
met het Tekstgereedschap. Zodra 
je iets wilt wijzigen in een tekst die 

nog niet is uitgecheckt, krijg je een 
dialoogvenster te zien waarin je 
kunt aangeven dat je de tekst wilt 
uitchecken.

Heb je veel onderschriften bij afbeeldingen in losse tekstkaders staan, 
dan wordt élk onderschrift een apart InCopy-tekstbestand. Koppel de 
kaders eventueel en gebruik de toets ; (numeriek toetsenbord) om 
de tekst van kader naar kader te dwingen. 

LET OP

Wanneer je de optie Alle 
artikelen exporteren kiest 
dan worden de bestands-
namen van alle InCopy 
teksten automatisch gege-
nereerd. De naam van elk 
InCopy-tekstbestand wordt 
gevormd door de naam van 
het InDesign-bestand en de 
eerste woorden in het tekst-
kader van de tekst. Bevatten 
deze woorden diacritische 
tekens (accenten) dan kan 
InCopy deze bestanden niet 
meer vinden! De oplossing 
is om dergelijke teksten 
één voor één te exporteren 
(Selectie exporteren). Of 
bewaar het InDesign-bestand 
(tijdelijk) onder een naam 
met meer dan 26 tekens 
(zonder accenten), exporteer 
dan Alle artikelen en bewaar 
het InDesign-document ver-
volgens weer onder de oude 
naam. Zie ook Ontbrekende 
Koppelingen op pagina 564. 

LET OP
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Status van een InCopy-
tekst bestand is In gebruik 
(uitgecheckt door een 
andere gebruiker)

Status van een InCopy-
tekst bestand is Gewijzigd 
(bewerkt door een andere 
gebruiker)

Wanneer je klaar bent met de wijzi-
gingen zijn er twee mogelijkheden:
• Je bent tevreden over de wijzigin-

gen. Check dan de tekst weer in: 
selecteer het InCopy-tekstbestand 
in het deelvenster Koppelingen of 
Toewijzingen en kies in het deel-
venstermenu de optie Inchecken;

• Je wilt de wijzigingen weer 
ongedaan maken (terug naar de 
oorspronkelijke tekst van voor 
het uitchecken). Je kiest dan 
Uitchecken annuleren in het 
deelvenstermenu van het deelven-
ster Koppelingen of Toewijzingen.

De status van de InCopy-teksten 
wordt nu weer Beschikbaar.

Teksten worden bewerkt  
in InCopy
Wanneer je aan een InDesign-
bestand werkt waarin een InCopy-
tekstbestand is geplaatst en 
de redacteur heeft in InCopy de 
tekst uitgecheckt, dan kan op dat 
moment alleen de redacteur wij-
zigingen aanbrengen in de tekst. 
Je kunt dan deze zelfde tekst niet 
in InDesign uitchecken zolang het 
bestand in InCopy in bewerking 
is. Je ziet een pictogram van een 
doorgestreept potloodje boven in 
het tekstkader en in het deelvenster 
Toewijzingen:

Pas wanneer de redacteur de tekst 
weer in InCopy incheckt, zie je weer 
het pictogram Beschikbaar boven in 
het tekstkader!

Bijwerken
Als de redacteur wijzigingen heeft 
aangebracht, zie je een geel waar-
schuwingsdriehoekje naast het pic-
togram boven in het tekstkader en 
in het deelvenster Toewijzingen. 

Je moet het InCopy-tekstbestand 
bijwerken om de laatste versie in 
je InDesign-bestand op te nemen. 
Selecteer het InCopy-tekstbestand 
in het deelvenster Koppelingen 
of Toewijzingen. Kies Koppeling 

bijwerken in het Koppelingen-
deelvenstermenu of Inhoud 
bijwerken in het Toewijzingen-
deelvenstermenu. Na het bijwer-
ken is de status van de tekst weer 
Beschikbaar. 
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Tekst ontkoppelen: uit de 
workflow halen
Je kunt een tekst uit de InCopy-
InDesign-workflow halen door het 
artikel te ontkoppelen. Selecteer 
het gewenste InCopy-tekstbestand 
in het deelvenster Koppelingen 
of Toewijzingen. Kies de optie 
Ontkoppelen in het Koppelingen-
deelvenstermenu of Koppeling 
naar inhoud verbreken in het 
Toewijzingen-deelvenstermenu. 
Ontkoppel alleen in overleg met 
de redactie! Ontkoppelde InCopy-
bestanden worden immers niet 
meer bijgewerkt.

Workflow met Toewijzingen
In de standaard workflow opent de 
redactie het complete InDesign-
bestand in InCopy. Het is echter 
ook mogelijk om alleen bepaalde 
pagina's van het InDesign-bestand 
beschikbaar te stellen voor de 
redactie.

Je hebt bijvoorbeeld een InDesign-
document van zestien pagina's 
waarin alleen op de pagina’s 4 
en 6 InCopy-tekstbestanden zijn 
geplaatst. Opent de redactie het 
InDesign-bestand in InCopy, dan 
ziet de InCopy-gebruiker het gehele 
document van zestien pagina’s, ook 
al gaat het de redactie alleen om de 
teksten op pagina 4 en 6. 
Je kunt als InDesign-gebruiker 
alleen de pagina’s 4 en 6 als toe-
wijzing op de server zetten (of 
e-mailen). Pagina’s die voor de 
redactie niet relevant zijn, ziet 
de InCopy-gebruiker dan niet in 
InCopy. Bovendien kan de InDesign-
gebruiker alle ándere teksten en 
afbeeldingen op diezelfde pagina’s 
4 en 6 verbergen: de InCopy-
gebruiker ziet op de pagina dan lege 
kaders met een kruis. De InCopy-
gebruiker ziet dus wel de plaats en 

grootte van alle kaders op de pagi-
na, maar niet de inhoud. Dit maakt 
het bestand op een server veel klei-
ner en betekent dat je sneller via 
een netwerk kunt werken. Een toe-
wijzing kan ook per e-mail aan een 
redacteur worden verzonden, ook 
dan is een kleinere bestandsgrootte 
wel zo prettig.

De toewijzing en alle InCopy-
tekstbestanden worden op de 
server geplaatst (of per e-mail ver-
zonden), het InDesign-bestand zelf 
kan lokaal op de vaste schijf van de 
computer blijven staan.

Toewijzing maken
Om een toewijzing te maken kies 
je Bewerken / InCopy / Selectie 
toevoegen aan toewijzing / 
Nieuw. Geef in het dialoogvenster 
Nieuwe toewijzing de naam van 
de Toewijzing op. Je kunt ook een 
naam opgeven voor een redac-
teur achter Toegewezen aan: dit 
dient echter alleen ter informatie 
en kan ook leeg gelaten worden. 
InDesign slaat toewijzingen op in 
een aparte map op dezelfde locatie 
op de vaste schijf (of server) als 
het InDesign-bestand. Geef op of 
je alle pagina’s wilt sturen naar 
InCopy (Alle spreads), alleen de 
pagina’s die een InCopy-tekst bevat-
ten (Toegewezen spreads) of dat 
afbeeldingen niet worden weerge-
geven (Plaatsaanduidingen voor 
kaders). Klik op OK.
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Opties voor een toewijzing

InCopy-tekst bestanden aan 
toewijzing toekennen

De toewijzing die je hebt 
gemaakt zie je in het deelven-
ster Toewijzingen verschijnen. De 
toewijzing is nog leeg. Selecteer 
in het deelvenster Toewijzingen 
de InCopy-tekstbestanden die je 
aan een toewijzing wilt toeken-
nen. Kies uit het Toewijzingen-
deelvenstermenu de optie 
Toevoegen aan toewijzing (naam 

toewijzing). Je kunt de InCopy-
tekstbestanden ook in het deel-
venster Toewijzingen op de toe-
wijzing slepen. Je kunt tevens 
met de tekstcursor in een InCopy-
tekstbestand klikken in je InDesign-
bestand en Bewerken / InCopy / 
Selectie toevoegen aan toewijzing 
(naam) kiezen.

InCopy-tekstbestanden die je 
niet in een toewijzing zet, staan 
in het deelvenster Toewijzingen 
onder het kopje Niet toegewezen 
InCopy-inhoud.

InDesign slaat toewijzingen op in 
een aparte map, op dezelfde locatie 
op de vaste schijf (of server) als het 
InDesign-bestand.
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Selecteer de toewijzing in het deel-
venster Toewijzingen waaraan je het 
InCopy-tekstbestand zojuist hebt 
toegevoegd. Er staat een geel waar-
schuwingsteken achter de naam van 

de toewijzing. Kies Alle toewijzingen 
bijwerken. Het gele waarschu-
wingsteken verdwijnt. Bewaar het 
InDesign-bestand.

De InCopy-gebruiker opent niet 
het gehele InDesign-bestand maar 
slechts de toewijzing. Om de work-
flow goed te laten verlopen moeten 
InCopy-tekstbestanden en toewij-
zingen op de server dezelfde naam 
behouden en toegankelijk blijven 
voor de InDesign-gebruiker én de 
InCopy-gebruiker.

Ontbrekende koppelingen
Wanneer je een InDesign-bestand 
opent en daarin gebruikte InCopy-
tekstbestanden of toewijzingen niet 

gevonden kunnen worden, moet je 
deze bestanden opnieuw koppelen.
In het deelvenster Toewijzingen 
zie je een rood waarschuwingste-
ken staan wanneer bestanden niet 
gevonden kunnen worden op de 
server of harde schijf. Ontbrekende 
InCopy-tekstbestanden zie je ook in 
het deelvenster Koppelingen staan.
Zie ook LET OP in marge op pagina 
560.
Bovendien zie je boven in het tekst-
kader in het InDesign-bestand zelf 
ook een rood waarschuwingsteken.

Ontbrekende InCopy- 
tekst bestanden

Zodra je wijzigingen maakt in een InCopy-tekstbestand in InDesign dat 
deel uitmaakt van een toewijzing zul je, nadat je het gewijzigde InCopy-
tekstbestand weer hebt ingecheckt, de toewijzing moeten bijwerken.

LET OP

Houd in de workflow met InCopy altijd het deelvenster Toewijzingen goed 
zichtbaar op het beeldscherm. Zodra je een geel waarschuwingsteken 
ziet achter een InCopy-tekstbestand of een toewijzing werk je ze bij. 
Bewaar na het bijwerken altijd meteen je InDesign-bestand.

TIP
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Ontbrekende toewijzing

Tekstkader op het 
pictogram Nieuwe 
Toewijzing in het 
deelvenster Toewijzingen 
slepen

Om een ontbrekend InCopy-
tekstbestand bij te werken, selec-
teer je het bestand in het deelven-
ster Koppelingen en kies je in het 
Koppelingen-deelvenstermenu 
de optie Opnieuw koppelen. 
Selecteer vervolgens het juiste (!) 

InCopy-tekstbestand. Bewaar je 
InDesign-bestand.

Wanneer een toewijzing ontbreekt, 
zie je een rood waarschuwingsteken 
achter de naam van de toewijzing in 
het deelvenster Toewijzingen. 

Selecteer de toewijzing in het 
deelvenster Toewijzingen en kies 
in het deelvenstermenu de optie 
Geselecteerde toewijzing bij-
werken. Door InDesign wordt nu 
opnieuw de toewijzing aangemaakt 
op dezelfde locatie als waar de 
ontbrekende toewijzing stond. 
Je kunt ook in het Toewijzingen-
deelvenstermenu de optie Locatie 
van toewijzing wijzigen kiezen om 
een andere locatie op te geven om 
de toewijzing te bewaren. 

Snel InCopy-tekst exporteren en 
toewijzing maken
Er is een heel snelle manier om 
in één handeling een geplaatste 

tekst te exporteren, een toewijzing 
te maken en de geëxporteerde 
tekst aan de toewijzing toe te ken-
nen. Selecteer in InDesign met het 
Selecterengereedschap het tekst-
kader met de tekst die je wilt expor-
teren. Sleep dit tekstkader ver-
volgens op het pictogram Nieuwe 
Toewijzing onder aan het deelven-
ster Toewijzingen. De tekst wordt 
geëxporteerd naar een InCopy-
tekstbestand en er wordt een dia-
loogvenster Nieuwe Toewijzing 
getoond, waarin je meteen de naam 
en andere instellingen kunt opge-
ven. Klik op OK. 
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Naam van een InCopy- 
tekst bestand of toewijzing 
wijzigen in het deelvenster 

Toewijzingen

Op de locatie waar het InDesign-
document staat is nu een map 
aangemaakt, met de naam van het 
document gevolgd door de toe-
voeging Toewijzingen. De zojuist 
gemaakte toewijzing staat in deze 
map. In deze map is ook een sub-
map aangemaakt met de naam 
Content. De zojuist naar een InCopy-
tekstbestand geëxporteerde tekst 
staat in deze map.
Je kunt de naam van een geëxpor-
teerd InCopy-tekstbestand wijzigen 

in het deelvenster Toewijzingen. Dit 
heeft géén gevolgen voor de naam 
van het bestand op de vaste schijf. 
Enkel de naam in het deelvenster 
Toewijzingen zelf wordt gewijzigd; 
dit is handig wanneer automatisch 
geëxporteerde InCopy-bestanden 
een wat onduidelijke naam hebben 
gekregen. Klik op de naam van een 
ingecheckt (!) InCopy-tekstbestand 
(of op de naam van een toewijzing) 
en typ een nieuwe naam (➊).

 ➊

Toewijzingspakket voor  
ftp en e-mail
Wil de workflow correct verlopen, 
dan moet iedereen die deelneemt 
aan die workflow toegang heb-
ben tot het InDesign-bestand en 
alle daarin geplaatste InCopy-
tekstbestanden. Bij het gebruik 
van toewijzingen moet iedereen 
die deelneemt aan de workflow 
toegang hebben tot de toewijzin-
gen en alle daaraan toegewezen 
InCopy-tekstbestanden. In het geval 
dat je per e-mail of ftp samenwerkt 
zou je dus alle benodigde bestan-
den moeten verzenden aan de 
InCopy-gebruiker, zoals een redac-
tielid. Van de InCopy-gebruiker 
moet je alle gewijzigde InCopy-
tekstbestanden en alle gebruikte 
toewijzingen weer terug krijgen. 

Deze teruggestuurde bestanden 
moeten weer op dezelfde locatie 
worden teruggezet als waar ze 
stonden op de vaste schijf. Je over-
schrijft dan de oudere versies.
Om dit alles wat makkelijker te 
maken kun je werken met een 
Toewijzingen-pakket. Dit is één 
bestand waarin alles is samenge-
pakt. Van de InCopy-gebruiker krijg 
je ook één bestand terug.

Selecteer een Toewijzing in het 
deelvenster Toewijzingen en kies 
in het deelvenstermenu de optie 
Pakket maken voor InCopy. Geef 
het pakket een naam en sla het op. 
Pakketten hebben de extensie icap 
(.incp in CS3). Een pakket bevat 
zowel de Toewijzing als alle daarin 
gebruikte InCopy-tekstbestanden. 
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Geef dit hele pakket aan de 
InCopy-gebruiker, bijvoorbeeld een 
redactielid.
De optie Pakket maken voor InCopy 
en e-mail stuurt het icap- pakket 
direct naar je e-mailprogramma. 
Je hoeft dan alleen nog een e-mail-
adres op te geven en eventueel een 
bericht in te typen.
Alle teksten in de toewijzing waar-
van je een pakket hebt gemaakt 
worden meteen uitgecheckt. Van de 
InCopy-gebruiker krijg je het pakket 

terug als een InDesign-pakket met 
dezelfde naam maar een andere 
extensie: .idap.
Dubbelklik op dit idap-pakket of 
kies in het Toewij zingen-deel-
venstermenu de optie Pakket 
openen en selecteer het inpd- 
pakket. Werk nu alle toewijzingen 
en InCopy-tekstbestanden met een 
geel waarschuwingsteken ach-
ter de naam bij in het deelvenster 
Toewijzingen.

Afbeeldingen exporteren  
naar InCopy
Of dit een optie is die je wilt 
gebruiken is de vraag, maar het 
is mogelijk om in een InDesign-
bestand geplaatste afbeeldingen 
te exporteren voor bewerking in 
InCopy. In InCopy kan het illustra-
tiekader zelf niet worden aangepast 
of geschaald, maar de afbeel-
ding in het kader kan wel worden 
geschaald of geroteerd in InCopy.

Om een afbeelding voor gebruik in 
InCopy te exporteren, selecteer je 
de afbeelding en kies je Bewerken 
/ InCopy / Exporteren / Selectie. Je 

kunt ook alle afbeeldingen in je 
document in één keer exporteren. 

Kies Bewerken / InCopy / Exporteren 
/ Alle afbeeldingen. In het deelven-
ster Toewijzingen zie je aan het 
pictogram achter de naam van 
een geëxporteerd bestand of het 
bestand een tekst  of afbeelding  
is. Om in één keer zowel alle tekst 
als alle afbeeldingen te exporte-
ren in je InDesign-document, of op 
een bepaalde laag voor gebruik in 
InCopy, kies je Bewerken / InCopy 
/ Exporteren / Alle afbeeldingen en 
artikelen.
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Vet: B:  B
Cursief: B:  I
Romein (normaal): B:  Y

Onderstreept: B:  U
Kapitaal: B:  K
Kleinkapitaal: B:  H
Superscript: B:  +
Subscript: B:K  +

Links lijnen: B:  L
Rechts lijnen: B:  R
Centreren: B:  C
Uitvullen: B:  J 
Geforceerd Uitvullen: B:  F

Afbreken aan/uit: B:K  H

Aan/afspatiëren: Kfl/ ¸
Woordspatie vergroten: BK /
Woordspatie verkleinen: BKM
Selecteren tot eind/begin artikel: B:X/ Y
Alle aan/afspatiëring verwijderen: BK Q

Vast op basislijn/loshalen van basislijn: BK: G

Rechter Tab: :∂

Verborgen tekens weergeven: BK I

Opties tekstkader (‘item wijzigen’): B B

Lokale formattering verwijderen (‘+’) K Klik stijlnaam
Lokale formattering verwijderen incl. tekenstijlen: K: Klik stijlnaam

Corps vergroten/(dubbele waarde vergroten): B: (K ) .
Corps verkleinen/(dubbele waarde verkleinen): B: (K ) ,

Interlinie vergroten/(Dubbele waarde vergroten): K (B )Ø
Interlinie verkleinen/(Dubbele waarde verkleinen): K (B )Á

Verschuif basislijn (dubbele waarde) omhoog/omlaag: K: (B )Ø /Á

Afbeelding passend (proportioneel) in kader: BK: E
Kader aan afbeelding aanpassen: BK C
Kader + Afbeelding vergroten (Selecterengereedschap): B (K ).
Kader + Afbeelding verkleinen (Selecterengereedschap): B (K ),
Afbeelding in kader vergroten (Direct-selecterengereedschap): B (K ).
Afbeelding in kader verkleinen (Direct-selecterengereedschap): B (K ),
Slepend proportioneel vergroten kader + Inhoud: :B sleep
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Door stapels klikken: B

Naar achtergrond: B: [
Naar voorgrond: B: ]
Naar achteren: B [
Naar voren: B ]

Plaatsen: B D
(Opties tonen bij plaatsen:) : -klik op Open

Dupliceren: K sleep
Dupliceren mogelijkheid 2: BK: D

Stramienkaders op documentpagina selecteren: :B

Handje voor verschuiven: K SPATIE
(in tekst handje voor verschuiven): K

Vergrootglas (Zoom): B SPATIE
Inzoomen: B =
Uitzoomen: B -
Voorvertoning (alle hulplijnen, kaderranden etc. verbergen): W
Hulplijnen verbergen/tonen: B ;
Kaderranden weergeven/verbergen: B H
Tekstketens (pijlen) weergeven/verbergen: BK Y
Linialen magnetisch/niet magnetisch: :B ;

Voorvertoning van hoge kwaliteit: KB H
Voorvertoning normale kwaliteit: KB Z
Uitvouw (Spread) in venster passen: KB 0

Tabvensters tonen/verbergen: ∂
Tabvensters tonen/verbergen behalve gereedschappen: :∂
Tabvensters openen/sluiten aan zijkant scherm: KB∂ 
Ongedaan maken (‘Undo’): B Z
Herstellen (‘Redo’): :B Z

Naar eerste pagina: B:I
Naar laatste pagina: B:J

Naar vorige pagina: :I
Naar volgende pagina: :J

Naar vorige spread (uitvouw): KI
Naar volgende spread (uitvouw): KJ

Terug naar vorige gekozen pagina: BI
Terug naar laatst gekozen pagina: BJ

Herteken beeldscherm: : F5
Alles deselecteren: :B A
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A
Aan- en afspatiëren, 38, 73. Zie ook Voorkeuren 

Selectie, 75 
Tracking, 75 

Adobe Bridge, 198, 227, 269 
Compacte modus, 228 
Metagegevens toevoegen, 228 
Stacks (stapels), 228 

Adobe InCopy, 553 
Afbeeldingen vanuit InDesign, 567 
Gebruiker, 558 
Gebruikersnaam, 553 
Notitie, 155 
Offline werken, 553 
Ontbrekende koppelingen, 564 
Ontkoppelen van workflow, 557 
Plaatsen, 559 
Tekstbestand, 558 
Tekst bewerken, 561 
Tekst bijwerken, 561 
Tekst ontkoppelen, 562 
Toewijzingen, 553, 555, 562 
Toewijzingen-pakketten, 556 
Toewijzingspakket voor ftp en e-mail, 566 
Uit- en inchecken, 560 
Wijzigingen in opmaak, 556 
Wijzigingen in tekst, 556 
Word-bestanden, 557 
Workflow, 554, 556, 558 

Adobe InDesign Tagged Text, 481 
Afbeelding

Bijschriften, 231 
Bijsnijden, 202 
Inhoudgrijper, 203 
Opties, 222 
Roteren en spiegelen, 208 
Schalen, 201, 204 
Uitknippad, 210 
Verplaatsen in kader, 203 
Vrijstaand, 210 

Afbeelding plaatsen, 198 
Importopties, 223 
Insluiten, 221 
Kleurinstellingen, 272 
Koppelingen, 219 
Meerdere bestanden plaatsen, 199 
Referentiepunt, 202 
Schaal en resolutie, 205 
Voorinstellingen, 201 

Afbreekstreepje, 83. Zie ook Alinea: Woordafbreking 
Afdrukken, 449 

Afloop, 453, 470 
Afvlakken, 459 
Duplexen, 451 
Inktbeheer, 454 
In-Rip-kleurscheiding, 455 
In-Rip overvul, 455 
Kleurbeheer, 457 
Kleurgescheiden, 454 

Opties, 451 
Papierformaat, 452 
PDF, 467 
PPD-lettertypen, 456 
Stramienpagina’s, 451 

Afloop, 470 
Afvlakken, 459 

Voorvertonen, 460 
AI, 197, 224. Zie ook Bestandsoorten: Vectorbestanden 
Alfakanaal, 210 
Alinea

Alineaopmaak, 81 
Automatische regelafstand, 86 
Basisalinea, 109 
Bijeenhouden, 88 
Initialen, 83 
Inspringen en afstand, 82 
Lijnen, 87 
Uitlijning, 81 
Uitvullen, 85 
Woordafbreking, 83, 85 

Alineastijlen, 109 
Aanpassen, 122 
Geen alineastijl, 117 
Geneste stijlen, 123 
Geneste stijlen herhalen, 126 
Geneste stijlen met GREP, 128 
Geneste stijl op eerste regel, 129 
Herdefiniëren, 116 
Kopiëren, 118 
Laden, 118 
Maken van selectie, 122 
Met volgende, 119 
Nieuwe alineastijl maken, 110 
Ongebruikte stijlen verwijderen, 122 
Stijlgroep, 117 
+ teken naast de naam, 116 
Toepassen, 116 
Wissen, 118 

Ankerpunt, 217 
Artikeleditor, 71 
Autocorrectie, 142 
Automatische regelafstand, 86 

B
Basisalinea, 108, 109 
Basislijn, 66 

Raster, 84 
Verschuiven, 74 

Bestaande hulplijnen verwijderen, 56 
Bestand, 239, 257, 258 
Bestandsoorten

Vectorbestanden, 197 
Bibliotheken, 443 
Bijschriften, 231 
Bladwijzers, 506–507 
Boekbestand, 423 

Afdrukken, 428 
Hoofdstuknummering, 426 

Index
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Paginanummering, 426 
Paginering, 426 
Synchroniseren, 427 
Wijzigen, 425 

Boekje afdrukken, 462 
Bridge

Bestanden zoeken, 230 
Metagegevens, 231 
Mini Bridge, 234 

C
CMYK, 239 
Colorimetrisch, 273 
Commision Internationale de l’Eclairage, 265 
Conditionele tekst

Opties, 417 
Verbergen, 417 

Contextmenu’s, 31. Zie ook Menu 
Conversieoptie (kleurruimte), 271 
Corpsgrootte, 73. Zie ook Lettertype 
Creative Cloud, 21 

Adobe Application manager, 22 

D
Deelvenster, 24, 41 

Aanpassen, 25 
Groeperen, 26 
Pagina’s, 60 
Verbergen, 35 

Deelvenstergroep, 29. Zie ook Deelvenster 
Deelvensters, 24 
Diapositief, 87 
Digital Publishing Suite (DPS), 527 

Animaties van InDesign gebruiken in Folio, 537 
Apple iPad, 527 
folio, 528 
Interactiviteit toevoegen aan het document, 

530–535 
Layout maken in InDesign, 529 
Mappen-structuur maken voor de bestanden, 528 
Overlay creator, 530 
Overlay maken, 530 

Overlays nesten, 534 
Video, 535 

YouTube video’s gebruiken, 537 
Direct selecterengereedschap, 41 

Dubbelklik, 206 
Document

Marges aanpassen, 58 
Nieuw aanmaken, 49 
Opslaan, 64 
Standaard documentinstelling, 58 

Documentraster, 56 
Magnetisch, 57 

Doorhalen, 76 
Drempel, 211 

DropCaps. Zie Alinea: Initialen 
Dubbelzijdige pagina’s, 37 

E
Effecten

Basiseffecten, 360–361 
Controleren met voorvertoning, 363 
Doezelaareffecten, 361 
Effecten meeschalen, 358 
Instellingen, 363 
Richtingsdoezelaareffect, 364 
Slagschaduw, 357 

Effectieve resolutie, 206 
EPS, 210, 225 

Bitmap, 196. Zie ook Bestandsoorten: Bitmap 
Vector, 197. Zie ook Bestandsoorten: 

Vectorbestanden 
EPUB. Zie Exporteren 

Herschikbaar, 472 
Met vaste Layout, 479 

Excel-bestanden in tabel plaatsen, 337.  
Zie ook Tabellen 

EXIF, 228 
Exporteren, 449 

Adobe InDesign Tagged Text, 481 
Afbeeldingen naar InCopy, 567 
EPUB, 472, 479 

Artikelen, 476, 477, 478 
iBooks, 472 
iPad, 472 
PDF, 472 

Flash, 513 
HTML, 496 

Alt-tekst, 478 
HTML-tag, 476 

InCopy-bestand, 559 
Opties, 481 
PDF, 428, 469 

Interactieve PDF, 525 
Postscript, 498 
RTF, 482 
SWF, 513 

F
Film in PDF plaatsen, 504 
Flash, 513 
Folio. Zie Digital Publishing Suite (DPS) 
Font. Zie Lettertype 

G
Gamut, 266 
Gegevenssamenvoeging, 438 

Afbeeldingen gebruiken, 440 
Gegevensbestanden, 438 
Velden, 438, 439 

Index
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Gemengde inkten, 251 
Genummerde opsommingen, 402 

VragenLijsten, 405 
Gereedschap

Handgereedschap, 63 
Kadergereedschap, 67, 170 
Lijngereedschap, 187 
Pipetgereedschap, 249 
Rotatiegereedschap, 176 
Schaalgereedschap, 176 
Selecterengereedschap, 68 
Tekstgereedschap, 67 
Veelhoekkadergereedschap, 168 

Gereedschappen, 23, 41 
Glyphs, 136, 147 
Glyph-schaling, 86 
Glyph-set, 137 
GREP, 148–151 
Groeperen, 180 

H
Hangende leestekens, 78, 152 
Helpfunctie, 45 
Hoekopties, 169 
Hoerenjong, 75 
Hoofdstuknummering, 291 
HTM. Zie Exporteren 
HTML

Digital Publishing Suite, 537 
Hulplijn, 51, 52 

Bewerken, 54 
Extra opties, 55, 449 
Kolomhulplijnen, 52 
Liniaalhulplijnen, 53 
magnetisch, 55 
Plaatsen, 54 
Selecteren, 54 
Vergrendelen, 54 
Weergavepercentage, 55 
Wissen, 54 

Hyperlink, 503 

I
Importopties, 223 
InCopy, 553 

Afbeeldingen exporteren, 567 
Exporteren als InCopy-bestand, 559 
Met Word-bestanden werken:, 557 
Plaatsen van InCopy-bestanden, 559 
Toewijzingen, 555 
Toewijzing maken, 562 
Toewijzingspakket voor ftp en e-mail, 566 
Uit- en inchecken, 560 

InDesign-bestanden plaatsen, 235 
InDesign Interchange, 482 
Index, 410 

Genereren, 415 
Indexverwijzing toevoegen, 410 
Kruisverwijzingen, 412 
Nesten, 415 
Onderwerpniveau’s, 411 
Run-in, 415 

Scheidingsteken, 416 
Sub-index, 413 
Voorvertoning, 415 

Indexeren
Kruisverwijzingen, 412 
Verwijzing, 410 

Indexverwijzing aanpassen, 414 
Indexverwijzing verwijderen, 414 
Inhoudsopgave, 397. Zie ook Lijsten 
Initialen, 83 
Inktbeheer, 260, 454 
Inline graphics, 429 
Inpoort, 68 
In-Rip trapping, 259 
Interactiviteit, 503 

animaties, 513 
Digital Publishing Suite, 527, 537 
Film, 505 
iPad, 527 

360 graden beelden, 533 
Diashows, 531 
Geluid (Audio), 534 
Hyperlinks toevoegen, 531 
InDesign documenten opzetten  

voor de iPad, 527 
Panorama, 534 

Media, 504 
PDF voor het web, 503 

Bladwijzers, 506 
Hyperlinks, 503 

SWF, 514 
voorvertonen, 518 

International Color Consortium (icc), 268 
Invoegtoepassingen, 46 
Invulvelden, 49 
IPad. Zie Interactiviteit 

Folio’s maken, 540 
HTMLResources.zip, 543 
PDF-bestanden opnemen in een folio., 543 

J
Jpeg, 195. Zie ook Bestandsoorten: Bitmap 

K
Kader

Aanpassen, 174 
Afgeronde hoeken, 169 
Kadergereedschap, 67 
Kadervormen, 167 
Nesten, 209 
Schalen, 204 
Tekstkaders, 67 
Transformeren, 174 

Kadergereedschap, 41 
Kapitalen, 76 
Kenmerken, 262 
Kleinkapitalen, 76 
Kleur, 239 

Additief RGB, 239 
Cyaan, Magenta, Yellow en Black, 239 
Gemengde inkten, 251 
Kleuren aanmaken, 244 
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Kleurenwaaier, 240 
Kleurmodellen, 239 
Kleurscheidingen, 241 
Kleurscheidingen op het beeldscherm, 263 
Kuler, 275 
Naamloze kleuren, 256 
Omkleuren, 254 
Overdrukken, 261 
Overvullen (trapping), 257 
Pantone, 240 
Proceskleuren, 239, 245 
Registratie, 239 
Stalen aanmaken, 244 
Steunkleurbibliotheken, 246 
Steunkleuren, 245, 251 
Subtractief CMYK, 239 
Tintstaal, 246 
Verloopstaal, 247 
Vernis, 263 

Kleurbeheer, 265, 457 
Adobe Bridge, 269 
Commision Internationale de l’Eclairage, 265 
Conversieoptie (kleurruimte), 271 
Gamut, 266 
Inktlimiet, 264 
International Color Consortium (icc), 268 
Kleurruimte, 265 
Lab, 265 
Offset-pers, 267 
Profielen, 267 
Profielen toewijzen, 274 
Renderingintentie, 270 
RGB naar CMYK, 266 
Softproof, 271 

Knoppen, 505 
Instellingen, 505 
Tabvolgorde, 514 
Voorbeeldknoppen, 505 

Kolomhulplijnen, 52 
Kolomwit, 48 
Koppelingen, 219 
Kruisverwijzingen, 412 

L
Laagsamenstelling, 222 
Lab, 241 
Lagen, 222, 345 

Behouden bij plakken, 351 
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Overloop, 71 
Regelafstand, 74 
Schuintrekken, 75 
Selectie, 70 
Speciale spaties, 138 
Speciale tekens, 136 
Spellingcontrole, 141 
Tekenopmaak, 73 
Tekstbestand plaatsen, 89 
Tekstkaders, 67 
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Woordafbreking, 83, 85 

578 Index



Woordenboek, 39, 143. Zie ook Voorkeuren 
Workflow, 558 
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Plaatsen, 485 
Structuur, 484 
Tabellen in XML, 491 
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