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“Het scenario dat zich
in het zwart-wit seg-
ment van de drukke-

rijwereld had afgespeeld onder in-
vloed van Docutech en co, zou
zich ook afspelen voor wat het
kleurendrukwerk betrof. Vandaar
de extreem hoge verwachtingen,”
zegt De Schamphelaere, die in
1988 van start ging met de ont-
wikkeling van de Xeikon-techno-
logie. “Het gaat minder snel dan
ik in 1993 verwachtte”, geeft ech-
ter ook Benny Landa in 2002 toe
bij zijn afscheid van Indigo, het
bedrijf dat hij in 1977 oprichtte.
Hij wordt, ook in de jaren daarna,
nog vaak herinnerd aan zijn pro-
fetie dat alles wat digitaal kán
worden ook digitaal zál worden –
“inclusief drukken”. 

Vuurproef doorstaan
Ruim een maand na de vijfdaagse
Grafivak van 1993 maken Xeikon
en Indigo vrijwel gelijktijdig hun
plannen voor de lancering van
een digitale kleurenpers voor de
grafische industrie wereldkundig.
Op 22 juni kondigt Indigo de E-
Print 1000 officieel aan en op 23
juni toont Xeikon de DCP-1 aan
de wereldwijde vakpers, nadat pas

enkele dagen eerder de uitnodi-
ging voor dat evenement is rond-
gestuurd. De krant De Tijd
schrijft die dag: “Benny Landa
bederft de Vlaamse wereldpri-
meur van Xeikon. Op het ogen-
blik dat Xeikon zijn naar eigen
zeggen wereldprimeur, een digita-
le kleurendrukpers, wil voorstel-
len, maakt Landa bekend dat hij
met dergelijk produkt op de
markt komt. Volgens Xeikon-di-
rekteur De Schamphelaere blijft
Xeikon toch de eerste die met
dergelijke drukpers in de praktijk

kan uitpakken.”
De Schamphelaere: “In de oude
ziekenzaal van het middeleeuwse
Elzenveld gasthuis in Antwerpen
stonden twee DCP-1 machines
opgesteld. Voor de veiligheid
stonden er twee, zodat er zeker
een operationeel zou zijn op het
event. Maar beide machines heb-
ben continu gedrukt en hun
vuurproef doorstaan.” Over de E-
Print 1000 van Indigo is hem op
dat moment nog niet veel be-
kend: “Wij wisten niet meer of
minder dan wat er in de pers of in
de geruchtenmolen verteld werd.
Over de technologie van de Elec-
troInk, de initiële uitvinding van
Benny Landa die in de Indigo
persen wordt gebruikt, was wel
reeds enkele jaren meer bekend
want hierop werden namelijk al
licenties verkocht door Landa.”

Landa’s ElectroInk
Benny Landa (°1946) is er in zijn

jeugd getuige van hoe zijn vader
een speciale camera in elkaar weet
de sleutelen waarmee hij beelden
direct op fotografisch papier kan
vastleggen, zonder dat er nog film
aan te pas moet komen. Die uit-
vinding lijkt de basis te leggen
voor Landa’s latere loopbaan. Be-
gin jaren ’70 doet hij bij het mede
door hem opgerichte bedrijf Im-
tec onderzoek naar vloeibare to-
ner en hij werkt aan wat later
‘ElectroInk’ zal gaan heten. 
Drie jaar nadat hij naar Israël is
verhuisd, gaat Landa in 1977 van
start met Indigo. Het bedrijf
bouwt een portfolio op van gepa-
tenteerde technologie die bijvoor-
beeld wereldwijd in kopieerappa-
raten wordt toegepast. Ook de
ElectroInk-technologie wordt in
licentie gegeven aan onder andere
AM Graphics dat tijdens Drupa
in 1990 haar ElectroPress intro-
duceert, een digitale tweekleuren
smalbaan rotatiepers met vloeiba-
re toner. 

Xeikon van start
Drupa vormt in 1990 het podi-
um voor meer digitale druktech-
niek: Xerox laat er bijvoorbeeld
de eerste DocuTech debuteren en
dringt daarmee de zwart-wit off-
setmarkt binnen. Die ontwikke-
ling is wel al langer gaande: Xerox
– dat in 2013 het 75-jarig jubi-
leum viert van de uitvinding van
de xerografie door de grondlegger
van het bedrijf, Chester Carlson –
demonstreert bijvoorbeeld in
1989 tijdens Grafivak haar Xerox
5090. Ook op de Belgische vak-
beurs Fugrama demonstreert het

Als op 10 mei 1993 de tweejaarlijkse Grafivak in de
Amsterdamse RAI van start gaat, ontbreken op de
standhouderslijst twee namen die vier maanden
later, tijdens IPEX in Birmingham, hun spectaculaire
debuut in de grafische industrie maken. Indigo en
Xeikon lanceren daar hun digitale kleurenpersen. Nu,
precies twintig jaar later, blikt Xeikon-oprichter
Lucien de Schamphelaere terug: “De revolutie werd
eerder een evolutie.”
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De digitale drukpers 
debuteerde op IPEX 1993

Ed Boogaard I

Xeikon en HP Indigo, de twee pioniers van het digitale drukken, zijn
levend en wel. Beide fabrikanten hebben een belangrijke plaats
veroverd op de markt van het digitaal drukken van etiketten. 



bedrijf zijn zwart-wit systemen en
bereidt het zijn intrede op de gra-
fische markt voor. Agfa brengt be-
gin jaren ’80 met de P400 ‘s we-
relds eerste LED-gebaseerde prin-
ter op de markt, met de hoogste
resolutie van 400 dpi en de hoog-
ste snelheid van 18 zwart-wit pa-
gina’s per minuut. Die machine is
ontwikkeld door Agfa’s Electronic
Imaging System Department, on-
der leiding van Lucien De
Schamphelaere (°1931). 
Hij neemt in 1988 na een veertig
jarige carrière afscheid van Agfa
om zich volledig op de ontwikke-
ling van een digitale kleurenpers
te concentreren en richt daartoe
het bedrijf Ellith op: “Dat was ei-
genlijk de meest logische naam –
het staat voor ‘Electronic Litho-

graphy’.” Maar die naam blijkt
niet echt te worden geassocieerd
met een innovatie van internatio-
nale allure en daarom wordt in
1992 voor een nieuwe naam ge-
kozen: Xeikon. “Dat is een com-
binatie van twee Griekse woor-
den: ‘xeros’, droog, en ‘eikon’,
beeld. Dat geeft samen dus ‘droog
beeld’.”

Technische 
uitdagingen

Gesteund door onder andere het
Agfa Gevaert Investment Fund
(AGIF) slaagt Xeikon erin ver-
schillende technische uitdagingen
te overwinnen: “Wat vooral een
unieke vondst was voor een oud
probleem in de ‘xerografie’, was
‘single-pass duplex’ – het in één

doorgang bedrukken van het pa-
pier aan voor- en achterzijde.”
Ook aan de ontwikkeling van het
digitale front-end wordt veel aan-
dacht geschonken: “De functio-
naliteit van een digitale pers staat
of valt met de mogelijkheden om
haar digitaal aan te sturen.” 
In 1991 lanceert Heidelberg haar
GTO-DI (door de Nederlandse
distributeur Tetterode geadver-
teerd als ‘de eerste full color Post-
Script offsetpers’), waarbij de off-
setplaten direct in de pers worden
belicht. Het toonaangevende vak-
blad The Seybold Report publi-
ceert in dat jaar een overzicht van
bedrijven die werken aan de ont-
wikkeling van digitale druktech-
nieken. Anders dan Indigo blijft
Xeikon daarin echter onopge-

merkt. 
“Zelfs tijdens de in januari 1993
gehouden ‘Digital Electronic Prin-
ting Presses of the Future’ conferen-
tie voorspelden verschillende
sprekers dat dit soort digitale
kleurenpersen voor kleine oplages
aan het eind van de jaren ’90 op
de markt zullen komen”, schrijft
industrie-expert Andrew Tribute.
Hij is dan net terug uit België,
waar hij de DCP-1 in actie heeft
gezien: “In werkelijkheid zullen
we dit soort technologie dus al tij-
dens IPEX kunnen zien.”

E-Print 
en Chromapress

Op 7 september 1993 opent 
IPEX haar deuren en trekt vooral
de stand van Indigo veel aan-
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dacht: er is in het besloten
theater maar beperkt plaats voor
publiek, dat bovendien eerst een
toegangskaartje moet bemachti-
gen. Grote groepen belangstel-
lenden moeten het doen met de
video die op een scherm aan de
buitenkant wordt vertoond. The
Seybold Report merkt in haar ver-
slag van de vakbeurs op dat het
publiek de E-Print 1000 vellen-
persen van Indigo niet daadwer-
kelijk in actie ziet: “Er werd geen
drukwerk ‘live’ geproduceerd”.
Dat gaat anders op de Agfa
stand, waar de rotatieve Xeikon
DCP-1, uitgerust met onder an-
dere een Agfa PostScript rip,
wordt gedemonstreerd als de
‘Chromapress’: “Het publiek
werd uitgenodigd zelf de stan-
daard drukopdracht van Agfa
aan te passen en vervolgens ter
plekke die eigen versie te laten
drukken om mee te nemen.”

Uitgombare inkt?
Beide digitale persen draaien dan
al enige tijd op verschillende test-
locaties. Al voor de officiële
aankondiging worden
door Indigo de eerste
exemplaren van de E-
Print in Japan en Israël
geïnstalleerd. Xeikon
verhuist direct na de ge-
slaagde voorstelling aan de
vakpers in Antwerpen haar ma-
chines naar beta-test omgevingen,
onder andere bij Satelit in Lier,
onderdeel van de Antilope Groep.
Begin 1994 ontstaat er enige
commotie als blijkt dat de inkt
van Indigo-afdrukken eenvoudig
kan worden uitgegomd. Aanvan-
kelijk reageert Indigo afhoudend
en noemt het probleem “niet be-
langrijk”. Dat is voor The Seybold
Report aanleiding om dan maar
een ‘Top 13’ te publiceren van de
beste toepassingen voor uitgom-

bare inkt, variërend van een ‘ont-
kleurboek voor kinderen’ tot fo-
to’s waarin gedeelten van het
beeld eenvoudigweg werden
weggegomd of bijgewerkt. (Ook
Grafisch Nieuws deed zijn duit
in het zakje en publiceerde een
foto van een tijger wiens snorha-
ren met een gom waren be-
werkt.) De Schamphelaere geeft
toe: “Dat gaf aanleiding binnen
het kleine Xeikon team tot heel
wat hilariteit.” 

Offset vecht terug
In de aanloop naar Drupa 1995
peilt het blad Graficus de stem-
ming onder grafici in Nederland.
Meer dan de helft van de branche
zegt naar Düsseldorf te zullen rei-
zen. De belangstelling gaat vooral
uit naar prepress producten, ge-
volgd door ‘digitaal drukken’,
‘kleurenkopieerders’, en ‘digitaal
printen’. Op de vijfde plek ko-
men ‘drukpersen’. Een ruime

meerderheid zegt echter geen ge-
richte investeringsplannen te
hebben op korte termijn. Eind
1999 is er een symposium over
‘printing on demand’ (POD),
waar Dr. B. Egert van MAN Ro-
land voorrekent dat er van de
6.000 digitale persen die wereld-
wijd zijn verkocht, de helft wordt
gebruikt. Hij concludeert dat het

aandeel POD zo verwaarloosbaar
klein is, “dat er eigenlijk niet over
gesproken hoeft te worden.”
“Op het vlak van offset-drukwerk
veranderde er veel in korte tijd”,
zegt De Schamphelaere, als hij
verklaart waarom de verwachte
revolutie toch een evolutie werd.
“De ene vernieuwing na de ande-
re maakte het voor innovatieve
drukkerijen mogelijk om haar
productiekosten te reduceren en
zo het vaak aangehaalde ‘break-
even’ punt tussen digitaal en tra-
ditioneel drukwerk verder omlaag
te brengen tot zelfs heel beperkte
oplages.”

Doorbraak in 2000
Digitaal drukken breekt door tij-
dens Drupa 2000, als bijvoor-
beeld Kodak en Heidelberg geza-
menlijk de NexPress lanceren en
MAN Roland de Xeikon-persen
onder het eigen DICO-label pre-
senteert. Xerox huurt er een eigen

hal bij en neemt zich voor de gra-
fische industrie te veroveren. Océ
belooft binnen een jaar met haar
zevenkleuren EuroColor te ko-
men. 
Elke volgende IPEX en iedere
Drupa nemen bestaande en nieu-
we aanbieders van digitale persen
meer vloeroppervlakte in, totdat
in 2012 de stand van HP Indigo

zich zelfs kan meten met die van
Heidelberg. En het zijn opnieuw
Benny Landa en Xeikon die op de
beursvloer voor opwinding zor-
gen: Landa kondigt ‘nanography’
aan en Xeikon zet in op ‘vloeibare
toner’. De geschiedenis lijkt zich
te herhalen: zelfs de Engelse kwa-
liteitskrant The Guardian kopt na
een bezoek aan Drupa: ‘Rivalen
lanceren een revolutie die wel
eens net zo belangrijk zou kunnen
zijn als Gutenberg”.

Veel potentieel
De Schamphelaere, die Xeikon
in 1999 heeft verlaten, denkt dat
vloeibare toner ‘voor elektrogra-
fische drukprocessen wellicht
het meest succesvolle verdere
ontwikkelingstraject’ is: “Het is
geen eenvoudige technologie,
maar Xeikon lijkt het met succes
toe te kunnen passen. Dit zal
een nieuwe, significante stap
vooruit betekenen in de evolutie
van digitaal drukken.” Ook de
ontwikkeling door Landa noemt

hij ‘interessant’, al zijn alle de-
tails nog niet bekend: “Al
was het maar omdat hij

met zijn nanography
een aantal zaken zeer
innovatief combineert.
Dat heeft mogelijk veel
potentieel.”
Maar Lucien De

Schamphelaere blijkt ook
zelf nog altijd actief. Hij schreef
eerder dit jaar nog een patent op
zijn naam rond de ontwikkeling
van een ‘ionographic print head’.
“Ik blijf inderdaad bezig. Maar we
geven over de technologie nog
geen commentaar. Dat er uit deze
technologie mogelijk grafische ap-
plicaties voortvloeien mag wel
duidelijk zijn, maar evenzeer slui-
ten we andere toepassingsgebie-
den, zoals bijvoorbeeld medische,
niet uit.” ■
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De ontwikkelingen gaan verder: Xeikon zet in op vloeibare toner
printtechnologie, HP Indigo maakt het printformaat van zijn persen
breder.


