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Verhaal en  concept

stralend

sfeerwoord

concept

Stijloefeningen (10) – Verliefd
Posted on 14 februari 2011 by Molovich • 

Licht van mijn leven. Ik stapte vandaag bus 21 uit. Het was op het midden van de dag. En wat 
een heerlijke dag! Het was twaalf uur, onze fantastische zoon sliep net. De miezelregen aaide 
de haartjes op mijn hand en ik dacht aan jou. De mensen dansten en huppelden van en naar het 
station, en ik dacht aan jou. Ik was op weg naar de bibliotheek in de hoop Stijloefeningen van 
Raymond Queneau te vinden, en ik dacht aan jou. Je was er niet, maar ik dacht aan jou. En zo 
was jij er toch bij. Onze zoon sliep. Had ik dat al gezegd? Ja dat had ik al gezegd, maar wat 
doet het er toe, want ik dacht aan jou. Niets doet er toe, zo lang ik maar aan jou kan denken. Ik 
liep zingend over de planken, langs de bouwputten. De bouwvakkers beneden zongen met mij 
mee. Wij zongen voor jou.
Voor de bibliotheek kwam er een vrouw op me af. Ze excuseerde zich in het Engels met een 
Frans accent. En ik dacht aan jou. Jouw lelieblanke huid, jouw groengrijze ogen, jouw sienna-
bruine haar, golvend tot iets over je lieve schoudertjes, jouw lieve neusje, jouw misschien nog 
wel lievere oortjes, of nee, dat is onmogelijk, alles is even lief aan jou. Ze vraagt waar het post-
kantoor gebleven is. Ze laat me een briefje zien. (Jouw lieve handjes!) Ik zeg dat ze bij de Raad-
huisstraat moet zijn. Ze kijkt om en rent een auto achterna die zich achteruit rijdend van ons 
verwijdert. En ik denk aan jou.
Op de tweede ga ik op zoek naar Stijloefeningen. Maar het is nergens te vinden. Ik kijk nog even 
op de computer. Volgens de online catalogus is er wel een exemplaar aanwezig, ik kijk nog een 
keer, een bijzonder vriendelijke medewerker kijkt met mij mee. Maar niks. De jongen zegt dat ik 
een mailtje naar het magazijn moet sturen. Dat doe ik. Even later krijg ik een mailtje terug. Het 
boek is inderdaad aanwezig en wel op de tweede verdieping. Waar ik de hele tijd had gekeken. 
Is dat niet ontzettend grappig?
Vlak voordat ik thuis ben, koop ik op het Bos en Lommerplein de schattigste schoentjes die je 
je kunt voorstellen. De zon is gaan schijnen, de vogeltjes zingen om jou te eren. Kom snel thuis 
liefje. Dan kan ik in je ogen verdrinken, dan kan ik me in je haren verstoppen, dan kan ik je geur 
opsnuiven, dan kunnen we met z’n drietjes de wereld wat mooier maken. Wacht geen seconde 
langer en ben hier.

De hoofdpersoon straalt helemaal. Alles gaat gewel-
dig en er kan niks meer verkeerd gaan.



inspiratiebord
fotografische beelden

stralend

sfeerwoord

concept



inspiratiebord
visuals kleur en vorm



inspiratiebord
typografische sfeer



onderzoek typografische sfeer

stralend stralend stralend

Fotografisch
Een stralende zon in de schittering 
van een zonnebril op het strand met 
zondondergang

Kleur en vorm
Vanuit de weerspiegeling die je in 
het bril zag heb ik een bol gevonden 
met een beetje hetzelfde effect. ook 
ligt deze weer op het strand met 
zondondergang

Kleur en vorm
Vanuit de bol heb ik typografie 
gevonden die ook in de vorm van 
een bol loopt.  Met nog steeds het 
blauw en geel.



een typografisch beeld

Stralend
Hiernaast is met de typografie 
gespeeld om er een bolling in te 
krijgen met verschillende kleuren.



typografie

Stralend
Licht van mijn leven. Ik stapte vandaag bus 21 uit. Het was op het midden van de dag. En wat 

een heerlijke dag! Het was twaalf uur, onze fantastische zoon sliep net. De miezelregen aaide 

de haartjes op mijn hand en ik dacht aan jou. De mensen dansten en huppelden van en naar 

het station, en ik dacht aan jou. Ik was op weg naar de bibliotheek in de hoop Stijloefeningen 

van Raymond Queneau te vinden, en ik dacht aan jou. Je was er niet, maar ik dacht aan jou. En 

Jenna Sue is gekozen vanuit het 
plaatje met de bol. Hierin is ook een 
handgeschreven font gebruikt. 
Jenna Sue lijkt hier op.
Open Sans Light is gekozen om de 
rest van de tekst leesbaar op te 
kunnen stellen.

Open Sans Light 

Jenna Sue Regular



Kleurenpallet

Hierboven is het kleurenpallet van 
een zonsondergang gepakt. Deze 
komt meerdere keren in de plaatjes 
terug. De eerste soort grijs/blauwe 
is uit het bolling plaatje gepint.



<50 em



50 - 80 em

Fotografisch
Een stralende zon in de schittering 
van een zonnebril op het strand met 
zondondergang

Kleur en vorm
Vanuit de weerspiegeling die je in 
het bril zag heb ik een bol gevonden 
met een beetje hetzelfde effect. ook 
ligt deze weer op het strand met 
zondondergang

Kleur en vorm
Vanuit de bol heb ik typografie 
gevonden die ook in de vorm van 
een bol loopt.  Met nog steeds het 
blauw en geel.



80> em



agressief



Verhaal en  concept

agressief

sfeerwoord

concept

Stijloefeningen (16) – Eric Lucassen
Posted on 22 februari 2011 by Molovich 

Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore 
klootzak heeft een uur geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. 
Hordes teringlijers en kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik 
ben op weg naar de Openbare Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te 
pissen. Het miezert. De weg naar de bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.

Vlak voor de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of andere buitenlandse hoer die me 
vraagt waar of dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een kopstoot 
van me krijgen. Het loeder strompelt naar een auto die achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar Stijloefening. Nergens te vinden. Ik kijk in de computer. Daarin staat 
dat er wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan 
’m niet vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen 
kaartenbak aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal 
’m leren. De syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik 
het magazijn moet mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de 
geur van angst op (heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar 
de tweede verdieping, waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat 
ze haar zin helemaal heeft uitgesproken, uit haar oor.

Op het Bos en Lommerplein pis ik door de brievenbus van een babywinkel.

De hoofdpersoon is erg agressief en scheld.



agressief

sfeerwoord

concept

inspiratiebord
fotografische beelden



inspiratiebord
visuals kleur en vorm



inspiratiebord
typografische sfeer

k stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon 
op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak heeft een 
uur geleden in z’n luier gescheten en 
dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de 
hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het 
Centraal Station van Amsterdam. Ik

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

BIBLIOTHEEK
Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend 
dat ik het magazijn moet mailen. Die weten wel 
waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik 
snuif de geur van angst op (heerlijk!), loop naar 
het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen 
me naar de tweede verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, 
nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.

wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik ben op weg naar de Openbare 
Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de 
bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.

Vlak voor de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of andere buitenlandse hoer die me vraagt 
waar of dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een kopstoot van me 
krijgen. Het loeder strompelt naar een auto die achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar Stijloefening. Nergens te vinden. Ik kijk in de computer. Daarin staat dat er 
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 

wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik ben op weg naar de Openbare 
Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de 
bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.

Vlak voor de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of andere buitenlandse hoer die me vraagt 
waar of dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een kopstoot van me 
krijgen. Het loeder strompelt naar een auto die achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar Stijloefening. Nergens te vinden. Ik kijk in de computer. Daarin staat dat er 
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 

wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, 
maar ook die kan ’m niet vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik 

beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en geef ’m een 
hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. 

Dat zal ’m leren. De syfilislijer ligt op de 
grond. Hij bloedt uit een hoofdwond 

en zegt hakkelend dat ik het 
magazijn moet mailen. Die 

weten wel waar Queneau met 
z’n Stijloefeningen is. Ik 
snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het 
magazijn en zeg wat ik 
zoek. Ze verwijzen me 
naar de tweede 

verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De 

magazijnmede-
werker bloedt, 

nog voordat ze 
haar zin helemaal 

heeft 
uitgesproken, uit 

haar oor.op nog 
geen halve 
meter hinderlijk 

achtervolg. De gore 
klootzak heeft een uur 

geleden in z’n luier 
gescheten en dat pik ik 

niet. Maar hij slaapt, de hond. 
Hordes teringlijers en 

kankerhoeren lopen van en naar 
het Centraal Station van 

Amsterdam. Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 

Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. 
Het miezert. De weg naar de bibliotheek is nat 
en zompig. Overal bouwputten.Vlak voor de 

bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of 
andere buitenlandse hoer die me vraagt waar of dat 

het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. 
Ze kan een kopstoot van me krijgen. Het loeder strom’n 

kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en geef ’m een hengst 
met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m 

leren. De syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond 
en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet mailen. Die weten wel 

wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, 
maar ook die kan ’m niet vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. 
Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en geef  
’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen 
van Paars. Dat zal ’m leren. De syfilislijer ligt 
op de grond. Hij bloedt uit een 
hoofdwond en zegt hakkelend dat 
ik het magazijn moet mailen. 
Die weten wel waar Queneau 
met z’n Stijloefeningen is. 
Ik snuif  de geur van angst 
op (heerlijk!), loop naar 
het magazijn en zeg wat 
ik zoek. Ze verwijzen 
me naar de tweede 
verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De 
magazijnmede-
werker bloedt, 
nog voordat ze 
haar zin helemaal 
heeft uitgesproken, 
uit haar oor.op nog 
geen halve meter 
hinderlijk achtervolg. 
De gore klootzak heeft 
een uur geleden in z’n 
luier gescheten en dat pik 
ik niet. Maar hij slaapt, de 
hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en 
naar het Centraal Station van 
Amsterdam. Ik ben op weg 
naar de Openbare Bibliotheek 
om in Stijloefeningen van 
Raymond Queneau te pissen. Het 
miezert. De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal bouwputten.Vlak voor 
de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een 
of  andere buitenlandse hoer die me vraagt 
waar of  dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een 
kopstoot van me krijgen. Het loeder strom’n kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en 
geef  ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. 
De syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat 
ik het magazijn moet mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n 
Stijloefeningen is. Ik snuif  de geur vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. 
Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en geef  ’m een 
hengst met een exemplaar 

Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak heeft een uur geleden in z’n luier gescheten 
en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik 
ben op weg naar de Openbare Bibliotheek om in Stijloefeningen van 
Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.



onderzoek typografische sfeer

agressief Agressief agressief

Fotografisch
Een fotografisch agressief beeld 
waarvan niet alles in het gezicht 
zichtbaar is.

Kleur en vorm
Vanuit het hoofd dat niet helemaal 
zichtbaar is heb ik een abstract 
geschilderd hoofd gevonden dat 
niet geheel zichtbaar is in dezelfde 
kleurtinten. Ook is het hier wat 
explosiever geworden.

Typografisch
Vanuit het slecht zichtbare hoofd 
heb ik nu een typografisch hoofd 
gevonden dat niet geheel zichtbaar 
is maar de countouren met kranten-
koppen zijn aangeduid. Dit beeld is 
best explosief.



een typografisch beeld

AGRESSIEF CRASH
CRASH
CRASH

CRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASH

Ik stap bus 21 
uit terwijl ik 
mijn zoon op 
nog geen 
halve meter 
hinderlijk 
achtervolg. 
De gore 
klootzak 

CRASH
CRASH
CRASH

Ik stap bus 21 
uit terwijl ik 
mijn zoon op 
nog geen 
halve meter 
hinderlijk 
achtervolg. 
De gore 
klootzak 

Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op 
nog geen halve meter hinderlijk achter-
volg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik 
niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes 
teringlijers en kankerhoeren lopen van en 
naar het Centraal Station van Amsteput-
ten.

CRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASHCRASH

Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op 
nog geen halve meter hinderlijk achter-
volg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik 
niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes 
teringlijers en kankerhoeren lopen van en 
naar het Centraal Station van Amsteput-
ten.

Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon 
op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak h

AGRESSIEF
Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon 
op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak h

Om door te gaan op de krantenkop-
pen zijn hier een aantal voorbeelden
uitgeprobeerd die met letters van 
kranten worden gebruikt.
Hierin is ook gespeeld met verschil-
lende kleuren en om een vorm te 
maken met letters.



typografie

AGRESSIEF
Agressief
Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore 
klootzak heeft een uur geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de 
hond. Hordes teringlijers en kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Am-
sterdam. Ik ben op weg naar de Openbare Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de bibliotheek is nat en zompig. Overal bouw-
putten.

Baskerville Regular

Times New Roman Regular

Unique Regular

De lettertypes Unique, Times New Roman en 
Baskerville zijn lettertypes die gekozen zijn bij 
typische krantenkoppen.



Kleurenpallet

De kleuren die hier gebruikt zijn, zijn 
heel strak. zwart/wit en sepia kleu-
ren. Deze zijn weer uit de gekozen 
afbeeldingen gehaald.



<50 em

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSENERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSEN
ERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

ERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSENERIC LUCASSEN

k stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon 
op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak heeft een 
uur geleden in z’n luier gescheten en 
dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de 
hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het 
Centraal Station van Amsterdam. Ik

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

Ik ben op weg naar de 
Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond 
Queneau te pissen. Het miezert. 
De weg naar de bibliotheek is 
nat en zompig. Overal 
bouwputten.

BIBLIOTHEEK

Vlak voor de bibliotheek wordt ik 
aangeklampt door een of  andere 
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(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
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uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik ben op weg naar de Openbare 
Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de 
bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.
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waar of dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een kopstoot van me 
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mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
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snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het 
magazijn en zeg wat ik 
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Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak heeft een uur geleden in z’n luier gescheten 
en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik 
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50 - 80 em

Fotografisch
Een fotografisch agressief beeld 
waarvan niet alles in het gezicht 
zichtbaar is.

Kleur en vorm
Vanuit het hoofd dat niet helemaal 
zichtbaar is heb ik een abstract 
geschilderd hoofd gevonden dat 
niet geheel zichtbaar is in dezelfde 
kleurtinten. Ook is het hier wat 
explosiever geworden.

Typografisch
Vanuit het slecht zichtbare hoofd 
heb ik nu een typografisch hoofd 
gevonden dat niet geheel zichtbaar 
is maar de countouren met kranten-
koppen zijn aangeduid. Dit beeld is 
best explosief.
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kankerhoeren lopen van en naar het 
Centraal Station van Amsterdam. Ik
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Queneau te pissen. Het miezert. 
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nat en zompig. Overal 
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BIBLIOTHEEK

Vlak voor de bibliotheek wordt ik 
aangeklampt door een of  andere 
buitenlandse hoer die me vraagt waar 
of  dat het postkantoor is. Rot op 
kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan 
een kopstoot van me krijgen. Het 
loeder strompelt naar een auto die 
achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar 
Stijloefening. Nergens te vinden. Ik 
kijk in de computer. Daarin staat dat 
er wel degelijk een exemplaar 
aanwezig is. Ik haal er een 
medewerker bij, maar ook die kan ’m 
niet vinden. Waardeloos stuk hard 
geworden kak. Ik beuk ’m met z’n 
kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef  ’m een hengst met een 
exemplaar van De Puinhopen van 
Paars. Dat zal ’m leren. De syfilislijer 
ligt op de grond.

Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend 
dat ik het magazijn moet mailen. Die weten wel 
waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik 
snuif de geur van angst op (heerlijk!), loop naar 
het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen 
me naar de tweede verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, 
nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.

Op het Bos en Lommerplein pis ik door de brievenbus van een babywinkel.
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aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
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waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
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wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, 
maar ook die kan ’m niet vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik 
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magazijn en zeg wat ik 
zoek. Ze verwijzen me 
naar de tweede 

verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De 

magazijnmede-
werker bloedt, 

nog voordat ze 
haar zin helemaal 

heeft uitgespro-
ken, uit haar oor.op 

nog geen halve 
meter hinderlijk 
achtervolg. De 

gore klootzak heeft 
een uur geleden in z’n 

luier gescheten en dat 
pik ik niet. Maar hij slaapt, 

de hond. Hordes teringlijers 
en kankerhoeren lopen van en 

naar het Centraal Station van 
Amsterdam. Ik ben op weg naar de 

Openbare Bibliotheek om in 
Stijloefeningen van Raymond Queneau te 

pissen. Het miezert. De weg naar de bibliotheek 
is nat en zompig. Overal bouwputten.Vlak voor 
de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of 

andere buitenlandse hoer die me vraagt waar of 
dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op 

de post. Ze kan een kopstoot van me krijgen. Het loeder 
strom’n kutkop tegen een stalen kaartenbak aan en geef ’m 
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hoofdwond en zegt hakkelend dat 
ik het magazijn moet mailen. 
Die weten wel waar Queneau 
met z’n Stijloefeningen is. 
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Ik stap bus 21 uit terwijl ik mijn zoon op nog geen halve meter hinderlijk 
achtervolg. De gore klootzak heeft een uur geleden in z’n luier gescheten 
en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik 
ben op weg naar de Openbare Bibliotheek om in Stijloefeningen van 
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nat en zompig. Overal bouwputten.
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BIBLIOTHEEK

Vlak voor de bibliotheek wordt ik 
aangeklampt door een of  andere 
buitenlandse hoer die me vraagt waar 
of  dat het postkantoor is. Rot op 
kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan 
een kopstoot van me krijgen. Het 
loeder strompelt naar een auto die 
achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar 
Stijloefening. Nergens te vinden. Ik 
kijk in de computer. Daarin staat dat 
er wel degelijk een exemplaar 
aanwezig is. Ik haal er een 
medewerker bij, maar ook die kan ’m 
niet vinden. Waardeloos stuk hard 
geworden kak. Ik beuk ’m met z’n 
kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef  ’m een hengst met een 
exemplaar van De Puinhopen van 
Paars. Dat zal ’m leren. De syfilislijer 
ligt op de grond.

Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend 
dat ik het magazijn moet mailen. Die weten wel 
waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik 
snuif de geur van angst op (heerlijk!), loop naar 
het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen 
me naar de tweede verdieping, waar ik net 
vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, 
nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.

Op het Bos en Lommerplein pis ik door de brievenbus van een babywinkel.

wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
geleden in z’n luier gescheten en dat pik ik niet. Maar hij slaapt, de hond. Hordes teringlijers en 
kankerhoeren lopen van en naar het Centraal Station van Amsterdam. Ik ben op weg naar de Openbare 
Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de 
bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.

Vlak voor de bibliotheek wordt ik aangeklampt door een of andere buitenlandse hoer die me vraagt 
waar of dat het postkantoor is. Rot op kankerwijf. Ik pis op de post. Ze kan een kopstoot van me 
krijgen. Het loeder strompelt naar een auto die achteruit van haar weg rijdt.

Binnen ga ik op zoek naar Stijloefening. Nergens te vinden. Ik kijk in de computer. Daarin staat dat er 
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.
wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
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vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.op nog geen halve meter hinderlijk achtervolg. De gore klootzak heeft een uur 
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Bibliotheek om in Stijloefeningen van Raymond Queneau te pissen. Het miezert. De weg naar de 
bibliotheek is nat en zompig. Overal bouwputten.
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wel degelijk een exemplaar aanwezig is. Ik haal er een medewerker bij, maar ook die kan ’m niet 
vinden. Waardeloos stuk hard geworden kak. Ik beuk ’m met z’n kutkop tegen een stalen kaartenbak 
aan en geef ’m een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. Dat zal ’m leren. De 
syfilislijer ligt op de grond. Hij bloedt uit een hoofdwond en zegt hakkelend dat ik het magazijn moet 
mailen. Die weten wel waar Queneau met z’n Stijloefeningen is. Ik snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het magazijn en zeg wat ik zoek. Ze verwijzen me naar de tweede verdieping, 
waar ik net vandaan kom. De magazijnmedewerker bloedt, nog voordat ze haar zin helemaal heeft 
uitgesproken, uit haar oor.
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weten wel waar Queneau met 
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snuif de geur van angst op 
(heerlijk!), loop naar het 
magazijn en zeg wat ik 
zoek. Ze verwijzen me 
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verdieping, waar ik net 
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nog voordat ze 
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ken, uit haar oor.op 

nog geen halve 
meter hinderlijk 
achtervolg. De 
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een hengst met een exemplaar van De Puinhopen van Paars. 
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