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Het verhaal en concept

Neerslachtig
Ach en wee, ik stap de bus uit. Mijn zoon – in wat voor wereld 
heb ik die jongen neergezet – ligt vredig in zijn wagentje te sla-
pen, vrij van kwade gedachten. Het regent en waait en dat is 
maar goed ook. Beter weer zou ongepast zijn. Het is druk op 
het stationsplein, de mensen kijken naar de grond. Waar moet 
je ook anders naar kijken? Amsterdam is één grote, modderige 
bouwput hier. Ze zijn bezig met de Noord-Zuidlijn die er nooit 
zal komen, ze zijn bezig met het bouwen van kantoorgebou-
wen waarin niemand ooit zal werken, een paar opportunisti-
sche dwazen daar gelaten. Over duizend jaar is alles weg. Ik 
ben op zoek naar Stijloefeningen van Raymond Queneau – je 
moet toch wat. Ik ben er al een paar weken naar op zoek. En 
terwijl ik de treurende heipalen hoor en en de droeve drilboren 
mijn huilende hart doen resoneren, begrijp ik ineens niet waar-
om ik deze zoektocht onderneem. Over duizend jaar is nie-
mand er meer die ik ken. Zelfs de allergrootsten van deze tijd, 
zullen niet meer dan een voetnootje zijn in obscure studies die 
door niemand worden gelezen. Raymond Queneau? Nooit van 
gehoord. De loopplank richtin de Openbare Bibliotheek kraakt 
klagend.

Bedroefd

Sfeerwoord

Concept
De hoofdpersoon voelt zich neerslachtig. Het 
verhaal krijgt hierdoor een negatieve onder-
toon en heeft  daardoor een droevige sfeer. 
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Directe vertaling

Bedroefd

Sfeerwoord

Bij de directe vertaling kwam ik vooral veel 
beelden tegen van mensen die of tranen had-
den of naar beneden keken om uit te drukken 
dat ze bedroefd zijn.

Toelichting
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Abstracte beelden

Bedroefd

Sfeerwoord

Bij de abstracte beelden heb ik gekeken naar 
hoe iemand uit kan stralen dat hij droevig is. 
Ik heb daarom de focus gelegd op tranen.

Toelichting
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Inspiratiebord typografie

Bij het zoeken naar typografische beelden 
heb ik gekeken naar beelden die nog niet per-
se een lettertype bevatten maar wel de po-
tentie hadden om tot een lettertype gevormd 
te worden.

Toelichting

Bedroefd

Sfeerwoord
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Totaal onderzoek

TypografischDirecte vertaling Abstract beeld
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Composities

Bedroefd

Sfeerwoord

Bij het samenstellen van een typografisch 
compositie heb ik eerst gekeken naar hoe 
ik een lettertype kon vormen uit het eerder 
gekozen typografisch beeld. Vervolgens heb 
ik hier verschilldende variaties mee gemaakt. 
Aan de hand van de typografische compositie 
heb ik variaties gemaakt voor de verschillende 
weergave mogelijkheden. 

Toelichting
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Composities

Bedroefd

Sfeerwoord
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Typografie en ratio

px - emBody ratio 

Ik heb bij het zoeken naar een pas-
send lettertype gekeken hoe het 
lettertype paste bij mijn eigen letter-
type.

ToelichtingHeader

Body tekst
Tall films
Ach en wee, ik stap de bus uit . Mijn zoon – in wat 

voor wereld heb ik die jongen neergezet – ligt 

vredig in zijn wagentje te slapen, vr ij van kwade 

gedachten.

Eigen lettertype
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Kleurenpalet

Ik heb voor deze kleuren gekozen omdat deze 
kleuren bij een droevige sfeer passen en om-
dat ze de mogelijkheid hebben om door el-
kaar heen te lopen.

Toelichting

Bedroefd

Sfeerwoord
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Breakpointgraph

header header header
bodytekstbodytekst bodytekst

60 em 40 em 20 em

50 em 35 em 15 em
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Uitwerking destop
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Uitwerking tablet
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Uitwerking mobiel
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Verhaal en concept

Zombie
 
Duizenden hongerige ondoden lopen zielloos over het stationsplein. 
Op zoek naar voedsel, naar half vergane hondenlijken, naar vers 
mensenvlees. Het is gekkenwerk dat ik hier ben, maar de brandstof 
van de bus is op. Ik hoopte dwars door de menigte wandelende lij-
ken heen te kunnen rauzen. Maar het mocht niet zo zijn. Ergens ter 
hoogte van het gebouw dat ooit Oibibio huisvestte, hield de bus op 
met rijden. Ik heb ‘m uit laten rollen en nu loop ik hier. Onder mijn 
gele regenpak heb ik mezelf in aluminiumfolie verpakt in de hoop 
niet besmet te worden door de verontreinigde miezerregen. Don-
kere wolken hangen als een woedende God boven het troosteloze 
Centraal Station. Een venijnige wind rammelt aan de kapotte ramen. 
De kinderwagen die ik voortduw zit vol met jachtgeweren, ijzeren 
staven, keukenmessen, een shotgun en een kettingzaag. Maar als ik 
dat hier moet gebruiken… als ze merken dat ik nog niet dood ben… 
dan ben ik verloren, dat weet ik maar al te goed. Waarom doe ik dit 
eigenlijk? Om Stijloefeningen van Raymond Queneau te kunnen be-
machtigen. Tja. Als ik mij iets in m’n hoofd haal, dan rust ik niet voor-
dat ik het voor elkaar heb. Zo ben ik. Daar kan geen bloeddorstige 
ondode ook maar iets aan veranderen. Gelukkig zijn ze te veel met 
zichzelf bezig om me op te merken. 

Verlaten

De hoofdpersoon is in een 
post-apocalyptische wereld op-
weg naar de bibliotheek in de 
stad. Om daar te komen moet 
hij langs duizende zombies die 
aan het wachten zijn op een le-
vend wezen om op te eten. Al-
les om hem heen is verlaten en 
de gebouwen zien eruit alsof ze 
elk moment kunnen instorten 
door gebrek aan onderhoud.

Sfeerwoord

Concept
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Ik heb bij de directe vertaling 
gekeken naar beelden die op 
het woord verlaten slaan  in 
de omgeving.

Directe vertaling

Toelichting

Verlaten

Sfeerwoord
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Abstracte beelden

Bij de abstracte vertaling 
van het woord heb ik mij 
gefocust op de natuur 
elementen van de om-
geving omdat dit het be-
langrijkste kenmerk was 
van de verlaten omge-
ving.

Toelichting

Verlaten

Sfeerwoord
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Inspiratiebord typografisch

Voor het bepalen van 
de typografische sfeer 
heb ik naar typografische 
beelden gezocht die de 
structuur van bladeren 
naar voren laat komen.

Toelichting

Verlaten

Sfeerwoord
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Totaal onderzoek

TypografischDirecte vertaling Abstract beeld
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Composities

Bij het samenstellen van de 
composities heb ik gekeken 
naar hoe ik de natuurlijke sfeer 
op basis van mijn onderzoek 
het beste naar voren kon laten 
komen. Ik ben eerst begonnen 
met het plaatsen van gewone 
blaadjes en deze vormen tot 
letters. Vervolgens heb ik de 
blaadjes geknipt en hier op-
nieuw letters mee gevormd.
Als laatste heb ik de blaadjes 
nog fijner gemaakt en hiermee 
opnieuw letters gevormd. Het 
laatste lettertype heb ik uitein-
delijk gekozen omdat hierbij de 
typografische sfeer naar voren 
kwam die het beste vond pas-
sen bij het verhaal.

Toelichting
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Composities

Op basis van mijn typografi-
sche composites heb ik geex-
perimenteerd met vormen in 
combinatie met het lettertype. 
Hier heb ik uiteindelijk een paar 
verschillende composities van 
gemaakt.

Toelichting
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Typografie en ratio

mosaic leaf

Ik heb gekozen voor het lettertype 
mosaic leaf omdat dit lettertype 
het beste paste bij mijn zelfont-
worpen lettertype. De letters be-
staan namelijk uit kleine blaadjes.

ToelichtingHeader

Body tekst

px - emBody ratio 
Duizenden hongerige ondoden lopen zielloos over 
het stationsplein. 

Eigen lettertype
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Kleurenpalet

Ik heb gekozen voor deze kleu-
ren omdat ik mij wilde focussen 
op een herfstachtige sfeer. 

Toelichting

Verlaten

Sfeerwoord
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Breakpointgraph

header header header

bodytekstbodytekst
bodytekst

60 em 40 em 20 em

55 em

35 em
15 em
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Uitwerking destop
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Uitwerking tablet
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Uitwerking mobiel
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Verhaal en concept

Droom
Slierten mist zwerven rond mijn benen. Net 
zat ik nog in Bus 21. Het was warm, zweet pa-
relde langs mijn slapen, mijn zoon sliep. Nu 
loop ik over een smal pad langs eindeloos die-
pe bouwputten. Een heipaal beukt zich een 
weg naar het binnenste van mijn oor. Lachen-
de Japanners passeren mij. Een van de Ja-
panners verandert in een vrouw. ‘Waar is het 
postkantoor,’ vraagt de vrouw. ‘Dat bestaat 
niet meer,’ zeg ik. ‘We werken hier alleen nog 
maar met postduiven.’ Een auto met een Frans 
nummerbord en op het dak een opblaasbare 
Smurf met een enorme penis rijdt achteruit. 
De vrouw rent er achteraan. De auto en de 
rennende vrouw worden kleiner en kleiner. Ik 
kijk voor me. Daar staat het postkantoor.

De hoofdpersoon beleeft zijn 
ervaring op een surrealistisch 
manier waardoor hij de echte 
wereld koppelt aan zijn fanta-
sie. Hierdoor veranderd alles 
om hem heen terwijl hij er naar 
kijkt. 

Surrealistisch
Sfeerwoord

Concept
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Directe vertaling

Bij de directe verta-
ling van het woord 
surrealistisch kwam ik 
beelden tegen die zo-
wel uit echte objecten 
bestonden als uit niet 
bestaande objecten. 
Daarnaast worden de 
beelden met elkaar 
gecombineerd. 

Toelichting

Surrealistisch
Sfeerwoord
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Abstracte beelden

Ik heb gekozen voor de 
olifant met de vlinder 
oren omdat dit beeld 
een goed beeld geeft 
wat de gedachtegang is 
van  het verhaal.

Toelichting

Surrealistisch
Sfeerwoord
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Inspiratiebord typografisch

Ik heb gekozen voor de 
rechte lijnen met zwart 
witte kleuren omdat 
deze sfeer het meest 
paste bij wat ik naar vo-
ren wilde laten komen 
bij de het ontwerp

Surrealistisch

Sfeerwoord

Toelichting
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Totaal onderzoek

Directe vertaling

Abstracte beeld

Typografische sfeer
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Composities

Surrealistisch

Sfeerwoord

Ik heb me als eerste 
gefocust op het ty-
pografisch beeld en 
vervolgens heb ik de 
verchillende vormen uit 
elkaar gehaald en er 
letters mee gemaakt. 
Als laatste heb ik me 
gefocust op de lijnen 
van de letters en hier-
mee een figuur ge-
maakt.

Toelichting
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Composities
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Composities

(Gekozen versie)
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Typografie en ratio

Toelichting

Header
two lines

Body tekst
Orbitron Op basis van mijn compsities heb 

ik als display font gekozen voor het 
lettertype 2 lines omdat er bij dit let-
tertype sprake is van dikke lijnen en 
hoekige letters. Als body tekst
heb ik gekozen voor orbitron om-
dat dit lettertype meer geschikt is 
voor lange teksten dan bij voorbeeld 
squared display. Als pairing font heb 
ik gekozen voor squared display om-
dat dit lettertype dezelfde kenmer-
ken heeft als 2 lines alleen in plaats 
van 2  lijnen 1 lijn heeft.

S l ie r t en  m is t  z we r ven  r o n d  m ijn  b e-
n en .  N e t  za t  ik  n o g  in  B u s  2 1 .  H e t  w a s 
w a r m ,  z we e t  p a r e l d e  l a n g s  m ijn  s l a-
p en ,  m i jn  z o o n  s l iep .  N u  l o o p  ik  ove r 
e en  s m a l  p a d  l a n g s  e in d e l o o s  d iep e 
b o u w p u t t en . 
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Typografie en ratio

Header ratio px - empx - em Body ratio 
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Kleurenpalet

Surrealistisch

Sfeerwoord

Ik heb ervoor gekozen om alleen 
met de kleuren zwart en geel te 
werken omdat ik het belangrijk 
vond dat de kleuren een hoog 
contrast hadden. Hierdoor is al-
les goed zichtbaar en had ik de 
mogelijkheid om de lijnen over 
elkaar heen te lopen.

Toelichting
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Breakpointgraph

header header header

bodytekst
bodytekst

bodytekst

60 em 40 em  20em

30 em 20 em 10 em
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Uitwerking destop
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Uitwerking tablet
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Uitwerking mobiel


