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Noot: In dit ebook wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt.
Gelieve echter overal de M/V vorm te lezen. Hij is dus hij of zij, zijn is dan zijn of haar, enzovoort.



INTRODUCTIE

DH�ZHUHOG�LV�DIJHODGHQ�PHW�EHHOG�LQIRUPDWLH��9DQ�&$'�EHVWDQGHQ�WRW�VHOӾHV��YDQ�
DDQZLM]LJLQJHQ�WRW�ORJR·V��HQ]RPHHU��7HYHHO�RP�RS�WH�QRHPHQ��.LMN�PDDU�HHQV�RP�MH�
KHHQ��QDDU�ELMYRRUEHHOG�YHUNHHUVERUGHQ��:H�KHEEHQ�DOOHPDDO�JHOHHUG�GDW�HHQ�GULHKRHNLJ�
ERUG�HHQ�ZDDUVFKXZLQJ�LQKRXG��(Q�GDW�KHW�URQGH�ERUG�PHW�HHQ�GLDJRQDOH�VWUHHS�HHQ�
YHUERG�LV��+HW�LV�RQV�PHW�GH�SDSOHSHO�LQJHJHYHQ��EHHOG�QHHPW�GH�SODDWV�YDQ�WHNVW�
(HQ�YHUJHOLMNHQG�YRRUEHHOG�

DH�DOOHUHHUVWH�URWVWHNHQLQJHQ�]LMQ�
al meer dan 40.000 jaar geleden 

JHPDDNW��:DW�ZDV�KHW�GRHO"�+HW�NDQ�
HHQ�ERRGVFKDS�]LMQ�JHZHHVW��RI�HHQ�
FUHDWLHYH�EHKRHIWH�

%LM�JHEUHN�DDQ�HHQ�WHNVW�WDDO��NRQ�
men zich alleen uiten met beeld. 

2P�GH�HLJHQ�EHOHYLQJVZHUHOG�DDQ�
YROJHQGH�JHQHUDWLHV�GRRU�WH�JHYHQ��
(U�ZDV�QRJ�JHHQ�VFKULIW�RP��]RDOV�
ZLM�QX�GRHQ��LHWV�WH�RPVFKULMYHQ�

+HW�HHUVWH�VFKULIW�NZDP�SDV�YHOH�HHXZHQ�ODWHU��RQJHYHHU������MDDU�JHOHGHQ�
0DDU�HU�ZHUG�DDQYDQNHOLMN�DOOHHQ�EHHOG�JHEUXLNW��'H�EHHOWHQLVVHQ�NUHJHQ�HHQ�EHWHNHQLV
RI�HHQ�NODQN��RI�EHLGHQ��*UDӾVFK�JH]LHQ�LV�]HOIV�RQ]H�HLJHQ�DOIDEHW�HHQ�UHHNV�
DIEHHOGLQJHQ��HON�PHW�HHQ�EHSDDOGH�HLJHQ�NODQN�
'H��GXL]HQGHQ�MDUHQ�YRRUVSURQJ�YDQ�EHHOG�LV�EHODQJULMN�JHZHHVW�YRRU�GH�RQWZLNNHOLQJ�
YDQ�RQ]H�RRJ���KHUVHQ�YHUELQGLQJ��'DW�WUDMHFW�LV�EHWHU�RQWZLNNHOG�GDQ�GH�RRU���KHUVHQ�
YHUELQGLQJ�

Het linkerbord omschrijft wat de bedoeling is, en wat te doen 
(of juist niet) als je dit bord zou tegenkomen.

Het rechterbord, is veel sneller te signaleren, en je hoeft 
geen lange tekst te lezen.
Hoewel de rode cirkel en de witte rechthoek afzonderlijk 
niets voorstellen.

Een duidelijk voorbeeld hoe vanzelfsprekend en geïntegreerd 
beeld-taal is in onze samenleving.
Het verschil tussen om-schrijven en be-tekenen.
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oorsprong ontwikkeld hedendaags

boom

zon

ontmoetenneus daktwee

fragment 1 fragment 2 fragment 3 samen

DH�-DSDQVH�WDDO�YRUPW�VDPHQ�PHW�KHW�&KLQHHV�HHQ�EHHOGWDDO�JURHS�
$OV�PHQ�YURHJHU�HHQ�YRRUZHUS�RPVFKUHHI��ZHUG�HU�HHQYRXGLJZHJ�HHQ�WHNHQLQJHWMH�YDQ�
JHPDDNW��(HQ�ULYLHU��HHQ�KXLV��HHQ�VFKDDS��HU�RQWVWRQGHQ�VWDQGDDUG�WHNHQLQJHWMHV�YRRU�
'LH�PHHU�HQ�PHHU�LQ�JHEUXLN�UDDNWHQ��JHNRSSHOG�DDQ�HHQ�IRQHWLVFKH�XLWVSUDDN��

'H�RRUVSURQNHOLMNH�DIEHHOGLQJHQ�]LMQ�LQ�GH�ORRS�YDQ�GH�HHXZHQ�GRRU�RQWZLNNHOG�WRW�KHW�
KHGHQGDDJV�VFKULIW��'H�ORJLFD�YDQ�KHW�PRGHUQH�VFKULIW�LV�QRJ�VWHHGV�HQLJV]LQV�WH
DFKWHUKDOHQ�GRRU�GH�ORVVH�HOHPHQWHQ�YDQ�KHW�OHHVWHNHQ�WH�KHUNHQQHQ��

DRRU�HHQYRXGLJH�HOHPHQWHQ�VDPHQ�WH�YRHJHQ��NRQ�PHQ�ZDW�FRPSOH[HUH�EHJULSSHQ�RRN�
YHUEHHOGHQ��+LHURQGHU�ZRUGW�XLWJHGUXNW�GDW��´7:((��1(8=(1�RQGHU�ppQ�'$.�NRPHQ��GXV�
HONDDU�21702(7(1��=R�]LMQ�KDDVW�DOOH�-DSDQVH�HQ�&KLQHVH�WHNHQV�RSJHERXZG�XLW�ppQ�RI�
meer fragmenten.

De uitspraak is per taal overigens verschillend. Bovendien heeft China een flink aantal leestekens
vereenvoudigd. En heeft Japan een eigen aanvullende reeks opgebouwd, gebaseerd op het origineel.
Een Japanner kan redelijk eenvoudig een Chinees geschreven tekst begrijpen.
Maar de gesproken tekst is een ander verhaal, omdat de klank heel anders is.

ONTWIKKELING BEELDSCHRIFT
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EHQ�SULPD�YRRUEHHOG�YDQ�JHwOOXVWUHHUG�
EHHOG�]RQGHU�KHW�JHEUXLN�YDQ�DDQYXOOHQGH�
WHNVW��(HQ�MXLVWH�EHQDGHULQJ��ZDQW�HHQ
YOLHJPDDWVFKDSSLM�LV�JDVWKHHU�YRRU�YHHO�
YHUVFKLOOHQGH�FXOWXUHQ��PHW�RRN�QRJ�HHQV
XLWHHQORSHQGH�WDOHQ��

6WDQGDDUG�SLFWRJUDPPHQ�]LMQ�KLHU�
�GH�SLMOHQ��JHYHQ�ULFKWLQJ�DDQ��
�KHW�DQGUHDV�NUXLV��YHUERG��
�GH�PDQQHWMH�YURXZWMH�V\PEROHQ��WRLOHW���

$OOHHQ�HHQ�LQERRUOLQJ�YDQ�HHQ�QRJ�QLHW
RQWGHNWH�LQKHHPVH�VWDP�]DO�KLHU�ZDW�
PRHLWH�PHH�KHEEHQ��YRRU�GH�UHVW�YDQ�GH�
ZHUHOGEHYRONLQJ�]LMQ�GH�V\PEROHQ
YROGRHQGH�LQJHEXUJHUG�HQ�GXLGHOLMN��

%LMQD�RQRSYDOOHQG�LV�KHW�RQWEUHNHQ�YDQ�
WHNVW��XLWJH]RQGHUG�KHW�H[LW�ERUGMH�ERYHQ�
de nooduitgang. 

'H]H�LQIRUPDWLH��DDQJHYXOG�PHW�GH�
SDQWRPLPLVFKH�YRRUVWHOOLQJ�GRRU�GH�
VWHZDUGHV��LV�YRRU�LHGHUHHQ�WH�EHJULMSHQ��
RRN�DO�KHE�MH�MH�RRUWMH�DO�LQ��PHW�HLJHQ�
PX]LHN�

BEELD ZONDER WOORDEN
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De montage-instructies van IKEA zijn ook een treffend voorbeeld van tekstloze uitleg.
Alfabet en nummering wordt alleen gebruikt als code. 
Schroef greep A aan paneel B met schroef C, is dan de ongeschreven tekst. Verder alleen pijlen, 
stippellijnen en andere symbolen als toevoeging.



BHHOG�ZRUGW�WHNVW��PDDU�EOLMIW�EHHOG

=RDOV�HHUGHU�RPVFKUHYHQ�LQ�KHW�FKDSWHU�RYHU�-DSDQVH�HQ�&KLQHVH�OHHVWHNHQV��]LMQ�GH]H
JHEDVHHUG�RS�DIEHHOGLQJHQ��2RN�KLsURJOLHIHQ�XLW�KHW�RXGH�(J\SWH�]LMQ�OHHVWHNHQV�
+LsURJOLHIHQ��OHWWHUOLMN�YHUWDDOG��KHLOLJH�LQVFULSWLHV��]LMQ�QLHW�GRRUJHVWURRPG�LQ�GH
PRGHUQH�WLMG��HQ�GH�NHQQLV�YDQ�EHWHNHQLVVHQ�ZDV�GHHOV�YHUORUHQ�JHJDDQ�
(De ontdekking van de steen van Rosetta was een gelukkige vondst, doordat dezelfde tekst daarop in

3 talen was gegraveerd. Daardoor werd het toch mogelijk om het oud Egyptisch schrift te ontcijferen). 

7HNVW�ZRUGW�EHHOG�HQ�EOLMIW�EHHOG
'RRUGDW�ZH�GH�YRUPJHYLQJ�YDQ�OHVWHNHQV��$%&��]LMQ�JDDQ�KHUNHQQHQ��]LMQ�ZH�GRRU�
RQWZLNNHOG�RP�KHOH�ZRRUGHQ�WH�KHUNHQQHQ��$OV�NLQG�OHHU�MH�GDW�$�$�3�DDS�LV��HQ�KRH�MH�
KHW�XLWVSUHHNW��(HQ�JHRHIHQG�OH]HU�OHHUW�ODWHU�DO�VQHO�KHW�KHOH�ZRRUG�WH�KHUNHQQHQ��]RQGHU�
GH�ORVVH�OHWWHUV�WH�OH]HQ��(HQ�HUYDUHQ�OH]HU�NDQ�]HOIV�HHQ�NRUWH�]LQ�KHUNHQQHQ�]RQGHU�GH�
losse woorden te lezen.

/H]HQ�LV�KHW�KHUNHQQHQ�YDQ�OHWWHUEHHOGSDWURQHQ�HQ�ZRRUGSDWURQHQ��HQ�GH�NHQQLV
YDQ�GH�EHWHNHQLV�

BESTAAT TEKST WEL?

© Studio Omega 2017

MLVVFKLHQ�ZDW�RYHU�WKH�WRS��PDDU�FRQFUHHW�PDJ�MH�VWHOOHQ��GDW�WHNVW�QLHW�EHVWDDW��DOOHHQ�
OHWWHUEHHOG�ZDDUDDQ�ZH�HHQ�NODQN�KHEEHQ�WRHJHNHQG��(U�EHVWDDW�DOOHHQ�JHVSURNHQ�WHNVW�
'H�OH]HU�GLH�YRFDDO�ZHHUJHHIW�ZDW�KLM�]LHW�HQ�YRRUOHHVW��+RRUEDDU�YRRU�DQGHUHQ��RI�
stilzwijgend in zichzelf.

In het dagelijkse leven wordt met “tekst” natuurlijk beiden bedoeld, zowel de gesproken als de geschreven.
Zo zijn we dat gewend geraakt en dat moeten we vooral zo houden.



BEELDVORMING PER INDIVIDU
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BLM�JHEUHN�DDQ�HHQ�79�WRHVWHO�OXLVWHUGH�LN�DOV���MDULJH�QDDU�KRRUVSHOOHQ�RS�UDGLR�
,N�ZHHW�QRJ�GDW�GDW�YHHODO�WHQ�NRVWH�JLQJ�YDQ�PLMQ�QDFKWUXVW�
1LHW�YDQZHJH�GH�JHDFWHHUGH�WHNVWHQ��PDDU�GRRU�GH�YRRUVWHOOLQJ�GLH�GDW�LQ�PLMQ�KRRIG�
SURMHFWHHUGH��+HW�ZDV�HHQ�FUHDWLHI�SURFHV��ZDQW�MH�KDG�GH�YULMKHLG�RP�KHW�EHHOG�]HOI�WH�
EHGHQNHQ��YRUP�WH�JHYHQ��
79�KHHIW�GDW�FUHDWLHYH�SURFHV�JHEORNNHHUG�GRRU�GH�SODDWMHV�]HOI�LQ�WH�NOHXUHQ��-DPPHU�
maar wel logisch.

-DUHQ�ODWHU�ODV�LN�GH�WULORJLH�´,Q�GH�EDQ�YDQ�GH�ULQJµ��(HQ�ERHN�PHW�DOOHHQ�WHNVW��PLVVFKLHQ�
HHQ�HQNHO�VXPLHU�SHQ�WHNHQLQJHWMH��'XV�RRN�DOOH�UXLPWH�RP�LQYXOOLQJ�WH�JHYHQ�DDQ�GH�
SHUVRQDJHV��PLGGHQ�DDUGH��HOYHQ�HQ�RUNV��:HONRPH��DO�GDQ�QLHW�LOOXVWUDWLHORRV�EHGRHOGH�
SUR]D�GLH�GH�OH]HU�GH�UXLPWH�JDI��

)LOPUHJLVVHXU�3HWHU�-DFNVRQ�NZDP�LQ�GH�QLHXZH�HHXZ�PHW�HHQ�DQGHUH�LQYXOOLQJ����,N�PRHVW�
HFKW�HYHQ�RPVFKDNHOHQ���

DH�MRQJHUH�JHQHUDWLHV�KHEEHQ�QX�YHHO�PHHU�DPXVHPHQW�������NDQDOHQ�RS�79��HHQ�HLJHQ�
VPDUWSKRQH��RYHUDO�:,),��JDPHV��$OOHV�JRHG�YRRUJHNDXZG��GXV�PDNNHOLMN�YHUWHHUEDDU��
0DDU�HHQ�UDGLR�YHUVODJ�YDQ�$MD[�)H\HQRRUG�ZDV�LQ�GH�VL[WLHV�PLQVWHQV�HYHQ�VSDQQHQG�DOV�
KHW�79�YHUVODJ�DQQR�������,Q�+'��IXOO�FRORXU��VWHUHR�JHOXLG���OLHIVW�'ROE\��HQ�DOOH��RQ]LQ-

QLJH��LQWHUYLHZV�DFKWHUDI��

Tja, vroeger was alles anders. Niet beter, maar wel anders....Nostalgie?
Natuurlijk ook wel een beetje. Maar dat mag toch?



BHHOG�EHUHLNW�RQV�EUHLQ�YHOH�PDOHQ�VQHOOHU�GDQ�WHNVW��'H�RRU]DDN�ZDDURP�JHVSURNHQ�
WHNVW�]R�YHHO�WUDJHU�GH�KHUVHQV�EHUHLNHQ�LV�GXV�OHWWHUOLMN�HHQ�RRU�]DDN��GH�FRPSOH[H�
YHUELQGLQJ�YDQ�KHW�RRU�PHW�KHW�EUHLQ��GH�PRHL]DPH�YHUWDOLQJ�QDDU�EHHOG��*HOXNNLJ�LV�GH�
YLXHOH�FRUWH[�YHHO�RQWYDQNHOLMNHU�YRRU�EHHOG�GDW�GRRU�GH�RJHQ�ZRUGW�GRRUJHJHYHQ��

:H�]LMQ�RRN�EHWHU�JHWUDLQG�GRRU�GH�GDJHOLMNVH�FRQIURQWDWLH�PHW�EHHOG��GDW�LQ�HHQ�ӿLWV
NDQ�ZRUGHQ�YHUZHUNW��(HQ�WHNVW�YHUJW�WLMG�RP�WH�OH]HQ�RI�WH�EHOXLVWHUHQ�
2QGHU]RHNHQ�JHYHQ�DDQ�GDW�EHHOG��������PDDO�VQHOOHU�ZRUGW�YHUZHUNW�GDQ�WHNVW��
*HVSURNHQ�WHNVW�EOLMIW�QDWXXUOLMN�ZHO�QRRG]DNHOLMN��'HQN�DDQ�WHOHIRRQ��UDGLR��FRPPDQGR·V�
RI�HHQ�YOXFKWLJH�XLWZLVVHOLQJ�YDQ�LQIRUPDWLH��(Q�RRN�YDDN�DOV�DDQYXOOLQJ�RS�EHHOG�

SNELHEID VAN HET LICHT
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De geschiedenis van beeld gaat veel verder terug dan het ontstaan van geschreven communicatie. En toen 
men eenmaal ging “schrijven” was dat in beeltenissen, niet in leestekens. Misschien is het juist die vroege 
start van beeldcommunicatie, waardoor het brein beter is geëvolueerd voor beeld.

gehoor ingang
kleine hersenen

hamer / aambeeld

hersenen

visuele cortexoog optische
zenuw

corpus
geniculatum

laterale

hersenen

Gesproken tekst heeft meer verwerkingstijd 
nodig, de route oor-brein is langzaam.
En het geheugen heeft meer moeite de
informatie op te slaan.

Gelezen tekst of beeld heeft minder
verwerkingstijd nodig, de route oog-brein 
is veel sneller. Het opgeslagen beeld is veel 
makkelijker op te roepen uit het geheugen.

BHHOG�NDQ�RRN�geNOeurd�]LMQ��HQ�GDDUGRRU�H[WUD�LQKRXG�WRHYRHJHQ��(HQ�UR]H�
JHERRUWHNDDUWMH�]DO�ZDW�OHXNHU�RYHUNRPHQ�GDQ�HHQ�]ZDUWH�´IHOLFLWDWLH�PHW�GH�JHERRUWH�
YDQ�MXOOLH�GRFKWHUµ��$QGHUVRP�NRPW�HHQ�UR]H�RYHUOLMGLQJVEHULFKW�ZHHU�ZDW�YUHHPG�RYHU��

.OHXUHQ�KHEEHQ�GXV�HHQ�DDQYXOOHQGH�IXQFWLH��2RN�GDDU�LV�HHQ�V\VWHHP�LQ�RQWVWDDQ��DO�]LMQ�
HU�VRPV�JURWH�YHUVFKLOOHQ�SHU�FXOWXXU��(HQ�VWHP�KHHIW�JHHQ�ZHUNHOLMNH�NOHXU��PDDU�NDQ�
HPRWLHV�ZHHUJHYHQ�GRRU�LQWRQDWLH��YROXPH�HQ�DQGHUH�WHFKQLHNHQ��



BEELD QUIZ
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EYHQ�HHQ�WHVW��HQ�EHZLMV��KRH�EHHOG�]LFK�LQ�QHVWHOW�LQ�KHW�EUHLQ��+LHURQGHU�HHQ�DDQWDO�
ORJR·V�YDQ�HHQ�DDQWDO�EHGULMYHQ�HQ�PHUNHQ��1HGHUODQGV��PDDU�RRN�LQWHUQDWLRQDDO�
3UREHHU�HU�]RYHHO�PRJHOLMN�WH�UDGHQ��$FKWHULQ�GLW�HERRN�VWDDQ�GH�DQWZRRUGHQ��6XFFHV�



DE JUISTE KEUZE
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EHQ�RSHQ�GHXU��,Q�GH�PHGLD�ZRUGW�EHHOG�YDDN�WRHJHSDVW��9HUJHOHNHQ�PHW�WHNVW�VFKHHOW�
KHW�UXLPWH��HQ�EHHOG�WUHNW�RRN�PHHU�DDQGDFKW��9ULMJHNRPHQ�UXLPWH�NDQ�ZRUGHQ�JHEUXLNW�
PHW�DDQYXOOHQG�EHHOG��RI�GRRU�YHUNODUHQGH�XLWOHJWHNVW�
(VVHQWLHHO�LV�HHQ�MXLVWH�NHX]H�HQ�EDODQV�WH�YLQGHQ�WXVVHQ�WHNVW�HQ�EHHOG�

9RRU�LQWHUQDWLRQDOH�WRHSDVVLQJ�LV�KHW�EHODQJ�YDQ�GXLGHOLMN�EHHOG�]HOIV�JURWHU��+RH�
LQIRUPDWLHYHU�KHW�EHHOG��KRH�PLQGHU�WHNVW��7HNVWHQ�LQ�EY��DOOH�(XURSHVH�WDOHQ�RP]HWWHQ�LV�
NRVWEDDU��pQ�WLMGURYHQG�
'DDUELM�QRJ�KHW�JHJHYHQ�GDW�GLH�YHUWDOLQJHQ�YRRU�JHGUXNWH�PHGLD�H[WUD��UXLPWH�LQ�EHVODJ�
QHPHQ��H[WUD�SDSLHU���(Q�HHQ�ZHEVLWH�PHW�PHHU�SDJLQD·V�]DO�ODQJ]DPHU�ODGHQ���

eenvoudig

moeilijk

gesproken tekst leesbare tekst statisch beeld bewegend beeld

tijdsdrukgeen tijdsdruk

Van links naar rechts:

Alleen gesproken informatie (bv. telefonische instructie)

Gesproken informatie met leesbare tekst
(denk aan ondertiteling)

Statisch beeld zonder tekst (bv. de Ikea montage-instructies)

Statisch beeld met leesbare tekst (een illustratie met 
toelichtende tekst, bv. complexe gebruiksaanwijzing)

Statisch beeld met leesbare én gesproken tekst
(bv. een statische narrowcasting)

Alleen bewegend beeld (stomme film van vroeger)

Bewegend beeld met leesbare tekst
(een stille video met ondertiteling)

Bewegend beeld met leesbare én gesproken tekst

(een video met ondertiteling én gesproken tekst)

Onderstaand een grafiek van verschillende combinaties van 

gesproken en/of leesbare tekst, en statisch of bewegend beeld. 



DE KORTSTE ROUTE
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IOOXVWUDWLH��RI�DQLPDWLH�YLGHR"
9DDN�]LH�LN�LQIRUPDWLH�YRRUELMNRPHQ�LQ�EHZHJHQG�EHHOG��DQLPDWLH�RI�YLGHR��,N�YUDDJ�
PH�GDQ�DI��´+HHIW�PHQ�ZHO�QDJHGDFKW�RI�GDW�QRGLJ�ZDVµ"�6WLOVWDDQG�EHHOG�NDQ�GH]HOIGH�
ERRGVFKDS�RRN�XLWGUDJHQ��]RQGHU�GH�NLMNHU�RS�WH�MDJHQ��$OV�GH�SDX]HNQRS�WH�YDDN�QRGLJ�
LV��VODDW�PHQ�GH�SODQN�PLV��-RQJHUHQ�NXQQHQ�GDW�UD]HQGH�WHPSR�PLVVFKLHQ�ZHO�DDQ��PDDU�
GDW�LV�QLHW�DOWLMG�GH�HQLJH�GRHOJURHS��(Q�GH]H�EHHOGVFKHUP�JHQHUDWLH�KHHIW�PLVVFKLHQ�RRN�
ZHO�HHQV�EHKRHIWH�DDQ�ZDW�PLQGHU�GRRUGUDYHULM��

Gesproken woord of een zin heeft tijd nodig. (130 woorden per minuut).
De verbinding van het oor naar het brein is langzamer.
Ook de vertaling naar beeld neemt tijd.

Lezen gaat sneller. (240 woorden per minuut). Maar wordt het flink vertraagd
doordat we de woorden in gedachte uitspreken.
De informatie bereikt wel sneller het brein, maar moet dan nog worden omgezet naar beeld.

Statisch of bewegend beeld gaat direct via het oog naar het brein,
en kan direct als beeld worden opgeslagen. Bewegend beeld heeft als nadeel dat er tijdsdruk is.
De pauzeknop of de terugspoelknop moeten dan hulp bieden.

oog

oog

woord of zin

beeld

brein

brein

vertaling
naar beeld

herkenning opslaan

oorgesproken woord of zin brein vertaling
naar beeld

herkenning opslaan

opslaan

verwerking

Los van het feit dat de beeldschermgeneratie een risico loopt:
In-activiteit (lekker chillen op de bank), verandering eigen identiteit (verwestering), Hoge belasting ogen 
en brein (meerdere beeldjes per seconde, te hoge informatiestroom) en meer. Lees dit boek maar eens: 
“Remotely Controlled”, door Dr. Aric Sigman, uitgeverij Vermilion. Een aanrader. 



HET ONDERBEWUSTZIJN
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:H�GURPHQ�LQ�EHHOGHQ��QLHW�LQ�ZRRUGHQ��
,Q�RQV�GDJHOLMNV�OHYHQ�VODDW�KHW�EUHLQ�RQWHOEDUH�EHHOGHQ�RS�LQ�GH�RQGHUVWH�ODJHQ�YDQ�KHW�
RQGHUEHZXVW]LMQ��,QWHUHVVDQW��,Q�RQ]H�GURPHQ�PDNHQ�ZH�QRRLW�QLHXZH�JH]LFKWHQ�DDQ��
+HW�]LMQ�JH]LFKWHQ�YDQ�PHQVHQ�GLH�]LMQ�RSJHYDOOHQ�H[FHQWULHNH�NOHGLQJ��HHQ�ODQJH�EDDUG��
SULHPHQGH�RJHQ��HHQ�IDPLOLHOLG�RI�LHPDQG�ZDDU�MH�RS�VWUDDW�ELMQD�SDUGRHV�WHJHQDDQORRSW�

2RN�ODQGVFKDSSHQ��EHUJHQ��RSYDOOHQGH�ERPHQ��IDVFLQHUHQGH�ZRONHQ��KHW�]LMQ�DOOHPDDO�
EHHOGHQ�GLH�GRRU�GH�OHQ]HQ�LQ�MH�YRRUKRRIG�KHW�EUHLQ�ELQQHQVWRUPHQ��$O�GH]H�EHHOG�GDWD�
ZRUGW�JHUHJLVWUHHUG�pQ�EHZDDUG��+RHZHO�ZH�RQV�GDDU�QLHW�EHZXVW�YDQ�]LMQ�
Alleen on-bewust.

+HW�EUHLQ�YDQ�GLHUHQ�ZHUNW�RRN�]R��,HGHUHHQ�GLH�HHQ�KRQG�LQ�KXLV�KHHIW��KHUNHQW�GDW��
1LHPDQG�ZHHW�ZDW�HU�GDQ�VSHHOW�LQ�GLH�GURRP��RRN�GH�KRQG�]HOI�OLJW�HU�ODWHU�QLHW�ZDNNHU�
YDQ��%HOOR·V�GURRP�LV�RRN�JHEDVHHUG�RS�HUYDULQJHQ�DOV�HHQ�ERVZDQGHOLQJ��RI�GH�MDFKW�RS�
GH�NDW�YDQ�GH�EXUHQ��RI�HHQ�RQWPRHWLQJ�PHW�HHQ�UDVJHQRRW�PHW�EDDVMH�
0DDU�GH�KHUVHQDFWLYLWHLW�LV�KHW]HOIGH�DOV�ELM�PHQVHQ��(Q�GH�EURQ�OLJW�YDDN�GLHS�
RSJHVODJHQ��RQGHULQ�KHW�EHZXVW]LMQ��

(U�]LMQ�RRN�EOLQGH�GLHUHQ�����:HONH�VHQVDWLHV�ZRUGHQ�LQ�K~Q�EUHLQ�RSJHVODJHQ"�(YROXWLH�
HQ�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�EY��JURW�GLHUHQ�GLH�LQ�KHW�GXLVWHU�OHYHQ��RI�GH�RQODQJV�RQWGHNWH�
GLHS]HHYLVVHQ�LV�YHHO�PLQGHU�JHULFKW�RS�EHHOG�RPGDW�RJHQ�JHHQ�IXQFWLH�KHEEHQ�ELM�
JHEUHN�DDQ�OLFKW��$QGHUH�]LQWXLJHQ�]LMQ�GDQ�EHWHU�RQWZLNNHOG��EY��JHXU�RI�JHKRRU�

Een vleermuis is gericht op gehoor, zijn “radar”. Hij kan wel zien (in tegenstelling tot de fabels), maar
‘s nachts neemt echo-locatie het roer over. Omdat het dier in het donker niet kan zien, is het gehoor
en de verbinding van het gehoor met het brein optimaal. Een noodzaak, in de jacht op voedsel.



BEELD IN GELOOF
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2RN���'�EHHOGHQ��JHKRXZHQ�XLW�PDUPHU�KDGGHQ�GDW]HOIGH�GRHO�
'H�NHUN�ZDV�GDQ�RRN�HHQ�EHODQJULMN�RSGUDFKWJHYHU�YRRU�YHHO�YDQ�GH�JURWH�QDPHQ�XLW�
GH�NXQVWJHVFKLHGHQLV��0LFKHODQJHOR��3HWHU�3DXO�5XEHQV��/HRQDUGR�GD�9LQFL��/XFDV�YDQ�
/H\GHQ��)UDQFLVFR�GH�*R\D�HQ�'LHJR�9HODVTXH]�

1LHW�DOOHQ�ZHUNWHQ�GLUHFW�LQ�RSGUDFKW�YDQ�GH�NHUNHOLMNH�PDFKW��YRRU�VRPPLJHQ�ZDV�
HHQ�HHQ�XLWLQJ�YDQ�SHUVRRQOLMNH�GHYRWLH��+XQ�EHHOGYRUPLQJ�GURHJ�HFKWHU�ZHO�ELM�WRW�GH�
RYHUWXLJLQJ�YDQ�GH�JHORYLJHQ��
+HW�EHZLMVW�GDW�GH�ELMEHO�LQ�GH�ORRS�YDQ�GH�HHXZHQ�EHKRHIWH�NUHHJ�DDQ�YLVXHOH�
RQGHUVWHXQLQJ��2P�GH�JHVFKUHYHQ�LQKRXG�WH�YHUVWHUNHQ��

H�EHKRHIWH�DDQ�EHHOG�LV�RRN�WHUXJ�WH�YLQGHQ�LQ�GH�NDWKROLHNH�NHUN�HQ�DQGHUH���������������
UHOLJLHX]H�XLWLQJHQ��'RRU�LNRQHQ�WH�JHEUXLNHQ�ZHUGHQ�]RZHO�KHLOLJHQ�DOV�
ELMEHOVH�WDIHUHOHQ�JHYLVXDOLVHHUG��2P�GH�JHORRI�ZDDUGLJKHLG�WH�YHUVWHUNHQ�

Uiteraard zijn alle bijbelse afbeeldingen slechts interpretaties van de verhalen.
De oudste olieverfschilderijen dateren van veel later, uit de achtste eeuw a.d. 
Het uiterlijk van jezus Christus (links) was en is onbekend. 
Zijn eerste portretten verschenen meer dan 200 jaar ná zijn dood. De lijkwade van Turijn? Koolstof-14 
datering wijst naar het begin van de 14de eeuw.

Het visioen van Ezechiël (rechts) is een beeldvertaling van de bijbeltekst. Eén van de interpretaties, want er 
zijn er velen. En allemaal verschillend. Ook de uitleg van het visioen varieert; van een droom-ervaring tot 
de buitenaards-leven variant. Zo blijft de mystiek bestaan.



INFORMATIEF OF DECORATIEF
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BHHOG�KRHIW�QLHW�SHU�GHӾQLWLH�LQIRUPDWLHI�WH�]LMQ��+HW�NDQ�HHQ�WULJJHU�]LMQ�RP�WRW�OH]HQ�
DDQ�WH�]HWWHQ��RI�DOV�DDQJHQDPH�EUHDN�QD�HHQ�DDQWDO�DOLQHD·V��=R�NDQ�GH�JHwOOXVWUHHUGH�
RPVODJ�YDQ�HHQ�WLMGVFKULIW��RI�]HOIV�HHQ�MDDUYHUVODJ��HHQ�PLQGHU�JHPRWLYHHUG�LHPDQG�RYHU�
GH�VWUHHS�WUHNNHQ�RP�WRFK�WH�JDDQ�OH]HQ�
$OV�EHORQLQJ�NDQ�GDQ�RRN�KHW�ELQQHQZHUN�ZRUGHQ�RSJHYUROLMNW�PHW�DDQYXOOHQG�EHHOG�
al dan niet informatief.

9RRU�HHQ�MDDUYHUVODJ�]LMQ�JRHG�RJHQGH��PDNNHOLMN�WH�EHJULMSHQ�LQIR�JUDSKLFV�QDWXXUOLMN�
HUJ�EHODQJULMN��'LH]HOIGH�LQIR�JUDSKLFV�NXQQHQ�RRN�ZHHU�RS�HHQ�ZHEVLWH�WHUXJ�NRPHQ�
al dan niet inter-actief. 

+LHURQGHU�HHQ�VHOHFWLH�YDQ�LQIRUPDWLHI�HQ�GHFRUDWLHI�EHHOG��

Pomp Generator in container

Illustratie vogelposter

Omslag kookboek
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MLMQ�YDN��LOOXVWUDWRU���YRUPJHYHU��0LMQ�WRHJHYRHJGH�ZDDUGH��SUREOHHP�RSORVVHU��
%HGULMYHQ�HQ�LQVWHOOLQJHQ�NRPHQ�QDDU�PH�WRH�PHW�YUDJHQ�

9UDJHQ�KRH�KXQ�SURGXFW�XLW�WH�OHJJHQ�
9UDJHQ�KRH�KXQ�LQWHUQH�WUDLQLQJHQ�EHWHU�HQ�EHJULMSHOLMNHU�WH�PDNHQ�
9UDJHQ�KRH�HHQ�PDJD]LQH�WH�YRRU]LHQ�YDQ�JUDSKLFV�GLH�LQIRUPDWLHI�pQ�DDQWUHNNHOLMN�]LMQ��
9UDJHQ�KRH�HHQ�YHUSDNNLQJ�RSWLPDDO�GH�LQKRXG�NDQ�ZHHUJHYHQ�
9UDJHQ�KRH�GH�DDQGDFKW�YDQ�NODQWHQ�WH�WUHNNHQ�pQ�WH�KRXGHQ�

6WXGLR�2PHJD�JHHIW�DQWZRRUGHQ��RSORVVLQJHQ�
'H�JUDӾVFKH�RQGHUVWHXQLQJ�GLH�LN�VDPHQ�PHW�PLMQ�RSGUDFKWJHYHUV�UHDOLVHHU��OHYHUW�DOWLMG�
HHQ�JRHG�UHVXOWDDW�RS��QDDU�LHGHUV�WHYUHGHQKHLG�

Ik hielp de afgelopen jaren onder meer onderstaande bedrijven:



MIJN TIJDPAD
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1953

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2017

Hoewel ik als kind geen liefhebber was van leesboeken, waren stripboeken wel mijn passie.
Ik had (en heb nog steeds) een extreem visuele instelling. Suske en Wiske, Kuifje, Dan Cooper: 
Ik las de tekst in de balloons wel, maar begreep eigenlijk al uit het plaatje, hoe het zat. 

Naast illustratie ging ik meer en meer grafische vormgeving doen. Het lag vaak in het 
verlengde van illustratie: “Kun je ook ons logo erbij zetten? en wat tekst?” 
Ik werk al op “de Mac” sinds 1987. En heb de hele digitale ontwikkeling meegemaakt.  

Voorlopig nog geen plannen om te stoppen, vooral omdat ik het nog steeds leuk vind. 

Geboren op 31 oktober (Halloween) en precies 9 maanden na de watersnoodramp.

Verhuist naar tropische oorden: Sinds 2012 is mijn kantoor op de Filipijnen. Ik werk online; 
opdrachten komen binnen per mail, ik communiceer per mail of (skype)telefoon, en lever per 
mail of “wetransfer” voor grotere bestanden. Driewerf hoera voor internet.... 

De bouwwereld stagneerde, ik moest mijn eerste baan in een andere hoek zoeken. Ik kwam 
uit bij illustratie. Goed dat het zo gelopen is. 

Architectuur op MBO niveau. Droom: Architect worden. 

Derde klas lagere school: meer interesse in tekenen, vooral tijdens geschiedenisles. Ik werd 
betrapt... Straf: Maak deze tekening 100 maal! Prima toch, dankzij carbonpapier was dat wel 
te doen. En een goede oefening voor later. 

Tijd om in het diepe te springen en als zelfstandig illustrator verder te gaan. Met dank aan 
de velen die mij op weg hebben geholpen. 

Geïnspireerd door met name Japanse illustrators ging ik airbrushen. Inkt, verf, compressor, 
artboard en een goede afzuiging. Een gouden tijd en goede leerschool. Diverse ontmoetingen 
in Japan met mijn inspirators: Akira Terasawa, Hajime Sorayama en anderen. Het maakte 
mij beter. De lat moest gewoon hoger. En dat werkte. 



BEELD QUIZ ANTWOORDEN

© Studio Omega 2017

+LHU�GH�DQWZRRUGHQ�RS�GH�TXL]YUDJHQ��6RPPLJH�ORJR·V�]LMQ�GH�RXGHUH�YHUVLHV�
PDDU�GLH�VWDDQ�YDVW�QRJ�ZHO�HUJHQV�RSJHVODJHQ�LQ�RQV�EUHLQ�

$OV�MH�HU����RI�PHHU�YDQ�GH����JRHG�KHEW��&KDSHDX�
$OV�MH�HU�PLQGHU�GDQ����JRHG�KDG��+HW�ZDV�RRN�QLHW�PDNNHOLMN���


