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De grotere afbeeldingen zijn boeken die Julia Hasting als Art Director van Phaidon heeft 
uitgegeven. De kleinere afbeeldingen zijn inspiratiebronnnen geweest voor ons. Als andere 
vorm van kunst in en met boeken.
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Introducing Julia
Julia hasting, art director bij Phaidon, 
goed gekend, en heel erg goed met 
boeken. Enerzijds omdat de phaidon 
boeken haar meest bekende werken 
zijn, anderzijds omdat deze stuk voor 
stuk kunstwerken zijn hebben Werther 
en in onze boeken ook als kunstwerkjes 
aangepakt. 12 boeken kregen elk een 
letter. Het filmpje duurt 60 seconden, 
waarvan de eerste 50 de boeken op 
de ruh toont, op elkaar gestapelt. Miles 
Davis met Bitches Brew bepaalt de toon. 
Ondertussen spelen licht en schaduw 
een spel op de boeken. de laatste 10 
seconden laat de boeken aan de voor-
kant zien. dan zijn de letters leesbaar. 



8 Brainstorm

Trial-and-error (Engels voor ‘proberen en missen’, ‘gissen en 
missen’) is een manier om iets te leren of om een oplossing 
te vinden. De term probeerhandeling en de uitdrukkingen 
leren met vallen en opstaan drukken ongeveer hetzelfde uit. 
Ook dieren passen dit toe. Leerpsychologen doen naar deze 
technieken fundamenteel onderzoek, zoals E.L. Thorndike 
door middel van zijn puzzlebox.

Van fouten leren
Trial-and-error is uitproberen en leren van fouten. Als een 
dier in een nieuwe situatie komt probeert het verschillende 
mogelijkheden uit. Wat werkt zal het dier onthouden en bli-
jven uitvoeren, maar als het niet werkt zal het dier op zoek 
gaan naar een andere manier, net zo lang totdat het gewenste 
resultaat is bereikt.

Bij het ontwikkelen van medicijnen wordt traditioneel deze 
methode toegepast. Chemici ontwikkelen allerlei stoffen en 
proberen ze uit, totdat ze een wenselijk effect vinden. Ook 
bij het ontwikkelen van hypotheses worden in de traditionele 
wetenschap ook elementen van trial-and-error gebruikt. 
Deze manieren worden ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek om uit te vinden of een bepaalde vinding niet bi-
jvoorbeeld op toeval berust.
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In de wiskunde wordt trial and error  
gebruikt om formules op te lossen. Het 
is een langzamere, minder exacte meth-
ode dan algebra, maar het leidt ook tot 
een resultaat en is voor leken makkeli-
jker te begrijpen. Zo kan de formule x2 
+ 15x - 15 = 0 worden opgelost door 
eerst 1 in te vullen voor x. Dat is nog 
niet de juiste oplossing, want het linker-
lid komt dan uit op 1 en niet op nul wat 
de juist oplossing zou zijn. Door andere 
waarden dan 1 voor x in te vullen volgt 
een steeds betere benadering van de 
oplossing. Het grote nadeel is dat er 
slechts één oplossing wordt gevonden, 
terwijl deze vierkantsvergelijking twee 
oplossingen kent.
Programmeurs van computerprogram-
ma’s gebruiken vaak trial-and-error om 
fouten uit hun code te halen. Er worden 
dan allerlei situaties bedacht en uitgep-
robeerd, en werkt het programma niet 
zoals gewenst, dan wordt het aangepast 
tot het werkt.
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wandering, straying, mistake, afdwalen, 
zwerven, when individuals don’t have 
the required knowledge to perform a 
task correctly. Some errors occur when 
an individual is distracted by some-
thing else. An ‘error’ is a deviation from 
accuracy or correctness.  Een ‘fout’ is 
een afwijking van de nauwkeurigheid 
of juistheid.

Verborgen machten, skull and bones, 
kabbala, jehova.. 
Waar we niets van weten.. 
Complottheorien… 
9/11 complottheorien. Helemaal zot 
geworden!? 
http://www.rense.com/general66/dirt.
htm

Slaapproble-
men , slaap-
wandelen

Ruzie, 
misverstanden

The worst 
mistake is to 
not make any
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ruis ,gehoorschade. Constante ruis in 
de oren. 
Tinitus

404 page, a HTTP standard response 
code indicating that the client was 
able to communicate with the server 
but the server could not find what was 
requested,



12 Inspiration
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fotos komen van verschillende sites, zoals 
tumblr, fffound, ea. meer bronvermelding 
niet gevonden.



16 Seriemoordenaars
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Moord, een error met vaak verschrikkelijke gevolgen.
Mensen die in staat zijn meerdere moorden te plegen heb-
ben een ziek brein. Seriemoordenaars, We stellen ons er al-
lemaal wel wat bij voor. Ik vraag wikipedia het even samen 
te vatten. Een seriemoordenaar is iemand die in relatief 
korte tijd een reeks moorden pleegt. Volgens een defini-
tie aangenomen op een symposium van de FBI uit 2005 is 
het een moordenaar die twee of meer slachtoffers maakt 
in verschillende, verder niet-gerelateerde misdrijven.Ken-

merken (want we willen ze natuurlijk allemaal graag van ver 
zien aankomen). Uit onderzoek zou zijn gebleken dat serie-
moordenaars vaak blanke, heteroseksuele mannen zijn, van 
rond de dertig jaar. (hier staat wel een vraagtekentje bij de 
bron, weet dus niet in hoeverre dit klopt) Hun hogere doel is 
om een ultieme macht uit te oefenen op het slachtoffer. Na 
de moord uit zich dit in terugkeren naar de plaats delict, of 

Δολοφονία, ένα φοβερό λάθος και συχνά gevolgen.Mensen ικανό για τη διάπραξη πολλών 
δολοφονιών έχουν ένα άρρωστο μυαλό. Serial killers, Γνωρίζουμε όλοι κάποιοι από εμάς 
για. Ζητώ wikipedia είναι ακριβώς για να συνοψίσει. Ένας κατά συρροή δολοφόνος είναι 
κάποιος που σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μια σειρά από δολοφονίες διαπράττουν. 
Σύμφωνα με έναν ορισμό που εγκρίθηκε στο πλαίσιο ενός συμποσίου του FBI το 2005 
ήταν ένας δολοφόνος ή δύο ακόμη θύματα σε διαφορετικές, πιο άσχετες εγκλήματα.
Χαρακτηριστικά (γιατί φυσικά όλοι θα θέλαμε να δούμε έρχεται από μακριά). Η έρευνα 
θα δείξει ότι η συρροή δολοφόνοι συχνά λευκό, ετεροφυλόφιλοι άνδρες, περίπου τριάντα 

χρόνια. (Εδώ είναι ένα ερωτηματικό στην πηγή, δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό αυτό είναι 
αλήθεια) Ο στόχος τους είναι να αυξήσουν την τελική εξουσία για να φέρουν πάνω στο 
θύμα. Μετά τη δολοφονία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στη σκηνή, ή ένα υλικό 
του θύματος μαζί τους, και να παρακολουθείτε. Συχνά, η δολοφονία σφοδρή επιθυμία. Je-
frey Damhar και Ted Bundy είναι προφανώς ως “στερεοτυπικές συρροή δολοφόνος” δει. 
Όλοι γνωρίζουμε στο Βέλγιο Marc Ντιτρού, ο άνθρωπος που βίασε τα κορίτσια στο υπόγειό 
του και αργότερα νεκρός. Η άλλη γνωστή κατά συρροή δολοφόνος στο Βέλγιο είναι András 
Pandy, Πατέρα Κυανοπώγωνα. Σκότωσε δύο συζύγους του και τα τέσσερα παιδιά. Επιπλέον, 
είχε επίσης μια αιμομικτική σχέση με μια από τις κόρες του. Κάποια άλλα διάσημα serial kill-
ers προέρχονται από το Βέλγιο Staf Van Eyken (Vampire ποντίκια), Michel Call (Stranglers 

iets materieels van het slachtoffer meenemen, en bijhouden. 
Vaak betreft het lustmoorden. Jefrey Damhar en Ted Bundy 
worden blijkbaar als ‘stereotype seriemoordenaar’ gezien. 
In Belgie kennen we allemaal Marc Dutroux, de man die in 
zijn kelder meisjes verkrachtte en later doode. De andere 
bekende seriemoordenaar in belgie is András Pándy, Vader 
Blauwbaard. Hij vermoordde zijn 2 vrouwen en 4 kinderen. 
Daarbij had hij ook nog een incestueuze relatie met een van 
zijn dochters. Enkele andere bekende seriemoordenaars uit 

belgie zijn Staf Van Eyken (Vampier van Muizen) , Michel Bel-
len (Wurger van Linkeroever) ,de ‘Slachter van Bergen’ een 
zaak die nog onopgelost is. en last but not least, Ronald Jans-
sen. Later meer over hen.Misschien ga ik het verder ook wel 
niet meer over seriemoordenaars hebben. Want ze zeggen 
toch altijd dat deze eigenlijk alleen maar aandacht willen, ik 
weet niet zeker als ik ze dat wil geven..We zien wat er nog uit 
de bus komt.

του Left Bank), ο “Χασάπης της Mons” είναι ένα θέμα ακόμα άλυτο. και τελευταίο αλλά 
όχι ασήμαντο, Ronald Janssen. Περισσότερα για τους αργότερα. Δολοφονία, ένα φοβερό 
λάθος και συχνά gevolgen.Mensen ικανό για τη διάπραξη πολλών δολοφονιών έχουν ένα 
άρρωστο μυαλό. Serial killers, Γνωρίζουμε όλοι κάποιοι από εμάς για. Ζητώ wikipedia είναι 
ακριβώς για να συνοψίσει. Ένας κατά συρροή δολοφόνος είναι κάποιος που σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα, μια σειρά από δολοφονίες διαπράττουν. Σύμφωνα με έναν 

ορισμό που εγκρίθηκε στο πλαίσιο ενός συμποσίου του FBI το 2005 ήταν ένας δολοφόνος 
ή δύο ακόμη θύματα σε διαφορετικές, πιο άσχετες εγκλήματα. Χαρακτηριστικά (γιατί 
φυσικά όλοι θα θέλαμε να δούμε έρχεται από μακριά). Η έρευνα θα δείξει ότι η συρροή 
δολοφόνοι συχνά λευκό, ετεροφυλόφιλοι άνδρες, περίπου τριάντα χρόνια. (Εδώ είναι ένα 
ερωτηματικό στην πηγή, δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό αυτό είναι αλήθεια) Ο στόχος τους 
είναι να αυξήσουν την τελική εξουσία για να φέρουν πάνω στο θύμα. Μετά τη δολοφονία, 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στη σκηνή, ή ένα υλικό του θύματος μαζί τους, 

“Total 
paranoia 
is just 
total 
awareness.” 
- Charles Manson
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van linksboven naar rechtsonder. Staf Van Eyken (Vampi-
er van Muizen) , Michel Bellen (Wurger van Linkeroever), 
Dutroux, András Pándy (Vader Blauwbaard) en Ronald Jans-
sen



20 Intro “Se7en”
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Se7en (ook wel geschreven als Seven) 
is een film uit 1995 van David Fincher 
met Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin 
Spacey en Gwyneth Paltrow in grote rol-
len. In de film gaan twee rechercheurs 
op zoek naar een seriemoordenaar die 
doodt volgens de zeven hoofdzonden: 
vraatzucht, hebzucht, luiheid, lust, ijdel-
heid, afgunst en wraak.



Rechercheur William Somerset (Morgan 
Freeman), gespecialiseerd in moordza-
ken, heeft nog één week te gaan voor 
zijn pensioen. Ondertussen moet hij 
zijn jonge opvolger, de enthousiaste 
David Mills (Brad Pitt), opleiden. Mills 
is recentelijk met zijn vrouw (Gwyneth 
Paltrow) verhuisd naar de grote stad. 
Dan wordt Somerset plots geconfron-

teerd met de meest verschrikkelijke 
en gruwelijke seriemoordenaar uit zijn 
loopbaan. De detectives ontdekken 
dat elke moord naar één van de zeven 
hoofdzonden verwijst. Een dikke man 
wordt gedwongen zoveel te eten dat 
zijn maag scheurt (vraatzucht), een ri-
jke advocaat moet een pond van zijn 
eigen lichaam afsnijden (hebzucht). Bij 

iedere moord staat de bijbehorende 
hoofdzonde met grote letters geschre-
ven in de kamer. In de daarop volgende 
slopende dagen blijft de moordenaar, 
die de naam John Doe (Kevin Spacey) 
heeft toebedeeld gekregen, zijn slach-
toffers opeisen.
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Filmstils
Enkele filmstills uit films die gaan over 
moordenaars. Op de linkse pagina 
eerst Ed gein, een film uit 2007 over een 
moordenaar uit 1906. Bonny and Clyde, 
een film uit 1967, hoewel Bonny en 
Clyde eignelijk enkel bankovervallers 
zijn, eindigd hun verhaal nogal triestig. 
Vandaar dat ik hen toch heb inbegre-
pen. De volgende afbeelding is een still 
uit The Deliberate Stranger. Op deze 
pagina hebben we eerst Henry, portret 
of a serial killer uit 1986. Helter Skelter, 
de verfilming van een boek, dat ging 
over de Helter Skelter moorden. Het 
boek uit 1974, fe film uit ‘76 en een re-
make in 2004. De moorden zelf zouden 
uit ‘69 dateren. De volgende afbeelding 
is Dexter Morgan, de hoofdrolspeler uit 
de populaire serie ‘Dexter’. De laatste 
afbeelding is ook een still uit Ed Gein. 
Net als de eerste afbeelding.
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26 Boeken
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Om niet constant met de harde realiteit geconfronteerd te 
worden, heb ik me even op boeken geconcentreerd. Ik heb 
altijd graag gelezen, en door het boek heb je sneller het ‘fic-
tie’ gevoel. Ookal zijn het in dit geval waargebeurde verha-
len. Helaas zien de meeste covers er niet zo geweldig uit.
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ik ben ook opzoek gegaan naar fictie 
verhalen over moorden, misbruik en 
andere errors, zoals ik had gedacht zijn 
deze makkelijk te vinden. Maar dan 
komt een andere vraag naar boven, 
waar trek ik de grens? hoeveel fictie 
kan ik toelaten?

uiteindelijk vind ik dat fictie verhalen 
misschien niet in mijn error verhaal 
passen. Jammer, want de boekencovers 
die ik vond zijn beter als bij de waarge-
beurde verhalen..
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30 filmposters

Henry: Portrait of a Serial Killer vertelt 
het verhaal van een seriemoordenaar, 
gebaseerd op seriemoordenaar Hen-
ry Lee Lucas, die zijn slachtoffers met 
volstrekte willekeur selecteert. Henry 
(Michael Rooker) is een wandelende 
tijdbom, op scherp gesteld door een 
verknipte jeugd. Na gevangenisstraf 
te hebben uitgezeten voor de moord 
op zijn moeder reist Henry naar Chi-
cago, waar hij met zijn vroegere cel-
maat Otis (Tom Towles) een reeks zin-
loze moorden pleegt. Intussen is Otis’ 
zuster Becky (Tracy Arnold) op bezoek. 
Nietsvermoedend wordt zij verliefd op 
Henry.
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Bronnen: posters zijn gevonden op http://www.
movieposterdb.com/ De lijst met goede films 
over seriemoordenaars heb ik gevonden op 
http://www.imdb.com/list/tGFWEuQ6kpw/ 
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Monster is een film uit 2003 over het leven van de serie-
moordenaar Aileen Wuornos, een ex-prostituee die de dood-
straf kreeg voor de moord op 7 mannen eind 80er, begin 90er 
jaren. Ze werd in 2002 geëxecuteerd. De hoofdrol (Aileen) 
werd gespeeld door de actrice Charlize Theron, en haar 
partner (Selby Walls) werd gespeeld door Christina Ricci. De 
film werd geschreven en geregisseerd door Patty Jenkins.

Citizen X (1995) is gebaseerd op Robert Cullens’ boek The 
Killer Department. Het verhaal behandelt de gebeurtenis-
sen rond de Rostov-killer, één van de meest productieve 
lustmoordenaars ooit. Het relaas speelt zich af in het begin 
van de jaren tachtig en draait rond het personage van Viktor 
Burakov, een wetsdokter wiens ijverige karakter de Rus-
sische politie uiteindelijk op het spoor van de serial killer 
Andrei Chikatilo kon brengen.
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Veroordeelde seriemoordenaars in Nederland Willem van Eijk (Beest van Harkstede) Koos HertogsMaria Swanenburg Hans van Zon Veroor-
deelde seriemoordenaars in België Michel Bellen (Wurger van Linkeroever)  Marc Dutroux (Beest van België)  Ronald Janssen  Michel Lelièvre  
Andras Pandy (Vader Blauwbaard)  Staf Van Eyken (Vampier van Muizen)  ‘Slachter van Bergen’ (onopgelost) Elders in Europa  Wolfgang Abel  
Beverley Allitt (Angel of Death)  Valeri Asratjan  John Ausonius (Laserman)  Jürgen Bartsch  Leslie Bailey  Francisca Ballesteros  Erzsébet Báthory 
(Gravin Dracula)  Sawney Bean  Levi Bellfield  Donato Bilancia (Monster van Ligurië)  Robert Black  Elfriede Blauensteiner (Zwarte Weduwe)  Ian 
Brady (Moors Murders)  William Burke  George Chapman  Luigi Chiatti (Monster van Foligno)  Thomas Neill Cream  John Christie  Reg Christie  
Leonarda Cianciulli  António Luís Costa  Mary Cotton  Gordon Cummins (Blackout Ripper)  Özgür Dengiz (Kannibaal van Ankara)  Karl Denke  
John Duffy en David Mulcahy (Railway Killers)  Amelia Dyer (Babyfarm Murderer)  Volker Eckert  Kenneth Erskine (Stockwell Strangler)  Francis-
co Garcia Escalero  Marie Fikáčková  Michel Fourniret (Monster van de Ardennen)  Franz Fuchs  Daniel Gonzalez  Steven Grieveson (Sunderland 
Strangler)  Karl Grossman  Belle Gunness  Matti Haapoja  Fritz Haarmann (Slager van Hannover)  John George Haigh (Acid Bath Murderer)  An-
thony Hardy (Camden Ripper)  Trevor Hardy (Beast in the Night)  Myra Hindley (Moors Murders)  Fritz Honka  William Horncy  Colin Ireland (Gay 
Slayer)  Jack the Ripper  José María Jarabo  Hélène Jégado  Béla Kiss  Vasili Koelik  Julian Koltun  Joachim Kroll (Ruhrkannibaal )  Peter Kudzinowski  
Peter Kürten (Vampier van Düsseldorf )  Henri Désiré Landru  Bruce Lee  Irene Leidolf  Stephan Letter  Lissabon Ripper  Émile Louis  Bruno Lüdke  
Michael Lupo  Patrick Mackay  Christine Malèvre  Peter Manuel  Zdzisčaw Marchwicki (Vampier van Zagébie)  Robert Maudsley (Hannibal de 
Kannibaal)  Wčadysčaw Mazurkiewicz (Gentleman Killer)  Stanisčaw Modzelewski (Vampier van Gakówka)  Václav Mrázek  Arnfinn Nesset  
Dennis Nilsen (Muswell Hill Murderer of Kindly Killer)  Colin Norris (Angel of Death)  Anatoli Onoprienko (Beest van Oekraïne)  Dagmar Over-
bye  Pietro Pacciani (Monster van Florence)  William Palmer  Thierry Paulin  Leszek Pôkalski (Vampier van Bytów)  Marcel Petiot  Kaspars Petrovs  
Aleksandr Pitsjoesjkin (Schaakbordmoordenaar)  Silvo Plut  Norbert Poehlke  Thomas Quick  Gilles de Rais  Kenneth Regan  Vera Renczi  Ion 
Rîmaru  Jack the Ripper  Mark Rowntree  Sergej Rjachovski (Nijlpaard)  Darja Saltykova  John Martin Scripps (Tourist from Hell)  Harold Shipman 
(Dr. Death)  Anatoli Slivko  Sasja Spesivtsev  George Joseph Smith (Bruiden in bad-moordenaar) ucjan Staniak (Rode Spin)  John Straffen  Jack the 
Stripper  Peter Stumpp (Weerwolf van Bedburg)  Roberto Succo  Peter Sutcliffe (Yorkshire Ripper)  Antti Taskinen  Aleksandr Tsjajka  Vlad sepeû 
(Vlad Dracula)  Metod Trobec  Andrej Tsjikatilo (Slager van Rostov)  Jack Unterweger  Joseph Vacher (Franse Ripper)  Jose Antonio Rodriguez 
Vega  Manuel Delgado Villegas  Jeanne Weber  Fred West  Steve Wright  Graham Young (Teacup Poisoner)  Petr Zelenka  Anna Maria Zwanziger  
Veroordeelde seriemoordenaars in de Verenigde Staten  John Eric Armstrong  Joe Ball (Bluebeard of South Texas)  Robert Berdella (The Kansas 
City Butcher)  David Berkowitz (Son of Sam)  Kenneth Bianchi en Angelo Buono (Hillside Stranglers)  Richard Biegenwald  William Bonin (Freeway 
Killer)  Jerry Brudos (Lust Killer)  Carol Bundy en Doug Clark (Sunset Strip Killers)  Ted Bundy  Richard Trenton Chase (Vampire of Sacramento)  
Dean Corll (Candy Man)  Richard Cottingham (Torso Killer)  Andrew Cunanan  Jeffrey Dahmer  Albert DeSalvo (Boston Strangler)  Nannie Doss 
(Giggling Granny)  Raymond Fernandez en Martha Beck (Lonely Hearts Killers)  Rodolfo Fierro (De Slager)  Albert Fish (Werewolf of Wysteria)  
John Wayne Gacy (Killer Clown)  Gerald en Charlene Gallego (Gallego Sex Slave Killers)  Donald Henry Gaskins  Ed Gein  Harvey Glatman 
(The Lonely Hearts Killer)  Anna Marie Hahn (Arsenic Anna)  Robert Hansen  Gary Heidnik  William Heirens (Lipstick Killer)  Vincent Johnson 
(Brooklyn Strangler)  John Joubert  Theodore Kaczynski (Unabomber)  Freeway Killer (Freeway Killer)  Edmund Kemper (The Co-ed Killer)  Paul 
John Knowles (Casanova Killer)  Richard Kuklinski  Derrick Todd Lee (Baton Rouge Serial Killer)  Eddie Leonski (Brownout Strangler)  Henry Lee 
Lucas  John Lee Malvo  Charles Manson  Kenneth McDuff (Broomstick Murders)  John Allen Muhammad (Washington Sniper)  Gordon Northcott 
(Wineville Chicken Coop Murders)  Carl Panzram  Craig Price (Warwick Slasher)  Cleophus Prince (Clairemont Killer))  Dennis Rader (BTK 
killer)  Richard Ramirez (Night Stalker)  Gary Ridgway (Green River Killer)  Joel Rifkin  Ripper Crew  Danny Rolling (Gainesville Ripper)  Altemio 
Sanchez (Bike Path Rapist)  Charles Schmid (Pied Piper of Tucson)  Abdul Latif Sharif  Arthur Shawcross (Genesee River Killer)  Gerard Shaefer  
Richard Speck  Jack Owen Spillman (Werewolf Butcher)  Gerald Stano  Charles Starkweather  William Suff (Riverside Prostitute Killer)  James 
Swann (Shotgun Stalker)  Ottis Toole  Randall Woodfield (I-5 Killer)  Aileen Wuornos (Damsel of Death)  Robert Lee Yates  Zodiac Killer Veroor-
deelde seriemoordenaars in Canada  Paul Bernardo  Wayne Boden (Vampire Rapist)  John Martin Crawford  Thomas Neill Cream  William Patrick 
Fyfe  Keith Hunter Jesperson (Happy Face Killer)  Russell Johnson (Bedroom Strangler)  Gilbert Paul Jordan (Alcohol Murders)  Allan Legere 
(Monster of the Miramichi)  Clifford Olson  Robert Pickton  Peter Woodcock Veroordeelde seriemoordenaars in Latijns-Amerika  Daniel Barbosa 
(Beest van de Andes)  Juana Barraza Zamperio (Oudevrouwtjesmoordenares)  Gregorio Cárdenas Hernández (Wurger van Tacubaya)  José Luis 
Calva  Adolfo Constanzo (peetoom van Matamoros)  Luis Garavito (Het Beest)  Delfina, Eva en María de Jesús González (Zusters uit de Hel)  Pedro 
Alonso López (Monster van de Andes)  Raúl Osiel Marroquín Reyes (De Sadist)  Robledo Puch (Zwarte Engel)  Ángel Maturino Reséndiz (Spoor-
wegmoordenaar)  Cayetano Santos Godino  Dorangel Vargas  Veroordeelde deriemoordenaars in Azië  Thug Buhram  Mohammed Bijeh (Teheran 
woestijnvampier)  Rostislav Bogoslevsky  Nicolae Bonner  Shen Changping  Shen Changyin  Nikolaj Dzjoemagaliev (Metal Fang)  Sataro Fukiage  
Said Hanaei (Spinnenmoorden)  Hiroaki Hidaka  Miyuki Ishikawa  Kiyotaka Katsuta  Yoshio Kodaira  Surender Koli  Genzo Kurita  Dr Louay  Hiroshi 
Maeue (Zelfmoordsite-moorden)  Futoshi Matsunaga en Junko Ogata  Tsutomu Miyazaki (Otakumoordenaar)  Norio Nagayama  Seisaku Naka-
mura (Dove Hamamatsumoordenaar)  Akira Nishiguchi  Kiyoshi Okubo  Moninder Singh Pandher  Raman Raghav  Gong Runbo  Auto Shankar  
Charles Sobhraj (Slang)  Stoneman  Ahmad Suradji  Yang Xinhai (Monster Killer)  Shi Yuejun  Huang Yong  Yoo Young-Chul (Rainy Night Murderer) 
Veroordeelde seriemoordenaars in Afrika  Cedric Maake (Wemmer Pan-moordenaar)  Daisy de Melker  Raya en Sakina  Charles Quansah  Gert 
van Rooyen  Moses Sithole (ABC moorden)  Sipho Thwala (Wurger van Phoenix)  Elias Xitavhudzi (Pangaman) Veroordeelde seriemoordenaars in 
Australië  David en Catherine Birnie (Moorhouse Murders)  John Bunting (Snowtown Murders)  Eric Edgar Cooke  Paul Denyer (Frankston Serial 
Killer)  Peter Dupas  Kathleen Folbigg  Leonard Fraser (The Rockhampton Rapist)  Mark Haydon (Snowtown Murders)  John Wayne Glover (Granny 
Killer)  Caroline Grills (Auntie Thally)  Mark Jefferies  Eddie Leonski (Brownout Strangler)  William MacDonald (Mutilator)  Ivan Milat (Backpacker 
Murders)  James Vlassakis (Snowtown Murders)  Robert Wagner (Snowtown Murders)
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“We all go 
a little mad 
sometimes.”
- Ted Bundy

Veroordeelde seriemoordenaars in Nederland Willem van Eijk (Beest van Harkstede) Koos HertogsMaria Swanenburg Hans van Zon Veroor-
deelde seriemoordenaars in België Michel Bellen (Wurger van Linkeroever)  Marc Dutroux (Beest van België)  Ronald Janssen  Michel Lelièvre  
Andras Pandy (Vader Blauwbaard)  Staf Van Eyken (Vampier van Muizen)  ‘Slachter van Bergen’ (onopgelost) Elders in Europa  Wolfgang Abel  
Beverley Allitt (Angel of Death)  Valeri Asratjan  John Ausonius (Laserman)  Jürgen Bartsch  Leslie Bailey  Francisca Ballesteros  Erzsébet Báthory 
(Gravin Dracula)  Sawney Bean  Levi Bellfield  Donato Bilancia (Monster van Ligurië)  Robert Black  Elfriede Blauensteiner (Zwarte Weduwe)  Ian 
Brady (Moors Murders)  William Burke  George Chapman  Luigi Chiatti (Monster van Foligno)  Thomas Neill Cream  John Christie  Reg Christie  
Leonarda Cianciulli  António Luís Costa  Mary Cotton  Gordon Cummins (Blackout Ripper)  Özgür Dengiz (Kannibaal van Ankara)  Karl Denke  
John Duffy en David Mulcahy (Railway Killers)  Amelia Dyer (Babyfarm Murderer)  Volker Eckert  Kenneth Erskine (Stockwell Strangler)  Francis-
co Garcia Escalero  Marie Fikáčková  Michel Fourniret (Monster van de Ardennen)  Franz Fuchs  Daniel Gonzalez  Steven Grieveson (Sunderland 
Strangler)  Karl Grossman  Belle Gunness  Matti Haapoja  Fritz Haarmann (Slager van Hannover)  John George Haigh (Acid Bath Murderer)  An-
thony Hardy (Camden Ripper)  Trevor Hardy (Beast in the Night)  Myra Hindley (Moors Murders)  Fritz Honka  William Horncy  Colin Ireland (Gay 
Slayer)  Jack the Ripper  José María Jarabo  Hélène Jégado  Béla Kiss  Vasili Koelik  Julian Koltun  Joachim Kroll (Ruhrkannibaal )  Peter Kudzinowski  
Peter Kürten (Vampier van Düsseldorf )  Henri Désiré Landru  Bruce Lee  Irene Leidolf  Stephan Letter  Lissabon Ripper  Émile Louis  Bruno Lüdke  
Michael Lupo  Patrick Mackay  Christine Malèvre  Peter Manuel  Zdzisčaw Marchwicki (Vampier van Zagébie)  Robert Maudsley (Hannibal de 
Kannibaal)  Wčadysčaw Mazurkiewicz (Gentleman Killer)  Stanisčaw Modzelewski (Vampier van Gakówka)  Václav Mrázek  Arnfinn Nesset  
Dennis Nilsen (Muswell Hill Murderer of Kindly Killer)  Colin Norris (Angel of Death)  Anatoli Onoprienko (Beest van Oekraïne)  Dagmar Over-
bye  Pietro Pacciani (Monster van Florence)  William Palmer  Thierry Paulin  Leszek Pôkalski (Vampier van Bytów)  Marcel Petiot  Kaspars Petrovs  
Aleksandr Pitsjoesjkin (Schaakbordmoordenaar)  Silvo Plut  Norbert Poehlke  Thomas Quick  Gilles de Rais  Kenneth Regan  Vera Renczi  Ion 
Rîmaru  Jack the Ripper  Mark Rowntree  Sergej Rjachovski (Nijlpaard)  Darja Saltykova  John Martin Scripps (Tourist from Hell)  Harold Shipman 
(Dr. Death)  Anatoli Slivko  Sasja Spesivtsev  George Joseph Smith (Bruiden in bad-moordenaar) ucjan Staniak (Rode Spin)  John Straffen  Jack the 
Stripper  Peter Stumpp (Weerwolf van Bedburg)  Roberto Succo  Peter Sutcliffe (Yorkshire Ripper)  Antti Taskinen  Aleksandr Tsjajka  Vlad sepeû 
(Vlad Dracula)  Metod Trobec  Andrej Tsjikatilo (Slager van Rostov)  Jack Unterweger  Joseph Vacher (Franse Ripper)  Jose Antonio Rodriguez 
Vega  Manuel Delgado Villegas  Jeanne Weber  Fred West  Steve Wright  Graham Young (Teacup Poisoner)  Petr Zelenka  Anna Maria Zwanziger  
Veroordeelde seriemoordenaars in de Verenigde Staten  John Eric Armstrong  Joe Ball (Bluebeard of South Texas)  Robert Berdella (The Kansas 
City Butcher)  David Berkowitz (Son of Sam)  Kenneth Bianchi en Angelo Buono (Hillside Stranglers)  Richard Biegenwald  William Bonin (Freeway 
Killer)  Jerry Brudos (Lust Killer)  Carol Bundy en Doug Clark (Sunset Strip Killers)  Ted Bundy  Richard Trenton Chase (Vampire of Sacramento)  
Dean Corll (Candy Man)  Richard Cottingham (Torso Killer)  Andrew Cunanan  Jeffrey Dahmer  Albert DeSalvo (Boston Strangler)  Nannie Doss 
(Giggling Granny)  Raymond Fernandez en Martha Beck (Lonely Hearts Killers)  Rodolfo Fierro (De Slager)  Albert Fish (Werewolf of Wysteria)  
John Wayne Gacy (Killer Clown)  Gerald en Charlene Gallego (Gallego Sex Slave Killers)  Donald Henry Gaskins  Ed Gein  Harvey Glatman 
(The Lonely Hearts Killer)  Anna Marie Hahn (Arsenic Anna)  Robert Hansen  Gary Heidnik  William Heirens (Lipstick Killer)  Vincent Johnson 
(Brooklyn Strangler)  John Joubert  Theodore Kaczynski (Unabomber)  Freeway Killer (Freeway Killer)  Edmund Kemper (The Co-ed Killer)  Paul 
John Knowles (Casanova Killer)  Richard Kuklinski  Derrick Todd Lee (Baton Rouge Serial Killer)  Eddie Leonski (Brownout Strangler)  Henry Lee 
Lucas  John Lee Malvo  Charles Manson  Kenneth McDuff (Broomstick Murders)  John Allen Muhammad (Washington Sniper)  Gordon Northcott 
(Wineville Chicken Coop Murders)  Carl Panzram  Craig Price (Warwick Slasher)  Cleophus Prince (Clairemont Killer))  Dennis Rader (BTK 
killer)  Richard Ramirez (Night Stalker)  Gary Ridgway (Green River Killer)  Joel Rifkin  Ripper Crew  Danny Rolling (Gainesville Ripper)  Altemio 
Sanchez (Bike Path Rapist)  Charles Schmid (Pied Piper of Tucson)  Abdul Latif Sharif  Arthur Shawcross (Genesee River Killer)  Gerard Shaefer  
Richard Speck  Jack Owen Spillman (Werewolf Butcher)  Gerald Stano  Charles Starkweather  William Suff (Riverside Prostitute Killer)  James 
Swann (Shotgun Stalker)  Ottis Toole  Randall Woodfield (I-5 Killer)  Aileen Wuornos (Damsel of Death)  Robert Lee Yates  Zodiac Killer Veroor-
deelde seriemoordenaars in Canada  Paul Bernardo  Wayne Boden (Vampire Rapist)  John Martin Crawford  Thomas Neill Cream  William Patrick 
Fyfe  Keith Hunter Jesperson (Happy Face Killer)  Russell Johnson (Bedroom Strangler)  Gilbert Paul Jordan (Alcohol Murders)  Allan Legere 
(Monster of the Miramichi)  Clifford Olson  Robert Pickton  Peter Woodcock Veroordeelde seriemoordenaars in Latijns-Amerika  Daniel Barbosa 
(Beest van de Andes)  Juana Barraza Zamperio (Oudevrouwtjesmoordenares)  Gregorio Cárdenas Hernández (Wurger van Tacubaya)  José Luis 
Calva  Adolfo Constanzo (peetoom van Matamoros)  Luis Garavito (Het Beest)  Delfina, Eva en María de Jesús González (Zusters uit de Hel)  Pedro 
Alonso López (Monster van de Andes)  Raúl Osiel Marroquín Reyes (De Sadist)  Robledo Puch (Zwarte Engel)  Ángel Maturino Reséndiz (Spoor-
wegmoordenaar)  Cayetano Santos Godino  Dorangel Vargas  Veroordeelde deriemoordenaars in Azië  Thug Buhram  Mohammed Bijeh (Teheran 
woestijnvampier)  Rostislav Bogoslevsky  Nicolae Bonner  Shen Changping  Shen Changyin  Nikolaj Dzjoemagaliev (Metal Fang)  Sataro Fukiage  
Said Hanaei (Spinnenmoorden)  Hiroaki Hidaka  Miyuki Ishikawa  Kiyotaka Katsuta  Yoshio Kodaira  Surender Koli  Genzo Kurita  Dr Louay  Hiroshi 
Maeue (Zelfmoordsite-moorden)  Futoshi Matsunaga en Junko Ogata  Tsutomu Miyazaki (Otakumoordenaar)  Norio Nagayama  Seisaku Naka-
mura (Dove Hamamatsumoordenaar)  Akira Nishiguchi  Kiyoshi Okubo  Moninder Singh Pandher  Raman Raghav  Gong Runbo  Auto Shankar  
Charles Sobhraj (Slang)  Stoneman  Ahmad Suradji  Yang Xinhai (Monster Killer)  Shi Yuejun  Huang Yong  Yoo Young-Chul (Rainy Night Murderer) 
Veroordeelde seriemoordenaars in Afrika  Cedric Maake (Wemmer Pan-moordenaar)  Daisy de Melker  Raya en Sakina  Charles Quansah  Gert 
van Rooyen  Moses Sithole (ABC moorden)  Sipho Thwala (Wurger van Phoenix)  Elias Xitavhudzi (Pangaman) Veroordeelde seriemoordenaars in 
Australië  David en Catherine Birnie (Moorhouse Murders)  John Bunting (Snowtown Murders)  Eric Edgar Cooke  Paul Denyer (Frankston Serial 
Killer)  Peter Dupas  Kathleen Folbigg  Leonard Fraser (The Rockhampton Rapist)  Mark Haydon (Snowtown Murders)  John Wayne Glover (Granny 
Killer)  Caroline Grills (Auntie Thally)  Mark Jefferies  Eddie Leonski (Brownout Strangler)  William MacDonald (Mutilator)  Ivan Milat (Backpacker 
Murders)  James Vlassakis (Snowtown Murders)  Robert Wagner (Snowtown Murders)



36 Actualiteit

29/11/11, 11u15
Op het assisenproces van de 51-jarige 
Genkenaar Serge Torcal in Tongeren 
kwamen de Genkse rechercheurs 
Koen Houben en Nico Convents van 
de lokale politie aan het woord. Zij 
ondervroegen meermaals de bes-
chuldigde, die op 4 juni 2008 zijn 
77-jarige buurvrouw Virginie Billen 
met 117 messteken doodstak in haar 
woning op de Onderwijslaan in Wa-
terschei (Genk). Bij zijn eerste ver-
hoor na zijn arrestatie zei de drugs-
verslaafde Torcal: “Ik heb er geen 
spijt van. Als ik vrij komen, ga ik nog 
moorden plegen.”

Torcal was na de moord op zijn buurvrouw 
-die zich sinds het overlijden van zijn ei-
gen moeder over hem ontfermde- via haar 
achtertuin weggevlucht tot aan het logemen-
thuis waar hij verbleef, twee huizen verder. 
Daar vroeg hij de politie te bellen omdat 
hij Billen vermoord had. Torcal, wiens kler-
en met bloed besmeurd waren, bleef kalm 

wachten tot de politie arriveerde.
 
De twee speurders vertelden dat Torcal 
gedurende het onderzoek zijn versie van 
de feiten meermaals wijzigde. Pas bij zijn 
derde verhoor vertelde Torcal de versie van 
de psychose en de stemmen in zijn hoofd, 
die hem toe aanzetten de moord te plegen. 
“Tijdens zijn eerste verhoor was hij met 
zijn eigen bezig. Hij verklaarde dat hij het 
noorden kwijt was sinds het overlijden van 
zijn moeder begin januari. Hij had geen em-
pathie met het slachtoffer. Hij sprak van de 
medicatie, die hij nodig had en dat iemand 
het moest gaan halen in het logementhuis. 
Hij ontkende eerst met klem dat hij iets had 
meegenomen bij het slachtoffer, maar we 
hadden toch juwelen teruggevonden op zijn 
vluchtweg. Toen we hem ermee confronteer-
den, gaf hij schoorvoetend toe dat hij gep-
robeerd de pinkring van het slachtoffer weg 
te nemen door in de pink te snijden”, getu-
igden de speurders.
 
Torcal vroeg de speurders ook hoe de feiten 
omschreven konden worden. “Het is geen 
roofmoord. Kan het haatmoord zijn? Bestaat 
zoiets?”, vroeg Torcal aan de rechercheurs. 
Torcal vond immers dat alle oude vrouwen 
eraan moesten, omdat hij het verlies van zijn 
moeder onrechtvaardig vond. (belga/vsv)

Torcal: “Als ik vrij kom, ga ik 
nog moorden plegen”

14 december, 10:08
Vera Van Osta heeft er alles aan 
gedaan om de Marokkaanse Laila en 
haar broer zich thuis te doen voelen. 
Dat Abdul B. een probleemjongen 
was, wist ze. Maar maandagavond 
deed ze een akelige ontdekking. Ab-
dul was gruwelijk afgemaakt.

Vera Van Osta woont op de Ertbruggelaan, 
samen met haar vriend. Een jaar geleden 
maakte ze op de bovenverdieping plaats 
vrij voor Laila en haar man. “Laila kwam bij 
mij schoonmaken en het klikte heel goed 
tussen ons. Ze nodigde mij een keer uit op 
haar flat in Deurne. Een heel armoedig ap-
partementje. Ik had medelijden met haar. 
We hebben het appartement boven ons 
opgeknapt en Laila en haar man werden 
de nieuwe huurders”, vertelt ze. “We liepen 

  -             



24 november, 15:48
De Pakistaanse politie heeft donderdag een 
vrouw opgepakt voor de moord op haar 
echtgenoot. Het lichaam van de man sneed 
ze vervolgens in stukken, waarna enkele li-
chaamsdelen in de kookpot verdwenen.

De vrouw pikte het niet dat haar man 
een tweede echtgenote nam zonder haar 
toestemming. Dat meldt een politieverant-
woordelijke.

Gemarineerd in kruidenmengsel
Het incident vond plaats in Shah Faisal, een 
arme wijk van Karachi, in het zuiden van 
het land. De 32-jarige Zainab Bibi en haar 
22-jarige neef werden opgepakt voor de 
moord. De twee werden betrapt tijdens het 
kokkerellen. De vrouw zou stukken vlees 
van haar man al gemarineerd hebben in een 
kruidenmengsel, zo luidt het bij de politie.

Volgens de politie zou Zainab Bibi haar man 
in een vlaag van woede gedood hebben, na-
dat ze te weten was gekomen dat hij van plan 
was om met een tweede vrouw te trouwen. 
Een deel van het lichaam van het slachtoffer 
werd teruggevonden in een diepvriezer.

Pakistaanse 
vrouw betrapt 
tijdens 
koken van 
echtgenoot

Nieuw onder-
zoek naar 
mysterieuze 
dood van 
Natalie Wood
18 november, 18:02
Haar dood is tot vandaag een van 
de grootste raadsels in Hollywood. 
Actrice Natalie Wood, bekend uit de 
musicalfilm ‘West Side Story’, ver-
dronk in 1981 tijdens een boottocht 
op het jacht van haar echtgenoot, ac-
teur Robert Wagner.

De politie sprak destijds van een ongeval, 
maar vrijdag werd de zaak heropend nadat 
zich getuigen hadden gemeld met “nieuwe 
informatie”.

Ruzie
Nathalie Wood was op de dag van haar dood 
onderweg met haar echtgenoot Robert Wag-

ner en zijn collega Christopher Walken. De 
twee zouden een ruzie begonnen zijn, waar-
na Wood zich terugtrok in haar kajuit. De 
volgende ochtend werd ze drijvend op zee 
teruggevonden. Ze droeg enkel een nach-
tjapon, sokken en een jas.

De zus van de overleden actrice, Lana Wood, 
en de kapitein van het jacht vroegen vorig 
jaar al om het onderzoek op basis van die 
informatie te heropenen. “Ik wil gewoon dat 
de waarheid aan het licht komt, het echte 
verhaal”, zei ze destijds op CNN.

Verhuurster vindt lijk na 
gruwelmoord in Deurne
geregeld bij elkaar binnen, barbecueden 
samen in de tuin. Laila is een goed meisje. 
Maar haar broer, die inmiddels ook bij haar 
was ingetrokken, was anders.”

Probleemjongen
“Abdul was zijn roepnaam, eigenlijk heette 
hij Ibrahim. Een probleemjongen, noemde 
Laila hem. Maar verder zei ze niets over 
hem. Hij was ’s nachts vaak weg. Maar of hij 
werken was? Dat weet ik niet.”

Vera Van Osta werd op een dag uitgenodigd 
door Laila om mee te gaan naar haar familie 
in Casablanca. “Ze woonden in een sloppen-
wijk. Laila moest hen onderhouden. Ik heb 
nog een tv voor hen gekocht, als dank.”

Afrekening
Twee weken geleden spraken Vera Van Osta 
en Abdul af dat hij voor haar katten zou zor-
gen terwijl zij op reis was. Laila zelf was met 

haar man en hun in augustus geboren baby 
naar de familie in Marokko. “Geen probl-
eem”, zei Abdul. Maar de katten hebben 
nooit eten gekregen. “In de vroege ochtend 
van 30 november ben ik op reis vertrokken”, 
zegt Vera Van Osta. “De avond van 29 no-
vember heb ik Abdul nog gezien, met een 
Oost-Europees of Russisch meisje. Hij zei dat 
het zijn vriendin was, maar zijn lief woont in 
Marokko. Alleszins, zowat een uur later hoo-
rden we zwaar gestommel. Ik dacht nog: die 
kunnen er wat van ... Maar nu blijkt dus dat 
het toen is gebeurd, de moord.”

Maandag liet Vera Van Osta een slotenmaker 
komen op vraag van Laila. Zij maakte zich 
zorgen. Hoe ver het onderzoek van de politie 
staat, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het 
om een afrekening.

SyMa, AK



38    Ronald 
Janssen
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Ronald Janssen gaat niet in beroep te-
gen de 368.245 euro schadevergoed-
ing die de moordenaar uit Loksbergen 
moet betalen aan de families van de 
slachtoffers. Dat meldt zijn advocaat 
Adam Miskovic.
‘We hebben er inderdaad voor gekozen 
om niet in beroep te gaan. Zowel niet 
tegen het arrest als tegen de schade-
vergoeding. Mijn cliënt en ik hebben 
daar ook niet lang over getwijfeld’, zegt 
meester Miskovic.

Ronald Janssen werd in oktober veroor-
deeld tot levenslang voor de moorden 
op Shana Appeltans, Kevin Paulus 
en Annick Van Uytsel. Hij werd ook 
schuldig bevonden aan de ontvoer-
ing van Annick en de verkrachting van 
Shana.

Eind november werden de burger-
lijke belangen afgehandeld. De 
nabestaanden van de slachtoffers krij-
gen 325.000 morele en 43.245 euro ma-
teriële schadevergoeding.
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Op het assisenproces in Tongeren tegen Ronald Janssen heeft 
de beschuldigde een levenslange gevangenisstraf gekregen. 
Gisteren had de jury al beslist dat Janssen schuldig is aan de 
ontvoering en moord op Annick Van Uytsel, de moord op Kevin 
Paulus en de foltering, verkrachting en moord op Shana Ap-
peltans.

Michel Jordens herhaalde nog eens dat de jury Ronald Jans-
sen gisteren over de hele lijn schuldig heeft verklaard op ne-
gen schuldvragen en las de motivering van de strafmaat voor. 
“Hierbij moet de straf worden bepaald voor de zwaarste mis-
daad, namelijk moord. 

“De wijze waarop Ronald Janssen tewerk ging, had niet de 
eenvoudige doding, doch de totale vernietiging van zijn slach-
toffers tot doel”(...) “De gruwelijke uitvoeringswijze heeft een 
onnoemelijk leed bij de nabestaanden teweeggebracht.”

Hij herhaalde ook nog de conclusie van de gerechtspsychi-
aters dat Janssen “een kernpsychopaat is met seksueel afwi-
jkend gedrag en de kans op enige succesvolle behandeling 
als miniem wordt ingeschat. De betrokkene wordt omschreven 
als uitsluitend ik-gericht en zonder werkelijk inlevingsver-
mogen tegenover derden. 

“Er zijn geen verzachtende omstandigheden ten opzichte van 
de bewezen geachte feiten, en evenmin wat betreft de per-
soonlijkheid van Ronald Janssen. 

“Er is u de zwaarste straf opgelegd en de wet voorziet dat ik 
u inlicht over de strafuitvoering. Gelet op de zware straf is het 
duidelijk dat u een hele tijd in de gevangenis zal zitten. (...) 
Wanneer tegen u een levenslange straf wordt uitgesproken 
dan is dat eigenlijk symbolisch zeggen: de maatschappij wenst 
u niet in haar midden ter bescherming van de maatschappij.”

Daarna mocht Janssen de rechtszaal verlaten, Janssens knikte 
en zei met zachte stem “oké”. Janssen fluisterde nog even zijn 
advocaat iets in de oren en heeft dan de rechtszaal verlaten. 
Op de beelden is een brede glimlach op het gezicht van Jans-
sen te zien (foto links). Jordens ging daarna voort met de ver-
dere technische uitleg.
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Per jaar 490.000 moorden.
20% daarvan in Z. Amerkia
15% daarvan in Afrika
9% daarvan in europa

de moordratio word 
berekend per 100.000 
inwoners.

meest moorddadige landen 
wereldwijd

Colombia (61,1) 
El Salvador (58), 
de Ivoorkust (45)
Zuid Afrika (39) 
Rusland (29)

 490.000

Cijfers
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Meest ‘veilige’ landen 
weereldwijd

Luxemburg (0,4)
Japan (0,5)
Denemarken (0,53)

Belgie 2.1 moorden per 
100.000 inwoners altijd 
gedaald vanaf de mid-
deleeuwen, maar sinds ‘70 
stijgt dit cijfer terug. 



48 Experimenteel Font
error in taal: fouten, onleesbare tekst, 
fout gedecodeerd, verkeerd  gelezen, 
of verkeerd geschreven. Moeilijk te 
lezen. onduidelijk. Verschillende din-
gen over elkaar. Vooral niet, clean, 
duidelijk, proper, gelijkmatig.

Daarom dacht ik aan lino snede. Zo kon 
ik voor een keer ook volledig hand-
matig werken. 
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54 Logo 
tentoonstelling

WHAT YOU SHOULD KNOW
BUT PROBABLY DON’T

17 MRTtentoonstelling logos.
Sint Lukas Antwerpen
3 Grafische vormgeving
Volg de rode tape!

Opdracht omschrijving: Ontwerp een 
tentoonstelling rond logo’s. Met een 
deel van de klas hebben we beslist 
om vooral de (interessante) verhalen 
achter de logo’s te belichten. De titel 
van de tentoonstelling luid dan ook 
‘what you should know, but probably 
don’t”. Dit wijst voor een stukje ook 
naar de doelgroep, de opendeurdag 
zal waarscheinlijk jongeren aantrekken 
die geinteresseerd zijn in een job als 
grafisch ontwerper. Dan zijn deze verh-
alen, ontwerpers en wanneer de logo’s 
ontwikkeld zijn interessant. 

Dan moest de volledige tentoonstelling 
door iedereen appart gevisualiseerd 
worden. Dan wilde ik verder gaan met 

een spel. Maar dan op reuzen formaat. 
Zo word de informatie niet alleen snel-
ler opgeslaan, ze is ook nog interes-
santer. 

Het spel is wie is het geworden. Ik heb 
het spelelement, van de kaartjes die 
toegeklapt worden willen weergeven 
in mijn laatste poster.  De letters in uit-
drukkelijk aanwezige lettertypes wi-
jzen voor een stukje naar de logo’s. Het 
zouden allemaal een stukje uit een logo 
kunnen zijn. 

Hw A T

Y O u

S H O

L D K

N O

a logo 
exhibition

W
BUT 
PROBABLY 
DON’T

Sint Lucas
Antwerpen



55



56

Hw A T

Y O u

S H O

L D K

N O
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W
BUT 
PROBABLY 
DON’T

Sint Lucas
Antwerpen
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