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Proces-Verbaal is een pluriforme uitgeverij voor en door 
schrijvers met een focus op poëzie. In 2014 startten Maurits 
Verhoef en Jasper Serraris met dit initiatief. Zij werken anno 2019 
samen met andere schrijvers samen, kunstenaars en artiesten. 
In boekvorm, producties, installaties en beeldende kunst voor 
festivals als Lowlands, Oerol, Ruigoord, Poetry International. 

Door gedichten te combineren met beeldende kunst, theater en 
bijzondere producties wordt poëzie toegankelijk voor iedereen.

Dit document geeft een overzicht van de beeldende kunsten, door 
Maurits en Jasper. De stukken zijn gemaakt met verschillende 
technieken, van verf op doek tot RISO prints en conceptionele 
kunstvoorwerpen.

Contact:
06 - 16 44 16 33 (Jasper)
info@proces-verbaal.nl

www.proces-verbaal.nl
procesverbaal
     proces_verbaal

Links:
Titel: Wilde Nacht (2017) 

Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Print op canvas

Afmeting: 100x70 cm
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Titel: Myrthe (2018)
Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Verf op canvas
Afmeting: 100x100 cm



Titel: Tulp bij nacht (2019)
Door: Maurits Verhoef

Materiaal: Verf op canvas
Afmeting: 100x100 cm





Links en rechts:
Titel: Connecting Dots (2018) 

Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Verf op canvas

Afmeting: 100x150 cm



Titel: Vlakken 1 (2018)
Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Verf op canvas
Afmeting: 100x100 cm

Vlakken zijn schilderijen die 
geschikt zijn om te combineren 
met een gedicht. Een kalligrafie 
artiest schrijft met de hand de 
tekst in het schilderij.

Neem contact op om een 
geschikt gedicht van Proces-
Verbaal uit te kiezen. Samen 
zorgen we voor een perfect 
eindresultaat.



Titel: Vlakken 2 (2019)
Door: Maurits Verhoef

Materiaal: Verf op canvas
Afmeting: 100x100 cm





Titel: Typekunst (2017) 
Door: Maurits Verhoef

Materiaal: Typewerk op papier
Afmeting: 24x A6 

Het werk Typekunst van 
Maurits Verhoef bestaat uit 
een lijnenspel van zinnen 
en woorden, poëzie en 
gedachteloos tien vingers blind.

Het totaal bestaat uit 24 
pagina’s die in een raster een 
geheel vormen. Het afmetingen 
van het raster zijn aan te 
passen naar de situatie.



Boven:
Titel: Paris on amphetamines (2017) 

Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Print op canvas

Afmeting: 40x200 cm

Midden:
Titel: Bueatiful you (2017)

Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Print op canvas

Afmeting: 40x100 cm

Onder:
Titel: Wild Romance 2 (2016)

Door: Maurits Verhoef
Materiaal: Print op canvas

Afmeting: 100x70 cm



Titel: Sex and Drugs and Rock ‘ n Roll (2017) 
Door: Maurits Verhoef

Materiaal: Print op canvas
Afmeting: 60x90 cm

Deze prints op canvas zijn 
bewerkte foto’s, samengevoegd 
tot een collage. Andere 
afmetingen en samenstellingen 
kunnen in overleg gemaakt 
worden.

Ook deze werken zijn te 
combineren met tekst, 
oneliners of gedichten. Neem 
contact op en vraag naar de 
mogelijkheden.



Riso prints worden in 
kleine oplage gedrukt met 
een risografie machine. 
Deze machine maakt voor 
elke kleurlaag een zeefje. 
Vervolgens worden de kleuren 
laag voor laag gedrukt. 
Daardoor kunnen kleuren 
mengen en lagen een kleine 
marge verspringen. Het 
resultaat is een karakteristiek 
gedrukte afbeelding in 
combinatie met gedichten.

Heeft u een gedicht in 
gedachte? Wij maken graag 
een ontwerp. Alle afmetingen 
zijn mogelijk tot maximaal A3.

Links:
Titel: Hoor Europa (2018)
Door: Jasper Serraris
Auteur: Jasper Serraris 
Materiaal: Riso print*
Afmeting: 21x30 cm, A4

Rechts:
Titel: Saus (2019)
Door: Jasper Serraris
Auteur: Maurits Verhoef
Materiaal: Riso print
Afmeting: 30x21 cm, A4





Links:
Titel: Nut dient de mens (2017)
Door: Jasper Serraris
Auteur: Jasper Serraris
Materiaal: Riso print*
Formaat: 21x30, A4

Rechts:
Titel: Vier meters (2017)
Door Jasper Serraris
Auteur: Jasper Serraris
Materiaal Riso Print*
Afmeting: 30x15

*Print op canvas is mogelijk







De ouderwetse telefoon 
met een draaischijf, type T65, 
zie je tegenwoordig overal in 
tweedehands winkels. Leuk 
om terug te zien, maar wat 
moet je ermee? Niemand 
heeft tenslotte meer een vaste 
telefoonlijn…

Daarom bouwen wij de T65 om 
tot een Foon. Het voorvoegsel 
‘tele’ is overbodig, want de 
Foon belt niet met iemand op 
afstand. Onze Foon beschikt 
over 16 GB geheugen. De 
Foon wordt standaard geleverd 
met een lading poëzie van 
Proces-Verbaal. 

Maar elke eigenaar kan in een 
handomdraai zelf extra audio 
bestanden uploaden naar de 
Foon en koppelen aan een 
telefoonnummer.

Geen recycling, maar 
upcycling. Nieuwe techniek in 
een ouderwetse telefoon!

Rechts:
De Foon in gebruik bij Noordje Z-Store, 
Amsterdam


