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Daar zijn we weer. Of als je voor het eerst een 

poster van ons ontvangt: hallo en welkom! 

Superleuk dat je met ons dit avontuur aangaat 

en erop vertrouwt dat er iets prachtigs uit je 

koker rolt.

Deze poster komt dus van Iris van den Akker. 

Toen we Iris voor het eerst spraken over de 

poster die ze had gemaakt, vertelde ze dat 

ze hoopte dat mensen de poster op het toilet 

zouden hangen. We weten nog steeds niet 

zeker of dit een grap is, maar we hebben het 

geprobeerd. En we kunnen je zeggen dat het 

een goed idee is. Probeer het zelf eens en laat 

ons weten wat je er van vond. Maar houd het 

alsjeblieft netjes. 

Veel plezier met de poster van Iris allemaal.

En als je tips, complimenten of foto’s hebt, we 

ontvangen ze graag op info@deposterscouts.nl.

Hopelijk tot issue #3! 

Groetjes,

Clubleiding De Poster Scouts
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De poster die je hier voor je hebt 

komt uit de digitale pen van Iris 

van den Akker. Deze illustrator uit 

Amsterdam studeerde aan de Willem 

De Kooning Academie in Rotterdam 

en de St. Joost Academie in Breda. 

Sindsdien werkt ze als freelance 

animator en illustrator. En doordat zij 

die levenskeuzes heeft gemaakt, kun 

jij deze poster in ontvangst nemen. 

Ongelofelijk! In deze clubpost geeft 

Iris inzicht in haar maakproces.

We zien een vrouw in een heet bad, omringd door 

een waas van stoom. De keuze voor dit beeld heeft 

alles te maken met de periode waarin ‘ie getekend 

is. Iris: “Ik maakte deze posters in de hete dagen 

van augustus 2020 en mijn dagen in de studio 

voelden aan alsof ik in een sauna werkte. Ik denk 

dat dat gevoel me inspireerde dit werk te maken. 

Verder denk ik ook dat het gemis van de sauna 

dit afgelopen jaar heeft meegespeeld haha, ik ben 

namelijk dol op spa’s.” 

De kunst van het beginnen

Bij De Poster Scouts laten we de illustratoren 

geheel vrij in wat ze maken. Dat is een zegen of een 

vloek, afhankelijk aan wie je het vraagt. Iris rekent 

zichzelf tot die laatste groep. “Het was vrij lastig. Ik 

werk makkelijker met een thema of kaders, dan heb 

ik een bepaald startpunt van waaruit ik kan werken. 

Of een doel, iets wat de illustratie zou moeten 

uitleggen of verklaren. Ik heb geloof ik twaalf 

schetsen gemaakt die ik allemaal niks vond.”

Lijnenspel

“Ik werk altijd digitaal, ik vind het fijn om te schetsen 

op mijn iPad, in Procreate. Hij is klein genoeg om 

mee te nemen in de trein, wat ik heel fijn vind. Het 

is een soort digitaal schetsboek. Daarna werk ik 

de schets uit op mijn Cintiq in Photoshop. Ik hou 

van dat ding, het is lekker groot waardoor ik me er 

helemaal op uit kan leven.” 

“Deze illustratie is ook in de trein tot stand 

gekomen. De eerste schetsen waren heel grof, met 

dikke penselen. Ik wil me niet te vroeg verliezen in 

details, het gaat mij namelijk meer om compositie 

en een bepaald gevoel vangen. Het lijnenspel 

tussen de strakke tegels, het vloeiende haar en het 

water leken me toffe uitgangspunten om verder 

uit te werken, en van daaruit ben ik gewoon gaan 

inkleuren. Ik gok dat ik in totaal zo’n twee of drie 

dagen bezig ben geweest met de poster. Telkens 

heb ik een stapje terug gezet of het een dagje laten 

rusten, om daarna te kijken of het nog steeds ‘klopt’. 

Aan het eind tweak ik gewoon net zo lang totdat ik 

voel dat ik moet stoppen.”

More than a feeling

“In deze illustratie wilde ik graag meer spelen met 

organische en strakke lijnen, en jaren ’80 kleuren. Ik 

hou ervan om illustraties te maken die een bepaald 

gevoel of bepaalde emotie overbrengen. In deze 

poster zie ik rust en genot. Ik hoop dat andere 

mensen dit er ook uithalen.”

Welke makers zou je graag willen 

aandragen voor De Poster Scouts?

“Sowieso Hedof, één van mijn favoriete illustratoren. 

Ik hou ontzettend van zijn vormgebruik. En Floor 

Rieder’s texturen vind ik ook ontzettend gaaf, zij 

heeft een unieke manier van illustreren. Verder denk 

ik aan Anne Stalinski, Loulou&Tummie, Ilse Weisfelt… 

zoveel om op te noemen!”
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Deel je ervaring!

We zijn super benieuwd wat je eerste reactie 

was, waar de poster hangt en of je nog tips of 

trucs hebt. Deel een foto met #deposterscouts 

op Instagram of Facebook of stuur een mailtje 

naar info@deposterscouts.nl.
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