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De winter wordt verdreven door de lente. 
Regen maakt plaats voor zon. Binnen 
wordt buiten. Kleur en warmte maken een 
herintrede in ons leven. Des te passender 
dat deze kleurrijke poster van Levi Jacobs 
zojuist jouw leven is ingefietst.
Laat deze poster een voorbode zijn voor de 
komende maanden. Een periode waarin we 
weer naar buiten treden. Uit onze huizen, uit 
onze hoofden, de wereld tegemoet. 
Ze zeggen wel eens dat al het goede in 
drievoud komt. De heilige drie-eenheid. 
Scheepsrecht. We hopen dat dit ook opgaat 
voor issue #3 en dat deze poster jullie veel 
plezier mag brengen. Super fijn dat je op 
ons vertrouwt en dit avontuur met ons aan 
wilt gaan. Hopelijk mogen we je over twee 
maanden weer verblijden met een nieuwe 
poster! 

Groetjes,

Clubleiding De Poster Scouts
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De poster die zojuist uit je koker is 
komen rollen is gemaakt door Levi 
Jacobs. Deze Rotterdammer maakt 
al jaren oogstrelende beelden. Zijn 
kleurgebruik en texturen zorgen 
voor een lekker fris beeld, als een 
knapperige salade, én zijn illustraties 
werken erg lekker op een poster. Wat 
is de magie van Levi? Hoe gaat hij te 
werk? En wat zien we eigenlijk op de 
poster die je hebt gekregen? Je leest 
het allemaal in deze clubpost.

De geboorte van een poster

Bij de Poster Scouts krijgen illustratoren geen 
thema of restricties mee. De enige vereiste is de 
vorm: A2, staand. Die vrijheid is voor sommigen 
een vloek en voor anderen een zegen. Je zou 
verwachten dat Levi, die normaal al zijn werk in één 
dag maakt, thuishoort in die laatste groep. Toch? 
“Nou, voor ik hier aan begon heb ik ongeveer een 
week nagedacht om een soort beeld te krijgen 
van wat ik wilde maken. Het brengt ook een 
bepaalde druk met zich mee als je weet dat het 
een poster wordt voor iemand anders. Je wilt iets 
heel goeds maken, maar daardoor blokkeerde ik 
juist een beetje. Uiteindelijk heb ik er heel veel over 
nagedacht maar toen het erop aankwam heb ik iets 
snels en intuïtiefs gemaakt. Dus eigenlijk hoe mijn 
meeste werk tot stand komt.”

Waar kijken we naar?

Op de poster zien we een oranje mannetje uit een 
bakstenen hoofd kruipen. Een beetje schuchter 
en voorzichtig. Zijn er bepaalde, niet nader te 
benoemen, gigantische globale veranderingen 
die invloed hebben gehad op dit werk? “Ik zou 
het resultaat zelf kunnen analyseren maar dat 
laat ik liever aan de kijker zelf over. Dit is, zoals 
ik al zei, eigenlijk een spontaan en vrij werk. Een 
samenvatting van elementen en een esthetiek die 
ik graag gebruik in mijn tekeningen.” 

Apenhersenen

“Het beeld dat er iets gebeurt in een uitgehold 
hoofd komt heel vaak terug in mijn werk. Het is 
een goede manier om bijvoorbeeld abstracte 
thema’s zoals gevoelens, dingen die in je 
hoofd gebeuren, op een letterlijke manier af te 
beelden. Ik tekende vroeger altijd apen, vaak 
ook met uitgeholde hoofden. Die inspiratie 
komt uit een van mijn favoriete jeugdfilms: 
Indiana Jones and the Temple of Doom. In een 
van de scènes eten ze een dessert van monkey 
brains uit een apenschedel. Dat heeft veel 
indruk op mij gemaakt.”

Hoop

Deze poster heeft dan weer indruk gemaakt op ons 
en hopelijk ook op jou. Levi hoopt het ook. “Alle 
leden hebben toch iets gekocht zonder te weten 
wat ze krijgen. Met een bepaalde verwachting. Het 
zou een eer zijn als ze het zo tof vinden dat ze het 
willen ophangen.” Spijt dat hij heeft meegedaan 
heeft hij zeker niet. “Ik ben blij dat ik onderdeel 
ben van deze club. En ik denk dat ik wel namens 
alle makers en organisatoren kan spreken dat dit 
een project is waar met passie en veel plezier aan 
gewerkt wordt.” En als Levi nog een maker zou 
mogen tippen voor de club? “Soña Lee, een van mijn 
beste vrienden en illustratieheldin.”
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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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