
Houd 
je hoofd 
fris en je 
muren 
cool  

De Poster Scouts is
een initiatief van

✌

Het jaar is voorbij gevlogen. Zes geweldige 
posters van zes geweldige illustratoren 
zijn uit de vele kokers van de vele leden 
komen glijden. En vanaf december 
pakken we vrolijk door! Zes nieuwe 
makers, zes nieuwe posters en zes nieuwe 
verrassingsmomenten. Want net als Frans 
en Mariska, het vallen van de blaadjes en 
de baard van de koning, blijven sommige 
dingen gewoon altijd bestaan. Zo ook de 
tweemaandelijkse zending van De Poster 
Scouts.

Met trots presenteren we hier aan jou de 
zes beeldmakers die de aankomende twaalf 
maanden de vele muren van Nederland gaan 
verfraaien. Ontdek alle nieuwe beeldmakers 
op onze website.

Groetjes,

Clubleiding De Poster Scouts
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Wij zijn liefhebbers. Van mooie 
illustraties, straffe kopjes koffie, lekkere 
biertjes. En van Liefhebber. Nick 
Liefhebber, om precies te zijn. Deze 
illustrator en grafisch ontwerper valt 
op dankzij z’n prachtige achternaam. 
Én z’n even prachtige werk natuurlijk. 
Kleurrijk, speels en gedurfd. Werk 
waarvoor de term ‘eyecatcher’ speciaal 
lijkt te zijn uitgevonden. In deze 
clubpost ontmoet je de maker van jouw 
kersverse poster.

Een heuvelachtige tuin vol exotische planten. 
Hypnotiserende glas-in-lood ramen. En een 
bontgekleurde vogel die je met een schuin oog aankijkt. 
Nicks poster is een tweedimensionaal topstuk waarmee 
elke muur graag gezien wil worden. Vertel ons, Nick: 
wat is je geheime truc? “Mijn illustraties zijn zelden een 
realistische weergave. Eerder een deconstructie van 
herkenbare elementen. Eigenlijk pik ik interessante 
delen uit een onderwerp en daar bouw ik iets nieuws 
mee.”

Tweeheid in één beeld

“Voor The Mansion of the Lady and the Lord werd 
ik geïnspireerd door oude raampartijen die vaak zijn 
opgedeeld in kleinere vlakken. Grote vlakken glas waren 

vroeger erg duur en mocht er iets kapot gaan 
dan kon je gewoon een deel vervangen. Door die 
raamvormen kreeg ik het idee om een landhuis in de 
natuur te maken. Een dualiteit die vaak terugkomt in 
mijn werk: The Lady and the Lord, binnen en buiten, 
licht en donker, natuur en cultuur.”

Knip- en plakwerk voor pro’s

Je ziet het misschien niet direct, maar Nicks 
illustratie is een collage: een mix van analoog en 
digitaal. “Het grootste deel van de elementen is 
met de hand uit papier gesneden, ingescand en 
digitaal gearrangeerd. Als ik bezig ben vraag ik me 

vaak af waarom dat zo omslachtig moet. Maar als ik 
handgesneden vormen digitaal namaak, wordt het 
in mijn ogen toch minder goed. Door de beperking 
van het handwerk maak ik ook andere keuzes, 
bijvoorbeeld qua formaat. Dan ontstaan er mooie 
imperfecties en grove vormen.”

Een abstracte ervaring

“Een vrije opdracht zoals deze is wat ik het liefste 
doe. Ik heb veel meer ideeën dan tijd dus dankzij 
dit soort projecten kan ik er weer eentje uitvoeren! 
Ik hoop met deze illustratie nieuwsgierigheid op te 
wekken. Doordat het beeld niet te letterlijk is, moet 
je het als het ware zelf in elkaar zetten als kijker. 
In mijn werk is de rijkheid aan kleuren, vormen en 

patronen soms overweldigend. Ik vergelijk het wel eens 
met een bos waar door de felle zon overal vlekken van 
schaduw en licht ontstaan. 
Soms vloeit alles in elkaar over en wordt het een 
abstracte massa. Tenminste… zo ervaar ik het, haha.”

Welke makers zou je graag willen 
aandragen voor De Poster Scouts?

“Gijs Frieling maakt prachtige muurschilderingen. 
Vaak complexe beelden in weinig kwaststreken. Hij 
werkt ook samen met Job Wouters die zowel autonome 
typografische als figuratieve beelden maakt. En een 
werk van Leonie Bos zou ook mooi aan m’n muur 
staan!”
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Deel je ervaring!

We zijn super benieuwd naar je eerste reactie 
toen je de poster zag, waar ‘ie 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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