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G ■ Het idee om samen 
een bureau op te starten, 
is dat tijdens de oplei-
ding al ontstaan of pas 
daarna?
Daan: Dat is pas achteraf 

gekomen. We hebben beiden nog een jaar vrije grafiek 
erbij gedaan. Toen heb ikzelf de kans gekregen om voor 
z33 te werken in Hasselt. Maar dat kon alleen op zelf-
standige basis, dus ben ik dat in bijberoep geworden. 
Zo ben ik zelfstandig blijven werken. In 2007 hebben we 
dan samen een grafisch bureau opgericht.
Debora: Want we hadden dan ondertussen ook voor het-
zelfde bedrijf gewerkt.

G ■ Onmiddellijk zelfstandig beginnen lijkt me niet 
echt evident?
Deb: We zijn er ook een beetje, laat ons zeggen, inge-
gooid of ingeduwd. We hebben een jaar en een half voor 
een bedrijf gewerkt, Daan 2 jaar, op de grafische afdel-
ing. Die afdeling werd eigenlijk opgedoekt en wij war-
en daar de laatste maanden als zelfstandigen geweest. 
Dan moet je een keuze maken: gaan we als zelfstandige 
verder of gaan we terug in dienstverband ergens aan de 
slag? Gaande weg werd duidelijk dat de opdrachten 
bleven binnenkomen en dat we er ons brood vrij goed 
mee konden verdienen.

G ■ Jullie kunnen een vergelijking maken tussen in 
dienst werken en zelfstandig zijn? Wat is het voor-
deel, het verschil?
Daan: Het voordeel is dat je zelf je eigen tijd bepaald. In 
dienst is het stipt van 8u beginnen tot 17u of 18u 
werken. Als zelfstandige slaap je dan tot 10u.
Deb: Of koffie drinken wanneer je zin hebt!
Daan: Je bepaald zelf je uren, maar de deadlines blijven.

G ■ Hebben jullie dan die kans om zelf jullie op-
drachten uitkiezen?
Deb: We gaan natuurlijk altijd op zoek, maar er zijn 
mensen die ons via via ook altijd weten te vinden. Dit 
zijn niet altijd leuke opdrachten, maar je moet het zo 
naar je hand proberen te zetten zodat het voor jou wel 
een plezier is om aan te werken.

Na vijf jaar afgestudeerd te zijn aan de Bijloke te Gent 
zijn het duo Daan Linsen en Debora Lauwers sa-

men hun eigen grafisch bureau Postcard Of A Painting 
begonnen. Debora staat in voor de illustratieve kant 
en geniet van allerlei tierlantijntjes. Haar werk straalt 
gewoon vrolijkheid uit. Het grafische aspect wordt 
voornamelijk voorzien door Daan, die een strakkere 
en strikte stijl heeft. Ondanks hun diversiteit in stijlen 
vormen ze samen een geweldig duo.

Postcard Of A Painting
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Daan: Maar dat is niet altijd even eenvoudig.
Deb: Neen! Omdat je uw klanten bijna moet herop-
voeden. Ze hebben allemaal een stroom aan beelden, 
maar dat zijn meestal niet de goede. Dan moet jij de klanten 
toch proberen te overtuigen om eens iets anders uit te pro-
beren dan datgene wat zij in gedachten hadden.

G ■ En hebben jullie al klanten gehad die totaal niet 
akkoord waren met jullie eindresultaat?
Daan: Ja! Dat is dan, ja, even zo wat (pauze) bitsig zullen 
we maar zeggen.
Deb: Dan heb je zin om op iets te kloppen. Maar dat doe 
je natuurlijk niet.
Daan: Ja, we hebben het al meegemaakt dat een klant 
niet tevreden was. 
Wij hadden ons concept helemaal uitgelegd en ze waren 
akkoord. We hadden een fotograaf geregeld, de foto-
shoot gedaan en nog andere dingen. Daarna hadden we 
een tussenfase om ons werk al eens te tonen. Ze vertelde 
ons: ‘Dit is toch niet wat wij willen’. Maar die kosten 
waren natuurlijk allemaal al gemaakt. Want de klanten 
hadden dat reeds goed gekeurd! Dus die moesten ze ze-
ker betalen en dan konden we wel verder zien. 
Deb: Het belangrijkste blijft toch communiceren met 
de klant! Toch proberen aanvullen wat hij wil en in wel-
ke mate jij dan die grens eventueel kan wat verleggen.

G ■ Klopt het dat jullie een koppel zijn?
(Beiden lachen en knikken even)

G ■ Is het dan niet vervelend om samen een zaak te 
hebben in een branche waar redelijk veel stress bij komt 
te kijken?
Deb: Dat geeft soms vuurwerk, maar omdat je juist sa-
men werkt moet dat heel snel over gaan. Dan is het weer 
hop met de geit en samen voor hetzelfde strijden. Er is 
echt geen tijd om daar lang bij stil te staan of om dat per-
soonlijk te nemen. Dat is gerop, erover en ermee verder. 

G ■ Want privé en werk scheiden is dan wat moei-lijk 
veronderstel ik?
Deb: Ja, wat wij doen is een beetje een way of living. Dat 
stopt ook niet. 
Daan: Wij hebben ons bureau ook thuis. Dus alles loopt 
gewoon in elkaar over.

G ■ Jullie hebben ook andere projecten?
Deb: Wij freelancen, maar dat is allemaal onder dezelfde 
noemer. En daarin hebben we dan ons eigen ding. Daan 
werkt voor de Knack en ik voor de Standaard Magazine. 
Daan is goed in wat hij doet en ik heb zo mijn ding.
Daan: Debora doet eerder de illustratie.

G ■ Daar wou ik het over hebben. Vullen jullie werk en 
stijl elkaar wat aan? Of is er juist een diversiteit?
Daan: Ja, toch wel. Maar we hebben een eigenaardige ma-
nier van werken! Ik kan beginnen aan iets, maar dan voel 
ik dat het nog iets meer nodig heeft. Dan geef ik dat door 
aan Debora, waarna het vervolgens weer bij mij terecht 
komt en het juist dat is wat ik voor ogen had. We hoeven 
ook niet te zeggen wat er moet gebeuren, want dat ge-
beurt automatisch bij ons. Maar ik ben nogal strak in 
alles terwijl Debora meer tierlantijntjes gebruikt en wat 
vrolijker is.
Deb: Ik vind het inderdaad wel leuk om zo de dingen om 
te draaien. Om een keer iets mafs te doen en jezelf zo 
voor schut te zetten of te verrassen. Dat er zo iets ge-
beurt. Daan is heel strak en correct in alles. Soms gebeurt 
het ook dat ik zijn werk volledig om gooi. Maar soms 
moet ik er niets aan doen.

G ■ Zijn jullie telkens weer tevreden van de din-
gen die jullie maken?
Deb: Ik ben niet zo snel tevreden. 
Daan: Debora kan niets loslaten, dat is het probleem. 
Maar het is achteraf altijd makkelijker om te zeggen dat 
we het zo of zo hadden kunnen doen. Je moet de tijd 
hebben en het is uiteindelijk ook maar iets vergankelijk 
dat wij maken. Ik bedoel, het is geen grote kunst. Het 
moet maar voor even dienen en daarna is het weer weg. 

Het is niet zo dat je er echt van wakker 
moet gaan liggen.
Deb: Ons werk is een beetje achter de 
schermen werken. Wij krijgen feed-
back van onze opdrachtgever. Dit is 
echter op een relatieve manier, omdat 
je weet dat diegene daar op grafisch vlak 
niet altijd goed over kan oordelen. Vaak 
krijgen zij dan reacties op het drukwerk, 
maar komt het niet zo door naar ons 
wat andere mensen daarvan denken. 
En dat is wel wat moeilijk omdat je 
voor jezelf een waarde moet bepalen 
of een lat moet leggen, zodat je daar 
naar werken. Dat is soms wel lastig.

G ■ Een ander project is Mr. Lapin?
Deb: Dat project is eigenlijk wat uit 
de hand gelopen! Ik ben vorig jaar be-
gonnen met illustraties op hele grote 
canvassen. Er was vraag naar nog wat 
kleinere prularia. 
Ik had nog nooit draad en naald vast 
gehad maar ik heb mij daartoe aan 
gezet. Toen kwamen er kleine koni-
jntjes uit en broches. Dat was heel 
plezant om te doen, maar heel veel tijd 
heb ik daar nu niet meer voor. Maar 
mensen blijven er wel naar vragen. We 
hebben ook mee gedaan aan de open-
lucht expo in Hasselt en daar hadden 
we een konijn van vier bij vijf meter 
voor laten maken. Helaas, na drie da-
gen was Mr. Lapin plots verdwenen. 
Spoorloos.
Daan: Voordien hadden we echter een 
missing gedaan, ‘Mr. Lapin, waar is 
hij?’. Dus wij zijn posters in de stad 
gaan hangen, waarrond we een filmpje 
hebben. Het konijn, Mr. Lapin, moest 
er 3 maanden gelegen hebben en het 
heeft er 3 dagen gelegen.

Het heeft de opening nog meege-
maakt en daarna was hij verdwenen. 
Dan moet je de politie bellen: ‘Ons 
konijn is gestolen’. 

G ■ Hoe ziet de toekomst eruit 
voor Mr. Lapin?
Deb: Ja, ik wil daar toch wel veel meer 
dingen mee doen. Maar natuurlijk, 
het blijft allemaal handgemaakt. Ik 
maak alles zelf en er komt geen stik-
machine aan te pas, dus het is heel 
veel werk. Ik hoop dat ik eventueel 
nog T-shirts en prints kan maken. 
Natuurlijk geen duizend stuks, maar 
eerder een beperkte editie. Want dat 
is toch wel het idee erachter. Als je 
zoiets koopt, het is en blijft een uniek 
stuk. Het is ook niet overal te krijgen. 
Enkel in onze eigen galerij en in het vin-
tagewinkeltje Paplou. Er zijn dus maar 
2 verdeelpunten, heel bescheiden.
Daan: wel op 500 meter van elkaar. 
Dus strategisch gezien...
Deb: Dat is een ander publiek.

G ■ Jullie eigen galerij, Alley, 
is recent opgericht? 
Deb: Dat klopt. 5 september 
zijn we open gegaan.
Daan: Dat is is iets waar wij al 
heel lang mee speelden, met 
het idee dat we iets wouden 
doen net als de grote steden 
zoals Berlijn, Barcelona, ... 
Daar zie je urban street art. 
Wij wouden dat zelf ook 
bereiken. Wij zijn gaan kijken 
voor panden, maar die zijn 
zo verschrikkelijk duur. Toen 
zag ik schuin tegenover ons 
ineens ‘Te Huur’ staan.

Deb: Het blijft allemaal in de buurt. 
Daan: Dus ben ik gaan informeren 
en bleek dat heel goedkoop te zijn. 
Dus dachten we: dan doen we het nu 
maar.Het is echter maar tijdelijk, tot 
november 2012, want daarna wordt 
het afgebroken. 
Deb: Vandaar het voordelige tarief.
Daan: We kunnen het nu gewoon pro-
beren. En als dat niet lukt...
Deb: Anderzijds, als het wel lukt, dan 
kunnen we verder zoeken naar een an-
dere locatie. En we weten dan ook waar 
wat we moeten letten.  Je kan niet iets 
testen zonder risico te nemen als je 
pand al 5000 euro per maand kost, 
bij wijze van spreken. Want dan ligt 
die druk al zo hoog, en dan begin je er 
gewoon niet aan. Het moet toch wel 
een berekend risico zijn altijd. We 
houden ons grafisch bureau en het is 
ook niet dat we met die opbrengst 
daarvan onze “hobby” zouden gaan 
bekostigen. 

Soms moet je 
klanten 
heropvoeden

Dan moet je de politie bellen 
“ons konijn  is gestolen!”
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Daan: Het is de bedoeling van een low-
budget-verhaal, maar dat is het onder-
tussen al niet meer. Want dan komt er 
de verzekering nog bij en zeggen zij 
dat we een alarminstallatie moeten 
aanschaffen. Dat zijn allemaal din-
gen waar je niet over nadenkt. 

G ■ Is het deels ontstaan uit het idee 
dat er dan nood is aan zo’n platforms 
hier in België?
Deb: Wel ja, dat is vooral in Hasselt, 
dat gevoel. kunst en design worden 
heel hard gepromoot, maar er gebeurt 
niet zoveel. Als het aan ons ligt mag 
dat wat meer aan de oppervlakte ko-
men borrelen.
Daan: Dat is iets waar wij aan bezig zijn 
aan de hand van Alley. In samenwerk-
ing met Geert Bollen, een webdesigner.
Deb: Nu, ons uitgangspunt is niet com-
mercieel. We willen gewoon samen-
werken met toffe mensen en zo leuke 
dingen naar voor brengen. Aantonen 
dat er ook wel degelijk iets anders 
bestaat dan Stijn Helsen hier en 
Stijn Helsen daar, want dat is het zo 
wat in Hasselt. 

Het is een platform om dingen uit te 
testen hé. Ons eigen werk kunnen we 
zo natuurlijk ook makkelijk naar voor 
brengen. 
Daan: Zo zijn we al twee à drie jaar bezig 
met T-shirts te ontwerpen, maar we had-
den er nog altijd niets mee gedaan. Nu 
kunnen we dat uitvoeren en gewoon 
in de galerij leggen en verkopen.

G ■ Jullie hebben ook nog Nr. 5, wat 
meer huisdecoratie was? 
Deb: Ja, dat was eigenlijk een grote 
fout, want het was niet helemaal du-
idelijk naar de mensen toe. Wij za-
ten toen vlak in het centrum, dus de 
mensen vroegen zich dan af: ‘Is dat 
nu een winkel?’.
Daan: De meesten dachten dat het een 
café was.
Deb: Of een kopiezaak. De mensen 
kwamen dan vragen of ze hier prints 
konden maken. Voor ons was het 
meer de bedoeling dat we daar tota-
alprojecten uit zouden halen. 

We wouden gaan samenwerken met 
mensen die gespecialiseerd waren in 
verlichting, meubilair, ... zodat we zo 
een heel pakket konden aanbieden. 
Maar we zaten teveel in het centrum 
en ons concept was niet zo duidelijk.
Daan: De een deed dus de verlichting, 
de ander het meubilair en soms weet 
je niet van elkaar dat je daar ook aan 
bezig was. Dan kwamen we elkaar 
tegen en dachten we: ‘waarom doen 
we het niet samen en proberen we zo 
naar buiten te treden?’. 
Deb: Uiteindelijk verliep dat niet zo vlot, 
omdat iedereen nog zijn eigen bedrijf 
had en had het dan te druk. Dan begint 
dat zo al wat. En zo samenwerken met 
koppige creatievellingen, dat botst.

Daan: Maar het is een goeie leerschool! Dat pand hadden 
we ook maar weer voor een jaar. Overal waar wij komen 
wordt het afgebroken. (lach)

G ■ Maar voor al jullie projecten en platforms, is 
het dan niet beter om ergens anders te gaan vestigen 
i.p.v. Hasselt?
Daan: Soms wel, soms niet. Moesten we datgene waar 
we nu mee bezig zijn in Gent doen, dan zou dat ze-
ker goed aanslaan. In Hasselt slaat het ook aan, maar 
het verloopt wat trager. 
Deb: Het is ook wel een beetje spannend. Waar er nog 
niets is vestigen wij ons als eerste en misschien volgen 
er dus nog wel. Als er zo meer van die winkels en galeri-
jen komen, dan steek je elkaar zo aan en dat duwt elkaar 
een beetje omhoog.
Daan: Maar wij zijn ook heel impulsief met die ding-
en. Half mei hebben we beslist om een galerij te openen 
en 4 september (de opening) was het al zover. Dat was 
snel. Een zotte periode. Toen moesten we tijdens de 
vakantieperiode contracten opstellen, kunstenaar con-
tacteren en sponsor zoeken, maar praktisch iedereen 
was op vakantie. Dat was ook wel ons geluk, want in 
dan is er wat minder werk  zodat we ons dan meer op de 
galerij konden focussen.

G ■ Vanwaar nu eigenlijk de naam van jullie bureau: 
Postcard Of A Painting?
Daan: Het is een songtitel van Maximo Park.
Deb: Voor ons zelf iets maken was eigenlijk nog de groot-
ste uitdaging. Omdat je voor iemand anders al direct 
een concreet idee hebt van wat het ongeveer moet 
worden. Bij ons ging dat eigenlijk alle richtingen uit.

Overal waar wij 
komen wordt het 

afgebroken

Ook omdat er zoveel op-
ties waren. Toen volgde de 
strijd om de naam en het 
logo, en bekvechten over 
dat niet en dat wel. Dat was 
best heel moeilijk.
Daan: Ja, dat was heel moeilijk. Maar Postcard Of A 
Painting vond ik best wel mooi, en Debora was het daar 
vastbesloten mee eens.

G ■ Hebben jullie een voorbeeld waar je naar opkijkt?
Daan: Signbox onder andere. 
Deb: Qua illustratie hou ik wel van Gary Baseman. En 
misschien wat dichter bij de deur, Sabine Clement en  
ook nog Karel Dendooven.

G ■ Hebben jullie nog tips voor studenten?
Deb: Als ik zou mogen terugkeren naar de studententijd 
zou ik meer genieten van de tijd die je krijgt tussen de 
opdracht en de deadline. En ja, er harder aan werken. 

G ■ Is de tijd dat je hier op school krijgt niet reëel dan 
in vergelijking met de werkelijkheid?
Deb: Het is eigenlijk veel korter. Je hebt zo niet de tijd 
om ertussen te dromen. Het moet allemaal snel gaan. 
Maar dat leer je wel. Op den duur heb je een soort vij-
verke waar je uit vist in uw achterhoofd, van dingen die 
je gezien hebt en dingen waar je naartoe wilt evolueren. 
Dat moet je goed bijhouden en uzelf bijscholen. }

Op de duur 
heb je 

een soort 
vijverke 

om uit te 
vissen

tekst: Leen Mees & taMara vDC


