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Het verhaal van de twee posters

In juli 2020 hebben we de eerste zes makers 
geselecteerd voor De Poster Scouts. Maaike, Iris, 
Levi, Andrew, Nick en Douwe. Maaike was de eerste 
die haar posterontwerp naar ons opstuurde via de 
mail. Gespannen en enthousiast hebben we ons 
verzameld rondom de computer. We openden het 
bestand, keken ernaar, waren super enthousiast en 
toen kwam de verwarring. Wacht, moet de poster niet 
staand zijn? 
Maaike had een liggende poster opgestuurd. Er 
ontstonden twee kampen: team horizontaal en team 
verticaal. Heftige discussies volgden. Waarom mag 
een poster niet liggend zijn? Wat is het probleem? 
Nee, jij bent stom. Nee, jij! Om de onvermijdelijke 
implosie van onze posterclub te voorkomen, hebben 
we Maaike gevraagd om ook nog maar een staande 
poster erbij te maken. Dat is het verhaal van de twee 
posters. En daarom heb jij nu een dubbele Maaike 
Canne ontvangen. Geluk bij een ongeluk.

Groetjes,

Clubleiding De Poster Scouts

#5

#deposterscouts

M
aa

ik
e

C
an

ne

Issue #5
augustus 

2021

© Maaike Canne



De twee posters die je zojuist uit je 
koker hebt getrokken, zijn met liefde 
gemaakt door illustrator Maaike 
Canne. In de serene settings die zij 
uit haar penseel laat vloeien, vind je 
een harmonieus samenspel tussen 
kleur, compositie en perspectief. We 
nemen een duik in de wereld van 
Maaike Canne en gaan op zoek naar 
de bron waaruit deze beelden zijn 
ontsprongen. 

Twee werken, twee verschillende werelden. Veel om 
te bekijken en te bespreken. De ene poster toont 
een kleedjesmarkt met allerlei spullen die we willen 
hebben, de tweede is een vervreemdende kamer 
waar we graag naartoe willen. Maar waar kijken we 
eigenlijk precies naar? Maaike: ‘De poster met de 
kamer bevindt zich tussen abstractie en figuratie. In 
mijn werk speel ik graag met perspectief, binnen en 
buiten, en het gevoel van diepte. Het kan een kamer 
zijn met een muur waar je de hoek om kan, maar ook 
een ruimte met een groot geschilderd canvas dat 
tegen een andere muur aan leunt.’

Heraldiek en Mexico

Maaike haalt haar inspiratie uit de natuur, Google 
Maps, reizen, schilderijen en nog tienduizend andere 

dingen. We zijn benieuwd welke impuls de kickstart 
heeft gegeven voor deze twee posters. ’Meestal heb 
ik een startpunt vanuit mijn beeldencollectie, of iets 
dat ik onlangs heb gezien dat me aansprak. In het 
geval van het abstracte beeld ben ik door een boek 
over heraldiek (wapenkunde) gaan bladeren. Het 
tweede beeld, de liggende poster, is voortgekomen 
uit mijn liefde voor Mexico, rommelmarkten en oude 
spullen. Daarnaast heeft mijn behoefte aan reizen 
en de zomer ook een grote invloed gehad.’

Plekken zonder mensen

In Maaike’s werk spelen landschappen, 
interieurs en gebouwen vaak de hoofdrol, 
personen komen er maar zelden in voor. 
Ook in deze posters is er geen mensfiguur 
te herkennen. Hoe zit dit? ‘Ik ben erg 
geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur, 
hierin speelt de mens uiteraard een grote rol, 
maar ik merk dat mijn beeldende interesse 
toch trekt naar ruimtes, objecten en plekken 
zonder mensen (waar mensen uiteraard wel 
een rol spelen, maar niet per se zichtbaar zijn). 
Mensen vullen voor mijn gevoel vaak het beeld 
in, ze maken het verhaal af. Soms zijn mensen 
hier dan ook gewoon voor nodig, maar als ik 

zelf mag kiezen, heb ik liever dat het verhaal nog 
onduidelijk is, of juist net is afgelopen.’

Thuis

Het verhaal van deze twee posters is pas net 
begonnen. Ze gaan een deel uitmaken van het leven 
van mensen. Wat hoopt Maaike dat deze beelden 
losmaken bij hun aanschouwers? ‘Ik hoop dat de 
posters mensen een beetje kunnen laten dromen. 
Of het nou dromen zijn over toekomstige reizen of 
tripjes die je ooit gemaakt hebt, of dromen in de zin 
van wegdromen.’ We wensen jou, en alle clubleden, 
veel plezier met de dagdromen die voortvloeien uit 
deze werken. Een fijne reis.
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Deel je ervaring!
We zijn super benieuwd naar je eerste reactie 
toen je de posters zag, waar je ze hebt 
opgehangen en of je nog tips en trucs hebt 
voor de volgende zending. Deel een foto met 
#deposterscouts op Instagram of Facebook of 
stuur een mailtje naar info@deposterscouts.nl.
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