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Het is winter in Nederland. De tijd van koude 

neuzen, handen en andere uitstekende 

lichaamsdelen. Maar ook het seizoen van 

warme chocomel, samenzijn en elektrische 

dekens. Kou en warmte. Twee schijnbaar 

tegenstrijdige begrippen, maar onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. De een kan niet 

zonder de ander. 

Beiden zijn vertegenwoordigd in de poster 

van Merijn Hos. Een winterlandschap met 

een gouden randje. Warme chocomel voor 

koude handen. Een sjaal voor de koude 

neus. En een warme omhelzing in een barre 

tijd. Deze poster is veel tegelijkertijd, maar 

voornamelijk een mooie toevoeging aan elke 

muur. We wensen je veel plezier met deze 

nieuwste toevoeging aan De Poster Scouts 

collectie. 
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De poster die zojuist uit je koker 

is komen rollen, is ontstaan in het 

brein van Merijn Hos. We kunnen wel 

omschrijven wat een typische Merijn 

Hos is: lekker korrelige texturen, 

mooie composities, dromerige 

universums. Maar het mooie is dat je 

een Merijn Hos herkent als je ‘m ziet, 

dat voel je gewoon. Eigenlijk hoef je 

het dus niet uit te leggen, wat we net 

wel hebben gedaan. Ach ja. Tijd om 

eens een kijkje achter de schermen 

te nemen bij deze Utrechtse 

beeldmaker.

Achter de schermen bij Merijn vinden we vooral 

luiers en billendoekjes. Een tijd terug maakte 

Merijn zijn belangrijkste creatie tot nu toe: een 

mensenbaby. Een levensverandering die ook invloed 

heeft gehad bij de totstandkoming van deze poster. 

“Ik heb deze poster gemaakt in de maanden voor de 

geboorte. Ik was toen nogal in een melancholische 

bui, haha.” En die melancholie is onvermijdelijk 

doorgedrongen in de poster. “De poster is best wel 

een beetje donker. Maar er zit ook licht optimisme 

in.” 

Geheim van de meester

Wat is het geheim van de meester? Hoe gaat Merijn 

meestal te werk? “Ik maak mijn werk in Illustrator en 

Photoshop, dus dat is niet per se speciaal.” Kunnen 

we dan misschien nog een geheime techniek 

ontfutselen? “Ik werk vaak met de gumtool, dus dat 

ik eigenlijk iets weghaal en dat daardoor een vorm 

ontstaat.” Dat is dus het geheim van de meester? 

“Haha, je mag het van mij opschrijven, een ander 

doet het toch weer anders.”

Gevoel

Wat vooral karakteristiek is aan Merijns werk, 

is de sfeer. Een bepaald gevoel waar je moeilijk 

een vinger op kunt leggen. Merijn: “Dat is vaak 

wel kenmerkend voor de dingen die ik maak. 

De emotie is voor iedereen anders.” En emotie 

is ook altijd het startpunt voor zijn werk. “Het 

ontstaat heel organisch. Als ik in een goede 

vibe zit dan begin ik gewoon beelden te maken. 

Dan staan er vier of vijf bestanden open op 

mijn computer waar ik tegelijkertijd in werk. Ik 

voel in welk bestand er echt iets ontstaat en 

die maak ik dan af.”

IJsland

Uit welke emotie of inspiratiebron is dit werk 

voortgekomen? “Ik laat me vaak inspireren door 

foto’s die ik heb gemaakt. Maar deze poster is 

ergens in mijn hoofd ontstaan. Het is wel een 

beetje geïnspireerd op een reis naar IJsland van 

een aantal jaren geleden. Daar zag ik in het donker, 

in de koudere tijd van het jaar, heel mooi dat 

licht vallen op het landschap.” Maar dat verhaal is 

onbelangrijk voor de manier waarop mensen naar de 

poster moeten kijken. “Dit werk is ontstaan uit mijn 

herinnering, maar ik hoop dat het voor iedereen iets 

anders betekent en een ander gevoel opwekt.”
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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. Tag 

@deposterscouts op Instagram of Facebook of 

stuur een mailtje naar info@deposterscouts.nl.


