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Tijd, vrijheid en aandacht. Bij De Poster 
Scouts geloven we dat dit nodig is voor 
makers om te komen tot hun beste werk. 
We vinden het dan ook prachtig om te 
zien dat Megan de Vos die drie aspecten 
volledig heeft omarmd om tot deze posters 
te komen. Er zijn weinig illustratoren die 
zoveel aandacht en tijd in hun werk hebben 
gestoken als Megan. Vooronderzoek, het 
internet afstruinen, boeken bestellen, 
objecten verzamelen, aantekeningen maken. 
Als een soort van advocaat heeft ze haar 
dossier opgebouwd en het slotargument 
is deze fantastische poster (wat eigenlijk 
geen argument is maar een geheel verhaal). 
Wij kunnen andersom weer eindeloos 
op zoektocht naar de vertellingen die 
verborgen zitten in deze illustratie. En zo 
houden we elkaar lekker bezig.
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Schoonheid zit in het oog van de 
aanschouwer. Maar fantasie zeker 
ook. Sommige mensen zullen naar 
Megan’s poster kijken en slechts een 
verzameling rommel zien, anderen 
ontdekken een samenhang, een 
geschiedenis. Een buttplug, een 
kikker en een koffiepot vormen 
met een beetje verbeelding een 
nieuw verhaal. In deze clubpost 
duiken we in een ander verhaal, het 
ontstaanverhaal van deze poster. 

Soms is inspiratie ongrijpbaar, maar in het geval van 
Megan de Vos weet ze heel goed waar het idee voor 
deze poster vandaan komt. Megan: ‘Ik heb me laten 
inspireren door een van mijn favoriete boeken van 
kunstenares Leanne Shapton waarin ze door middel 
van een fictieve veilingcatalogus en de bezittingen 
van twee mensen een liefdesverhaal vertelt. De hele 
relatie wordt belicht door middel van foto’s 
van de verzamelde relikwieën en memorabilia van 
het stel. Het leek me leuk om dit verzamelthema 
in mijn print te verwerken door een letterbak te 
illustreren vol met spulletjes waar iedereen zijn 
eigen verhaal bij kan bedenken.’

Verzamelwoede

De persoon waar deze letterbak aan toebehoort 
lijkt een lichte vorm van verzamelwoede te 

hebben. Hoe zit dat bij Megan? ‘Ik ben zeker gek 
op verzamelen. Het kon ook niet anders, mijn 
hele familie zit vol verzamelaars. Mijn vader had 
vroeger een antiquariaat en mijn moeder nam me 
van jongs af aan al mee naar kringloopwinkels 
en rommelmarkten. Ik ga nu eigenlijk elke dag 
naar de kringloop als ik er tijd voor kan vinden. 
Dus ja, ik denk dat je mijn illustratie voor Poster 
Scouts eigenlijk wel kan zien als een hommage aan 
mijn verzamelwoede.’ 

De spullen op deze poster komen uit haar 
eigen huis, huizen van vrienden en ouders, 
maar ook uit haar herinnering. ‘Er zitten vooral 
veel dingen in van vroeger omdat ik ze zelf een 
letterbak had. Of dingen die bij mijn ouders 
in huis stonden zoals de rubiks kubus, het 
vogelfluitje en de bowlingbal.’ Maar de print 
is geen verlangen naar haar jeugd of een 
nostalgische bedoeling. ‘Voor inspiratie heb ik 
veel boeken besteld uit de jaren 60 en 70, dat 
zie je ook terug in de objecten en de kleuren. 
Dus als ik er een verhaal aan zou moeten 
binden dan zou ik me kunnen voorstellen 
dat dit een letterbak is van een tiener uit die 
periode die langzaam spullen uit zijn kindertijd 
vervangt met volwassen items. Maar zoals ik al 
zei wil ik het verhaal liever bij de kijker laten.’

Aanwakkeren

Volledige artistieke vrijheid en genoeg tijd. Daar 
draait het om bij de Poster Scouts. Het is dan 
ook fijn om te horen dat dit door Megan omarmd 
is. ’Normaal werk ik vaak aan projecten waarbij ik 
weinig tijd heb om research en voorwerk te doen. 
Dat had ik hier gelukkig wel. Daardoor heb ik veel 
tijd gehad om me te verliezen in het voorwerk. Dat 
houdt in: boekjes kopen, informatie verzamelen 
en research doen naar mogelijke beeldelementen 
voor de poster.’ Uiteindelijk heeft dit een enorm 
rijke print opgeleverd waar iedereen zich op haar 
beurt weer in kan verliezen. Iets waar Megan ook 
op hoopt. ‘Ik zou het mooi vinden als het een 
herinnering aanwakkert van vroeger.’
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👍Deel je ervaring!
We zijn super benieuwd naar je eerste reactie 
toen je de poster zag, waar je deze 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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