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Weinig grotere contrasten dan
deze keuze voor een andere stijl
van werken. Het past wel in de
verhuizing van oud-west in Zaan-
dam naar het landelijke Westzaan.
„Ik heb anderhalf jaar niets ge-
daan, anders dan het nieuwe huis
en het oude huis aan de Stations-
straat verbouwen, inclusief de
fundering. Noem het een schilder-
spauze, maar sinds wij deze zomer
gesetteld zijn in Westzaan, ben ik
toch weer in mijn atelier beland.”

Hoe kom je van groot en figura-
tief, wekenlang durend werk, naar
gezichtscontouren en verscheiden-
heid? „Het viel mij al eerder op,
hoe vaak mensen op elkaar lijken.
Dezelfde kapper, dezelfde ’ster’ als
rolmodel, dezelfde kledingstijl. En
met botox dezelfde gezichtsken-
merken”, grapt hij. „Bij gebrek aan
onderscheidende kenmerken zijn
het eigenlijk ’lege gezichten’. Dat
intrigeerde mij en als beeldend
kunstenaar ga je daar creatief mee

aan het werk. Zo ben ik op het idee
gekomen om ’gezichtloze’ portret-
ten te tekenen. Je pakt potlood en
papier en je begint.’’ 

Tekenen als werkvorm had een
bevrijdend effect op Ed Ooster-
hoorn. „Je gaat terug naar de basis,
weer ouderwets met potlood en
papier. Met een kroontjespen en
inkt. Ik begin met de contouren
van een denkbeeldig gezicht en
teken daar een schil omheen. Die
schil vul ik met dunne lijnen heel
dicht op elkaar, die ergens op één
punt samenkomen, zodat er diepte
ontstaat. Het gelaat bevindt zich
bijna als jaarringen buiten het
gezicht.”

Rijksmuseum
Een van de nieuwe werken van Ed
Oosterhoorn was inzending voor
de Rembrandt tentoonstelling in
het Rijksmuseum, maar haalde de
selectie niet. Wel is het vanaf ko-
mend weekeinde te zien in De
Fabriek in Zaandam. ,,Ik ben heel
benieuwd naar de reacties van de
bezoekers.”

De eerste reacties op zijn nieuwe
werken noemt Oosterhoorn ’posi-
tief’, al moet het wel even landen
voor kijkers ’ja’ zeggen. „Ik maak
de portretten in een serie van vier,
vijf of zes stuks. Het is als op zich
staande reeks getekend en je moet
ze ook echt naast elkaar zien. Voor-
deel van dit werk is, dat begin en
einde te overzien zijn. Dat scheelt
natuurlijk ook in de prijs van de
werken. Bij de grote figuratieve
stukken duurde het vaak máánden

voor ik een koper had. Die schil-
derde ik ook in serie. Was ik op een
doek vastgelopen, wist ik niet met
welke kleur ik verder moest, dan
ging ik verder op een ander doek
en al schilderend zag ik toch in-
eens weer de volgende ’opening’ op
het vorige doek. Toch blijft zo’n
serie een langdurig maakproces.”

Oosterhoorn maakte zo een serie
van drie volumineuze ’grafische’
schilderijen. Het is de laatste over-
gebleven volumineuze serie van
zijn oudere werk. „Prachtig aan
een lange witte muur in een kan-
toorpand, of in een grote woonka-
mer. Maar ook voor dit werk geldt:
je moet het zien, het moet je pak-
ken. Het is ook niet gezegd, dat dit
mijn laatste grafische werk was. Ik
blijf gefascineerd door het kleurrij-
ke lijnenspel, maar voor nu ligt de
focus op nieuwe portrettenseries.”

Ronald Massaut

Het roer om bij
Ed Oosterhoorn
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Beeldend kunstenaar Ed
Oosterhoorn heeft een

omslag gemaakt in zijn werk.
Bekend van zijn grote volumi-
neuze, grafische werken met
kenmerkende strakke lijnen-
spel, heeft hij zich nu toegelegd
op portretten. Bijzondere por-
tretten, portretten zonder ge-
laat. Het onderscheidende ge-
laat bevindt zich buiten de ge-
zichtscontouren.

◆
Schilderkunst
Ed Oosterhoorn (50) is
beeldend kunstenaar en docent
in deeltijd. Oosterhoorn is een
laatbloeier. Hij begon op z’n
28-ste aan de avondopleiding
van de Vrije Academie
Kennemerland. Behalve
houtwerk schildert en tekent
hij.

◆

Van groot en
figuratief naar
’lege portretten’

Ed Oosterhoorn voor zijn ’oude’ grafische kunstwerken. ARCHIEFFOTO RONALD MASSAUT

Ed Oosterhoorn aan het werk in zijn atelier in Westzaan. FOTO WIM EGAS


