
,,IJmuiden is prachtig’’, zijn de
eerste woorden die Coolen (54)
zegt. ,,Ik ken IJmuiden al heel
lang. Vroeger kwam ik hier veel
met mijn ouders, lekker vis eten.
Het brede strand is prachtig, al ben
ik geen strandganger. Industrie
heeft voor mij iets moois. Die
rauwheid. Dat vind ik mooi aan
IJmuiden. Het is haast een meta-
foor voor het leven. Als je iets
moois wilt maken, moet je ook
door wat ellende heen.’’

De gedachten van Coolen schie-
ten alle kanten op. Van de staalin-
dustrie en de nieuwe architectuur
van IJmuiden naar zijn bandje
Ampzing Genootschap. ,,Als ik aan

het tekenen
ben, ben ik heel
rustig’’, lacht
hij. Dat doet
Coolen vooral ’s
nachts. ,,Dan
heb ik de rust
om te creëren.
Het is stil, ik
word niet ge-
beld.’’

Coolen was een jaar of vijf toen
hij begon met tekenen. ,,Mijn
vader zei altijd: houd dat tekenen
nou als hobby, je kan daar geen
geld mee verdienen.’’ Hij luisterde
naar zijn pa en besloot net als hem
de tandtechniek in te gaan. ,,Sa-
men met mijn broer heb ik vijftien
jaar een tandtechnisch lab gehad.
Maar ik bleef altijd schilderen en
tekenen en ik kreeg steeds meer
opdrachten.’’ Op dat moment
besloot Coolen fulltime te gaan
tekenen. Nu zo’n acht jaar geleden.

Vogels
In zijn werk is hij altijd op zoek
naar de zogenaamde gulden snede,
de vlakverhouding 1 staat tot 3.
,,Bij mij staat daarom nooit iets
recht in het midden.’’ De Haarlem-
mer tekent met de klare lijn, een
lijn die overal even dik is. ,,De
klare lijn zorgt ervoor dat het werk
strak is. Met minimale lijnvoering

de maximale sfeer behalen.’’ Hij
heeft daarnaast een liefde voor
vogels. Op bijna alle werken duikt
er wel een vogel op. ,,Ik vind het
mooi als iets uit de tekening komt,
zoals daar met die uil’’, zegt hij
wijzend naar zijn tekening van de
watertoren. ,,Het trekt je de teke-
ning in en geeft diepte.’’

Potlood
Tijdens de expositie, onderdeel van
de Week van de Industriecultuur
die vrijdag begint, hangen 22
kunstwerken, zowel vrij werk als
werk in opdracht. De expositie
begint in het restaurant en loopt
door in een achterliggende exposi-
tieruimte. In de gang hangen de
schetsen. Coolen schetst al zijn
werk eerst met potlood. Met over-
trekpapier tekent hij de inktlijn,
vervolgens scant hij de tekening in.
,,De ene keer kleur ik het met de
computer in, de andere keer ge-
bruik ik waterverf. Ik wil echt nog

smerige handen krijgen.’’ De schets
van Vreeswijk hangt tegenover het
damestoilet. Lachend: ,,Hij hield
van de vrouwen.’’

Het visrestaurant van William
Brands is voor Coolen de uitgele-
zen plek voor zijn eerste eigen
expositie. ,,Ik teken al een jaar of
vijf de architectuur van IJmuiden’’,
zegt hij. ,,Het pandje van dit res-
taurant stond al heel lang op mijn
lijstje. Met mijn band heb ik hier
een keer opgetreden en gegeten.
Toen leek het me al prachtig om
hier te exposeren’’, glundert hij.
,,IJmuiden en vis dat is één. Mijn
vrouw en ik kwamen hier al eten
toen onze kinderen nog klein wa-
ren. Ik vind dit een van de mooiste
plekken van IJmuiden.’’

Eigenaar Brands knikt. ,,Het is
een van de mooiste kades van
IJmuiden, heel charmant.’’ Hij is
blij dat het werk van Coolen aan
zijn muren hangt. ,,Het werk van
Eric geeft een nieuw elan aan de

zaak en trekt een ander publiek
aan. Ik houd van reuring in de
tent. Het geeft beweging.’’ Coolen
houdt van die beweging. ,,Ik kan
niet stil zitten.’’

Marina de Haan

’Ik wil smerige handen’

Illustrator Eric Coolen rangschikt zijn werk voor de expositie in restaurant De Meerplaats. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

De Haarlemse illustra-
tor Eric J. Coolen staat

op een trapje in restaurant De
Meerplaats in IJmuiden. Hij
hangt zorgvuldig een illustratie
met daarop Cornelis Vreeswijk
(’een van mijn muzikale helden’)
op. Vanaf 19 oktober heeft Cool-
en voor het eerst zijn eigen ex-
positie in IJmuiden.

’De rauwheid 
van IJmuiden
vind ik mooi’

�Expositie
Van 19 tot en met 27 oktober
exposeert de Haarlemse
illustrator Eric J. Coolen zijn
illustraties van IJmuiden.
Locatie: restaurant de
Meerplaats, Trawlerkade 80,
IJmuiden. De toegang is gratis,
een consumptie is niet
verplicht. Op 26 oktober geeft
Coolen een workshop ’Klare
lijnen’. Meer informatie:
industriecultuur.nl en
ericcoolen.nl.
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