
Oscar Lourens

 
‘s Ochtends om 10 uur hadden wij afgespro-
ken. Klokslag 10 uur belde ik bij Oscar aan, 
klokslag 10 uur deed hij de deur open en 
heette mij welkom. Zijn wij beide zo stipt?

Al tijdens een eerder bezoek was mij de 
uitstekende kubusvorm in een van de boven-
hoeken van zijn atelier opgevallen. 
Deze vorm viel mij des te meer op omdat er 
zich in de Kluis, een voormalige tentoonstel-
lingsruimte in Arnhem, een soortgelijke vorm 
in een bovenhoek bevond.  
Ik had mij voorgenomen deze kubusvorm 
over te tekenen met purfoam en vervolgens 
de tekening te verplaatsen. Zo werd de 
tekening een nabeeld van de kubusvorm, 
alsof alles even heen en weer was geschud. 
Tegelijkertijd heb ik een andere tekening 
gemaakt van een verkleurd vierkant vlak op 
de vloer. Dit deed ik voor de zekerheid, om 
later nog te kunnen kiezen. Zoals ik ook foto’s 
maakte van wat mij opviel in het atelier, voor 
later. Het zijn acties tegen beter weten in, 
in die zin dat ik , terwijl ik er mee bezig ben, 
voel dat het nergens toe zal leiden. 
De vloertekening ging ten onder in de oranje 
verf.  De kubustekening werd grijs, dichtbij de 
(on)kleur van Oscar die zelfs zijn kartonnen 
oudpapierdoos grijs had geverfd. 
Zo bewonderde ik ook zijn grijs geverfde linia-
len die gerangschikt lagen op een tafelblad, 
dat ondersteund werd met schragen. 
Later zouden de maatbekers volgen die hij 
tentoonstelde in dezelfde zaal waar mijn 
werk te zien was.
Het blijkt vaak goed te werken om mee te 
gaan in dat wat er al is: zowel de kleur grijs 
als de basisvorm van mijn tekening vonden 
hun weerklank in het atelier als ook in het 
werk van Oscar.
Het maken van mijn werk tijdens het bezoek 
ging onder het toeziend oog van Oscar. 

Nauwgezet volgde hij mijn handelingen en 
sprak zijn verbazing uit op het moment dat ik 
mijn ruimtelijke tekening vanwege een kleine 
breuk met een spijkertje repareerde. Voor mij 
vormt zo’n kleine reparatie onderdeel van 
mijn handschrift. Terwijl ik hecht aan mijn 
handschrift, of in ieder geval aan een hand-
schrift, bant Oscar het handschrift juist uit. 

In de Kluis heb ik in 2008 een werk gemaakt 
op uitnodiging van Oscar en Mieke Gresnigt, 
de initiators van de tentoonstellingsruimte. 
Het was een ruimte zonder ramen met kale 
witte muren. Soms, zoals ook bij het werk-
bezoek bij René Eicke, kan mij een ruimte 
de schrik om het hart doen slaan: hoe ga ik 
deze ruimte te lijf , hoe kan ik mij deze ruimte 
toe-eigenen, welke handreiking geeft mij de 
ruimte. Bij de Kluis was het meer dan ooit de 
ruimte zelf: het zijn de ribben van de ruimte 
geweest die ik heb overgetekend met zwarte 
boetseerwas. Het resultaat was onverwacht: 
De Kluis werd zacht.
Het is het toe-eigenen van een ruimte dat 
mijn werk verbindt met het werk van Oscar, 
meer dan het feit dat wij ons allebei met de 
architectuur van de ruimte bezighouden. 
Terwijl Oscar de ruimte verkent door deze 
op te meten en te catalogiseren verken ik de 
ruimte door deze te betekenen. Dat weten 
geen meten is en dat het betekenen van een 
ruimte een subjectieve aangelegenheid is be-
seften Oscar en ik wel degelijk bij de opening  
van zijn tentoonstelling in De Bewaerschole 
in Burgh-Haamstede. 
Zijn werk, een schaalmodel van de ruimte 
zelf bleek toch meer ruimte in beslag te 
nemen dan hij verwachtte. Een jaar later 
keerde ik terug naar De Bewaerschole.
 In mijn herinnering was de ruimte veel groter. 
Zoals de duinen van Breskens, waar ik als kind 
van afrolde, vroeger zoveel hoger waren.


