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Zijn appartement is boven, maar aan
alles is te zien dat hij vooral in deze
woonkeuken thuis is. Een grote eettafel
in het midden, tegen de muur een flink
bureau. Petten hangen aan een gewei,
er staat een klein tafeltje met whisky.
Achter twee fietsen valt de opgezette
auerhaan op. Er zijn meer opgezette
vogels. En schilderijen, veel schilderijen.
Ewoud de Groot kijkt ernaar, wijst
naar een doek. ‘Ik wist niet wat eraan
ontbreekt, maar nu zie ik het. Als je weg
bent, ga ik het meteen doen.’

‘In al mijn schilderijen
krijgen ze
het duinzand erbij’
Ewoud de Groot, Egmonds wildlife-artist

Met de schilderijen gaat deze
ruimte als vanzelfsprekend over in
het atelier, waar een opgezette Jan
van Gent meekijkt over Ewouds
schouder. De ‘wildlife-artist’ werkt
aan veel doeken tegelijk. Ze staan
zelfs buiten, zowat letterlijk in het
duinzand van Egmond aan Zee. ‘Ze
staan te bakken in de zon’, vertelt
hij. ‘Alleen zo drogen ze echt’. Of er
dan geen zand in de olieverf komt?
‘In ál mijn schilderijen krijgen ze
duinzand en hondenharen erbij.
Als ze ooit nog eens een dna analyse
doen, weten ze wat voor hond ik
had.’
Meer dan twintig doeken heeft
Ewoud dit voorjaar onderhanden.
Voor een nieuwe serie exposities. De
nieuwe ‘oogst’ gaat naar de boulevard
van Knokke, naar Londen en dan het
grote water over, naar de VS, waar hij
vooral in westelijke staten zijn naam
heeft gevestigd. Op een veiling in
maart schoot een schilderij van een
vliegende sneeuwuil zelfs door de
grens van $ 50.000. ‘Ze zijn gek, zo’n
bedrag voor een uil. Dat staat niet
in verhouding. Maar ja, als ze hun
zinnen erop zetten, kopen ze het
ook, ongeacht wat het kost.’ En dan
is hij ook nog een ‘Dutch painter’. Ja,
dat helpt, vertelt hij. Met dank aan
Rembrandt, Van Gogh en de andere
grote namen, heeft een Hollanse
schilder in de VS een streepje voor.
Ewoud is een van die schaarse
Nederlandse schilders die werkelijk
van hun kunst kunnen leven. Zouden
ze dat al hebben gedacht, toen hij
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opgroeide in Egmond aan den Hoef?
‘Als kind tekende ik heel veel, valken
bijvoorbeeld. Toen ik veel later
nog eens in mijn oude basisschool
kwam, zag ik tot mijn verbazing
mijn tekening nog hangen. Dus
het zat er kennelijk wel al vroeg in.’
Maar daarna raakte hij toch vooral
gefascineerd door vissen en stropen,
bekent hij. ‘Konijnen, fazanten…
’t zat in het bloed, kwam van m’n
opa’s.’ Haast verontschuldigend:
‘Maar dat was tot m’n achttiende.’
Het vissen bleef, toen en nu op
de verbouwde garnalenkotter die
zijn vader kocht. ‘We gingen altijd
op vakantie naar de wadden.’ Hij
leerde er naar de vogels te kijken.
Ook naar de scholeksters, die jaren
later zo belangrijk werden voor zijn
doorbraak in Amerika.
Maar eerst moest de Egmonder
nog zijn bestemming en zijn
stijl ontdekken. Hij ging ‘iets
economisch’ studeren en toen
hem dat niet beviel dan toch
maar in dienst, bij de luchtmacht.
Daar vond hij de liefde uit
zijn kinderjaren terug. ‘Ik had
in dienst veel tijd over, ging
weer tekenen. Veel stillevens,
hyperrealistisch. Toen bedacht
ik dat ik er iets mee moest gaan
doen. Twee opties zag ik, als
grafisch vormgever of illustrator,
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want als nuchtere West-Fries vond
ik wel dat ik er dan ook m’n brood
mee moest kunnen verdienen.’
Voor Ewoud bewust geen Rietveld
academie in Amsterdam, maar de
Minerva academie in Groningen,
voor een degelijke opleiding. ‘Serieus
leren kijken en tekenen. Maar eerlijk
gezegd had ik het allemaal wel vrij
snel in de gaten. Dat vonden de
docenten ook. Tekenen kun je tot
op zekere hoogte leren, maar je móet
talent hebben. Én een signatuur, je
moet herkenbaar zijn.’
Ewoud stapte met zijn map naar
de Vogelbescherming, waar hij
Schoorlaar Frans Buissink ontmoette,
hoofdredacteur van Vogels. Ze
zouden samen wat boekjes maken,
terwijl Ewoud zijn eigen stijl zocht
en vond. Een aantal jaren stond hij
nog parttime voor de klas bij Jac.

P. Thijsse in Castricum, maar toen
koos hij voor een fulltime leven als
schilder. Waarbij hij het vizier richtte
op de VS. ‘Zelfs grote namen moeten
er in Nederland iets naast hebben,
deze markt is te klein en de prijzen
zijn nu eenmaal lager.’
De scholeksters hielpen hem.
Ewoud blikt kort terug op dat begin:
‘Rond 2002 gaf ik me op voor een
show van vogelkunst in Wisconsin.
Daar schrijven zich jaarlijks zo’n
duizend kunstenaars in, een stuk of
90 krijgen een plek op de expositie.
Ik mocht toch al dat eerste jaar
meedoen. Spannend was het, je weet
niet waar je internationaal staat. Ik
ben er ook zelf heengegaan. Dan
zie je daar je werk hangen naast
dat van zo’n grootheid als Robert
Bateman uit Canada. Komt hij ook
nog naar je toe lopen en is vol lof
over je schilderij. Dan weet je: dit
wil ik! Toen ben ik steeds meer
gaan schilderen en vol gegaan
voor een internationale carrière.
In 2005 was ik weer in de VS,
ditmaal kwam ik in contact met
galeriehouder Gerald Peters. ‘Ik
wil jou vertegenwoordigen’, zei
hij. Dat werd de doorbraak, met
een schilderij van scholeksters.
Het werd aangekocht door het
National Museum of Wildlife
Art in Wyoming. Mijn prijzen
vervijfvoudigden in een keer.’

Ewoud de Groot bleek zijn
‘signatuur’ te hebben gevonden.
Was anders dan anderen. Wat hem
anders maakt? Het is in heel wat
artikelen in de VS al onder woorden
gebracht. Ewoud zelf probeert het
zo: ‘De achtergrond is voor mij soms
interessanter dan de vogel zelf. Er zit
een stemming in, het gevoel van de
dag. Ik kom ook wel eens ’s morgens
beneden en dan denk ik, jeetje, wat
een zeikerig schilderij… Als ze mijn
werk ook ooit doorlichten, zullen
ze ontdekken dat er heel wat aan is
veranderd; hele vogels verdwijnen,
krijgen een andere plek op het doek.
Er zit spanning tussen het onderwerp
en de achtergrond. Meestal is het
werk van een ‘wildlife-artist’ vooral
heel vaardig geschilderd, heel
realistisch. Voor die stroming is
zelfs Rien Poortvliet geen realist. Ik
waardeer dat vakmanschap enorm,
maar mij gaat het snel vervelen, ik
kan er qua gevoel niks mee. Ik hou
van de spontaniteit, van spetters
op het doek. Dat zijn cadeautjes, ze
suggereren beweging.’

Inmiddels heeft Ewoud de Groot vijf
vertegenwoordigingen in Amerika.
Zijn doeken gaan van expositie naar
expositie. Als het enigszins kan,
gaat hij naar de opening. Het hoort
erbij, stelt hij nuchter vast. ‘Je moet
gewoon schilderen, produceren,
anders ben je ook niet interessant
voor de galerieën. En je onderhoudt
contacten, leert de mensen kennen
die zich voor je werk interesseren,
wordt uitgenodigd. Zie ik mezelf
ineens vliegvissen op een enorme
ranch van een Rockefeller in Idaho,
verderop in de rivier zie ik dat
prachtige gewei. Dan denk ik, hoe
ben ik hier nou toch weer verzeild
geraakt.’
De afstand is groot. Twee jaar lang
zag Ewoud zich door de pandemie
afgesneden van zijn belangrijkste
klantenkring. Toch overweegt hij
geen moment zich in een van die
westelijke staten van Amerika te
vestigen. Egmond blijft zijn thuis.
In de vroege ochtend gaat hij met de
hond dwars door de duinen. Daarna

wachten zijn productiefste uren.
Als de ‘bulk’ voor het expositieseizoen klaar is, valt de druk weg. Er
is meer tijd voor het familieschuurtje
in de duinen, voor fietsen over
het strand, voor varen. ‘Nog altijd
vanuit Den Helder met die kotter.
Ik schilder dan soms ook wel. Dat
is anders, je bent directer bezig. In
eerste instantie vind ik het soms ook
best leuk werk. Later zie ik dat ik er
toch verder mee moet, dat ik er meer
diepte in wil hebben.’
Of het eindresultaat van zijn werk
aanspreekt, zeker weten doet ook
Ewoud het na twintig jaar als
‘wildlife-artist’ nog niet. ‘Ik laat mijn
werk ook op social media zien. Soms
vind ík dan een schilderij helemaal
geweldig, maar krijg ik bijna geen
respons. Zo’n doek heb ik kennelijk
voor mezelf geschilderd, dan gaat het
ook niet weg.’
peter hovestad
Meer info:
www.ewoud.nl

‘Verderop in de
rivier zie ik dat
prachtige gewei.
Dan denk ik,
hoe ben ik hier
nou toch weer
verzeild geraakt.’
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