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Edwin Grissen (1972), afgestu-
deerd aan Academie Minerva 
in 1996, is naast schilder ook
lijstenmaker en galeriehouder
van Galerie de Winkel in On-
derdendam. 

Hier zijn al zijn werken te be-
zichtigen en te kopen. Hij is
elke zondag open en wisselt
voortdurend de expositie. Zijn
werk hangt, vaak in groeps-
verband, ook wisselend op an-
dere locaties. Edwin geeft de
voorkeur aan direct contact met
de klant, zodat hij enthousiast
kan vertellen waarom hij iets
schildert en wat hij er precies
in ziet. Bovendien kan de klant
op die manier meteen een blik
in de keuken werpen.
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Veel kunstenaars leggen zich toe op een bepaald onderwerp maar Edwin Grissen
verbreedt graag zijn horizon. “Er komt steeds iets nieuws bij maar er valt nooit
wat af.” Zo schildert hij zeegezichten, stadsgezichten, bosgezichten, stillevens,
eigenlijk alles wat zijn interesse wekt. 
De illustratieve en verhalende werkjes van muizen zijn een op zichzelf staand
onderwerp binnen zijn werk. “Muizen en eigenlijk de gehele dierenwereld zie
ik het liefst in hun eigen habitat. Voor muizen is dat vrij ruim want die komen
bijna overal voor, wat makkelijk is als je verhaaltjes wilt maken. Ze moeten alleen
vooral niet braaf onze regels volgen…”  
Het eerste werkje dat Edwin maakte gaat over een muis die uit de muizenval een
stuk kaas steelt en daarbij ‘per ongeluk’ de Nederlandse vlag sloopt. Dit schilderij
kent inmiddels vele variaties waarbij de muis, kaas en vlaggen de hoofdrol spelen.
Later is de muis een compleet eigen leven gaan leiden. “Ik heb vooraf niet besloten
dat het een eindeloze serie zou gaan worden, maar zolang iets leuk is om te doen
en blijft uitdagen zie ik geen reden om er mee op te houden.” ■


