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TOT OP DE RAND
DENKEN OVER DE ETS EN HET ETSPROCES

KATJA RODENBURG

Er is bijna geen ander medium dan de ets waarbij het materiaal
zelf zo’n grote rol speelt. De plaat biedt weerstand, niet alleen

passief maar ook actief. De kunstenaar kan zonder hier rekening
mee te houden het werk niet tot stand brengen, hij zal het in nauwe
samenwerking met de etsplaat moeten doen. Is de kunstenaar de
meester van de materie of de materie de meester van de kunstenaar?
Nergens anders wordt dit zo dichtbij, zo intiem haast, duidelijk. En
in hoeverre mag de materie zelf een rol spelen in het etsproces?

JOHAN HUIZINGA

Hoe werkt dit? Johan Huizinga stelt in zijn boek Homo Ludens
uit 1938: cultuur wordt gespeeld. Zij komt niet voort uit het

spel ‘als een vrucht die zich losmaakt van het moederlijf’ [maar] zij
ontplooit zich in spel en als spel.’ Wat is het gevolg van de ge-
speelde kunst? Huizinga onderscheidt de verschillende kenmerken
van het spel om van daaruit vast te kunnen stellen wat spel is en
wat niet. ‘Alle spel is eerst en bovenal een vrije handeling. Bevolen
spel is geen spel meer.’ Je zou kunnen vaststellen dat voor het kind

Ten opzichte van de thema’s die onze tijd nu bepalen, is het etsproces letterlijk tegendraads te noemen. Het is een lang-
zaam proces in een tijd die niet alleen om snelle, maar ook nog voorspelbare resultaten vraagt. Tegen deze achtergrond is
het etsproces voor de kunstenaar, hoe geschoold en ervaren ook, een riskante onderneming. De kunstenaar loopt op ver-
schillende momenten het gevaar om het materiaal te verliezen of te verkwisten. Het is bovendien niet ondenkbaar dat hij
ergens in de verschillende stadia zijn oorspronkelijke idee kwijtraakt. Zodra je je op een etsplaat gaat bewegen is het
resultaat onomkeerbaar, hoogstens zijn er nog kleine, niet-ingrijpende aanpassingen mogelijk.

en voor het dier die vrijheid niet bestaat, omdat ze moeten spelen
uit wat wij instinct noemen. Maar dit argument gaat niet op vol-
gens de cultuurhistoricus. Het kind en het dier spelen omdat ze er
zin in hebben om het te doen. ‘Het kind en het dier spelen omdat ze
er lust in hebben, en daarin ligt hun vrijheid.’ Voor volwassenen
vormt het spel echter een mogelijkheid, het is iets dat ze ook zou-
den kunnen laten. ‘Het spel is overvloedig.’ We hebben de vrije
keuze om het spel te spelen, of niet. ‘Het [spel] is vrij, het is vrij-
heid.’
Het spel brengt ook een onderscheid aan in de tijd. De gespeelde
tijd is iets anders dan het gewone dagelijkse leven. In het spel treedt
je in een tijdelijke sfeer binnen, in een activiteit met een eigen be-
doeling. De reikwijdte van het imaginaire spel voor het kleine kind
maakt dit duidelijk. Een vader vindt zijn zoontje van vier jaar, ter-
wijl hij op de voorste van een rij stoelen zit. Hij is treintje aan het
spelen. Vertederd knuffelt hij het kind, maar zijn zoon is streng:
‘Vader, je mag de locomotief niet zoenen, anders denken de wa-
gens, dat het niet echt is.’ De ingreep vanuit de andere sfeer bete-
kent een bedreiging voor het spel dat hij speelt. Het voorbeeld geeft
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bovendien aan dat binnen het spel een zekere serieusheid, een ernst
niet uitgesloten wordt. Het spel betekent hier niet het tegenoverge-
stelde van ernst. Het ‘we zijn maar aan het spelen’ sluit dit niet uit.
Het is nooit zomaar een spelletje.
‘De tegenstelling spel-ernst blijft te allen tijde een zwevende,’ stelt
Huizinga. In dit kader gaat het spel verbindingen met de ernst aan.
Het integreren, opnemen en incorporeren is niet uitgesloten. Het
spel kan ernstig worden, tot in de hoogste vormen van schoonheid
en heiligheid.
Het spel lijkt dus alleen in schijn een intermezzo van het dagelijkse
leven, een verpozing, in werkelijkheid wordt het spel een begelei-
ding, een complement, een deel van het leven in het algemeen. Het
spel is op zich niet een soort versiering, of letterlijk een tijdverdrijf.
‘Het is onmisbaar voor het individu, als biologische functie, en het
is onmisbaar voor de gemeenschap om den zin, dien het inhoudt,
om zijn betekenis, zijn uitdrukkingswaarde, om de geestelijke en
sociale verbindingen, die het schept, kortom als cultuurfunctie.’ Dat
is ook de reden waarom het spel al van oudsher zijn plaats heeft in
de rituele context en in de sfeer van het heilige wordt geplaatst. Het
spel speelt zich dus af in een andere tijd dan de onze. Het zondert
zich van het gewone leven af, zowel
met betrekking tot de plaats als de
tijdsduur. Het spel, in plaats en in tijd
markeert een bijzondere periode in het
leven.
Deze speelruimte kent een eigen or-
dening, en is van tevoren afgebakend
en onderscheiden van de rest van de
wereld. Deze ruimten kennen ver-
schillende verschijningsvormen: de
arena, de speeltafel, de tovercirkel, de
tempel, het toneel, het filmscherm.
Het zijn zowel qua vorm als qua func-
tie ‘afgezonderde, omheinde, geheilig-
de terreinen, waarbinnen bijzondere
regels geldig zijn. Het zijn tijdelijke
werelden binnen de gewone, ter vol-
voering van een gesloten handeling.’

RICHARD SENNETT

De kunst kent vele speciaal onder-
scheiden ruimten. Bij het etsen

vormt de etsplaat het speelvlak, waar-
mee de kunstenaar in een weloverwo-
gen proces op verschillende momen-
ten de confrontatie aangaat. De ma-
nier waarop de kunstenaar en de hand-
werksman te werk gaan belicht
Richard Sennett in zijn belangrijke boek The Craftsman uit 2008.
Zijn interesse voor de verhouding tussen de mens en de dingen die
hij voortbrengt staat in de traditie van bijvoorbeeld de Engelse kun-
stenaar en schrijver William Morris en zoals die ideeën concreet
zijn gerealiseerd in wat tussen ca. 1860 en 1910 de Arts and Crafts
beweging zou worden. ‘The craft of making physical things provides
insight into the techniques of experience that can shape our dealings
with others. Both the difficulties and the possibilities of making
things well apply to making human relationships.’ (Sennett, The
Craftsman) Sennett legt in zijn boek een duidelijke verbinding tus-
sen twee processen die door ons in het dagelijkse leven vaak ge-
scheiden worden, tussen enerzijds het denken en anderzijds het han-
delen.
Elke goede crafts-man beoefent een dialoog tussen concrete hande-
lingen en het denken daarover. Deze dialoog ontwikkelt zich in het
voortbrengen van ‘manieren van doen’ en schept een ritme waarin
het opsporen van problemen zich afwisselt met het oplossen van

problemen. Dit is geen snel proces, maar een opeenvolging van pro-
beren, aftasten en beproeven dat zijn eigen tijd vraagt. Het lang-
zame van het uitoefenen van een bepaalde vaardigheid als het etsen
betekent een mogelijkheid om zich de vaardigheid ook eigen te
maken. Het ruimt tijd in voor reflectie en verbeeldingskracht. De
wil om zo vlug mogelijk het doel te bereiken, zou dit tegelijkertijd
leren en werken alleen maar dwarsbomen.
De kunstenaar en de crafts-man kunnen in dit proces niet arrogant
hun wil of vorm opleggen aan het materiaal. In het denken over de
ets, en het iets maken van de materie, ontwikkelt zich een persoon-
lijke manier van omgaan met de elementen. Het is eerder een op
verschillende manieren onderhandelen, waarin de kunstenaar tot
een persoonlijke kennis, een partner-schap moet komen met het
materiaal. De etsplaat biedt mogelijkheden én obstakels, en ze draagt
het verhaal van het eigen verleden en de mogelijke toekomst in zich.
Dit verschijnsel zorgt voor een grote rol van het toeval en het voort-
durende gevoel van het experiment in de zin van ervaring. In het
proces wordt dit tegen of meewerken van de materie ervaren. Be-
halve met het materiaal, werk je ook samen met het toeval. Het
samenvallen van het idee en de ervaring van de kunstenaar met het

materiaal waar in een bewegend pro-
ces vorm wordt aangegeven. En als
de ets af is, dan is strikt genomen het
kunstwerk nog lang niet af, omdat er
nog een ronde van weer andere mate-
rialen nodig is om de ets geheel tot
stand te brengen: de wisselwerking
tussen de inkt, het papier en het druk-
proces, en het inzicht van de kunste-
naar. Ook hier hangt het van diverse
elementen af op welke manier uitein-
delijk de ets er uit gaat zien.
Het is opmerkelijk dat de plaats waar
het drukken van een ets gebeurt en
mogelijk is, juist een plaats is waar
vroeger en nu kunstenaars elkaar ont-
moeten, elkaars werk ‘in actie’ kun-
nen zien en van elkaar leren. De mo-
gelijkheden van het etsen en het af-
drukken zijn zo groot dat er steeds
weer nieuwe mogelijkheden te leren
zijn van elkaar en van, vaak, de eige-
naar van de drukwerkplaats.
Onlangs heeft een groep jongere kun-
stenaars het initiatief genomen om de
nu ondergewaardeerde etskunst in al
haar vormen nieuw en fris voor het
voetlicht te brengen. In ‘Going to the
Etch’ vinden diverse kunstenaars zich

in hun liefde voor het etsen. En zo komt een van de geheimen van
het etsen aan het licht: hoe het maken van een zeer individueel beeld
kan leiden tot een ets die in een groepsproces tevoorschijn kan ko-
men, waarbij ieder die aanwezig is, iedere ervaring en optiek een
rol kan spelen. Het is wat je noemt een paradoxale beweging: elke
kunstenaar ontwikkelt zijn eigen specifieke handschrift door het te
toetsen aan het groepsproces dat zich in het drukatelier afspeelt.
Zij maken duidelijk dat je van deze langzame kunst moet leren ge-
nieten. Het is niet voldoende om als gewoonlijk in onze digitale
wereld de beelden slechts even te ‘scannen’, met andere woorden
vluchtig te dwalen aan de oppervlakte. Er is echt een beweging in
de diepte nodig  geweest om dit tot stand te brengen.

Drs. K. Rodenburg is filosoof, leiderschapsadviseur en tentoon-
stellingencurator. Op haar weblog Antheia blossoms –
www.antheiablossoms.wordpress.com – meer berichten rond filo-
sofie en kunst.
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