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De werken in dit boekje tonen u het 
persoonlijke handschrift van de 
kunstenaar in al zijn intieme details. 
Fijne motoriek, ranke of stevige vin-
gers, lijnvoering, momenten van twij-
fel, uitschieten of vegen: alles wordt 
geregistreerd door de zinken plaat. 
Het ets proces weerspiegelt elk detail 
van het persoonlijke handschrift van 
de kunstenaar, of hij nu wil of niet.

We stellen u 11 kunstenaars voor die 
zich allemaal, soms direct soms indirect, 
bezig houden met de ets techniek. 
Een deel daarvan experimenteert op 
een basis van eeuwenoude vakkennis, 
anderen zoeken de grenzen op, maken 
moderne (bijvoorbeeld deels op de com-
puter ontworpen) kruisbestuivingen. 
In deze tijd gaan oude tradities en 
moderne representatie technieken 
in elkaar op en leiden tot iets nieuws, 
waarin de traditionele technieken soms 
te herkennen zijn en waarvan soms 
enkel de suggestie wordt gewekt. 
Deze expositie toont dan ook hoe 
twee werelden – die van beheersing 
en traditie en die van moderne, snelle 
chaos – elkaar raken en verrijken.

We laten hier met name de kunstenaars 
zelf aan het woord. We hebben ze opge-
zocht in hun ateliers en met ze gespro-
ken over hun werk. De kunstenaar in 
eigen atelier biedt u een inkijkje over de 
zeer eigen sfeer die we tegenkwamen in 
de werkplaatsen. Vakmanschap en toe-
wijding hingen daar in de lucht. Dat is 
bijna niet te vangen, maar wel voor ons 
de essentie. Pas later doen de woorden 
hun intrede. En dit boekje vormt hier de 
neerslag van.
 
Wij, Laura Casas Valle en Cornelie 
Samsom stonden aan de basis van dit 
project. Aanleiding hiervoor was een 
gezamenlijke verwondering over de 
doorgaans formele en stoffige reputatie 
van de techniek, terwijl deze in onze 
ogen juist zoveel mogelijkheden tot ex-
periment en ontwikkeling in zich heeft. 
Voor de tentoonstelling vroegen we 
de kunstenaars zowel de techniek als 
het leidende thema ‘Show Yourself’ 
te onderzoeken. Kunstenaars gaan 
zo ieder hun eigen weg binnen het 
ets proces, waarbij ze op hun eigen 
manier de grenzen van het etsen 
onderzoeken en verkennen. 
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Gedurende deze interviews, gedurende 
dit project, in de eigen werkplaats van 
de kunstenaar werd het pas goed voel-
baar dat het niet om een techniek, maar 
om een cultuurgoed gaat. 

We hopen in dit boekje u dichter tot dit 
cultuurgoed te brengen. En natuurlijk 
doen we dat to the etch.

L en C.
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Toen ik op mijn 16e besloot om mijn 
leven aan de kunst te wijden ben ik 
door nood gedwongen met etsen 
begonnen. In het kunstarme stadje 
waar ik woonde, was de enige relevan-
te opleiding een grafiekatelier gerund 
door een erkende Colombiaanse etser. 
Daar heb ik twee jaar samen met hem 
gewerkt. Vervolgens trok ik de wereld 
in.

Ik ben iemand met een levensovertui-
ging als die van onze voorouders. 
Tegelijkertijd heb ik de wilskracht 
om de toekomst, vol technische 
ontdekkingen, met openheid en 
enthousiasme te omarmen. Dat uit 
zich in mijn werk waarin ik klassieke 
standpunten zoals bijvoorbeeld de 
mezzotint, combineer met het foto-
polymeren, een techniek uit de 
moderne tijd.

Het eigen maken van een nieuwe tech-
niek is een constante ontdekkingsreis. 
Zo heb ik als onbewuste voorberei-
ding op het fotopolymeren, eerst het 
werken met de computer ontdekt en 

dat verder ontwikkeld. Maar digitale 
afdrukken bleken iets te missen, iets 
spiritueels. Ik kon er het beoogde 
resultaat niet mee halen. Toen ont-
dekte ik de fotopolymeer. Fantastisch! 
Hiermee kon ik mijn digitale werken 
die de mezzotint benaderen toch 
afdrukken als een ets. Het digitale 
mengt zich met het ambachtelijke en 
je kan daardoor meer detail behalen 
en fijner werken. Bovendien is het 
minder giftig en aanzienlijk sneller en 
makkelijker dan de mezzotint.

M O O I !  Elk land heeft zijn eigen fantastische kunst. Ik hou bijvoorbeeld erg van de super 

gedetailleerde etsen van de Polen, de houtdrukken van de Mexicanen en de creativiteit die 

de Cubanen stoppen in hun gedrukte collagetechnieken. In Colombia werken ze op een hoog 

technisch niveau. Ik ben dol op de expressieve losheid en de vrijheid in beeldtaal van de Neder-

landers.

Door de nood gedwongen
Claudia Botero

Armenia, Colombia, 1969

Detail uit: ‘Nocturno I’

fotopolymeer

30 cm x 40 cm

2011
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In een ets valt niks te verbergen. 
Elke gekraste lijn, hoe dun ook, is in 
de afdruk te zien. Van licht naar don-
ker en van dunne naar dikke lijnen, 
de ets toont een eigen sterk karakter. 
Het is een techniek die vele stap-
pen kent voordat je een afdruk hebt. 
Totale controle heb je nooit over het 
proces en dat maakt het ook spannend. 
De aquatint kan te donker uitvallen, 
de lijnen kunnen te dun uitgezuurd 
zijn; pas bij de afdruk kun je zien wat 
het geworden is. Het metaal is weer-
barstig. De keuzes die je maakt zijn 
onomkeerbaar. Je moet verder met de 
lijnen die je hebt gezet. Gummen kan 
niet. Het etsen is heel bewerkelijk, het 
kost tijd om een afbeelding te maken. 
Ik hou erg van deze concentratie die 
nodig is om te etsen. De etsplaat eist je 
tijd en fysieke arbeid op.

Mijn vroege werk bestaat vooral uit 
lijnetsen, gebaseerd op mijn herin-
neringen aan Spanje. Mensen stonden 
daarin vaak centraal en dat doen zij 
nog steeds. Eerst waren dat figuur-
tjes die ik met een paar lijnen in de 

etsplaat kraste. Gezichten waren er 
nooit in te herkennen. Later heb ik 
juist series gemaakt met portretten 
van vrienden, op groot formaat. Op dit 
moment ben ik bezig met het tekenen 
en etsen van groepen. Mijn fascinatie 
voor de mens combineer ik met een 
zoektocht naar de juiste compositie 
en kleurgebruik.

M O O I !  Rembrandt, Goya (de serie ‘los caprichos’) en Picasso, ik snap nog steeds niet hoe hij 

sommige etsen technisch gezien, gemaakt heeft, hoe lang ik er ook naar kijk, fascinerend!

Totale controle heb je nooit
Laura Casas Valle

Amersfoort, 1974

‘Aan de waterkant I’

ets, aquatint, collage

80 cm x 100 cm

2011
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Oude landkaarten, uitgelopen aard-
appels, familieboeken, miniatuur-
figuurtjes, ik verzamel ze allemaal en 
observeer ze aandachtig. Ooit vond ik 
een cocon en hoorde ik een knabbe-
lend geluid vanuit het wezen binnen-
in. Een paar dagen later was het wezen 
prooi geworden voor een insect wat de 
ruimte binnendrong. Zo’n nabije fas-
cinerende ervaring is een belangrijke 
bron van waaruit ik werk.

Verfijning en detaillering kenmerken 
mijn werk. Dit vertaalt zich vaak naar 
het geconcentreerd werken op klein 
formaat en het spelen met kadering en 
schaalverhoudingen. Hierdoor wordt 
de kijker ‘gedwongen’ om nabij te 
komen en ontstaat er een soort van 
intimiteit die aandacht afdwingt. 
Ik speel met kaders en grenzen en 
creëer hiermee intieme werelden die 
op zichzelf staan. Ik maak daarbij veel 
gebruik van mijn directe omgeving, 
combineer beelden met elkaar en 
ik werk naar aanleiding van herin-
neringen of ervaringen van wat ik 

waarneem. Wat steeds in mijn werk 
aanwezig is een zekere mate van 
melancholie.

Wat me boeit aan de techniek van het 
etsen is handmatigheid, verfijning van 
de techniek, de fragiliteit van de lijnen 
die je zet en daarnaast een zekere 
toevalsfactor die in het proces van het 
etsen een rol speelt. Ik maak gebruik 
van de indirectheid van het etsproces 
en de directheid van het tekenen zelf. 
De mogelijkheid van het werken in 
oplagen spreekt hierbij tot mijn ver-
beelding.

M O O I !  Ik ben geïnspireerd door kunstenaars Michaël Borremans en Thierry de Cordier. 

De vervreemding en gelaagdheid in beeld en inhoud spreekt mij in hun werk aan.

Een knabbelend geluid 
vanuit het wezen binnenin

Aline Eras

Hellevoetsluis, 1980

‘De verzamelaar’

potlood op papier

30 cm x 40 cm

2011
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In mijn werk vind je vaak vervreem-
dende beelden met een sterk 
verhalend aspect. Een beer die is 
‘opgebouwd’ door allerlei mannetjes 
met ladders… Helikopters met wie-
ken als een gewei... Een bokser wiens 
hoofd in rook opgaat…

Relicten uit andere culturen, zoals 
de Boliviaanse, spelen een grote rol 
in mijn werk. Kostuums, poppen 
en maskers in het bijzonder. 
Deze objecten verwijzen voor mij naar 
de bovennatuurlijke, monsterlijke en 
mysterieuze kant van de Boliviaanse 
cultuur, welke ik in mijn etsen pro-
beer te vangen. De poppen, bijvoor-
beeld, zijn prachtig. Ze doen denken 
aan de Afrikaanse fetisjen en refereren 
aan eeuwenoude tradities, terwijl er 
ook de meer recente symboliek van 
het katholieke geloof (Maria met kind) 
in besloten ligt.

Voor ik met etsen begon was ik ver-
slingerd aan het werken in de donkere 
kamer, totdat men op de academie be-
sloot deze op te doeken. Hongerig naar 

alchemie, stortte ik mij op de aquatint. 
Recent zijn daar ook de experimenten 
met zeefdruktechnieken bij gekomen 
en ik wil ook meer gaan werken met 
fotopolymeer etsen. Al deze metho-
den vind ik erg interessant. Vooral de 
onzekerheidsfactor spreekt me aan. 
Het eindresultaat is vaak deels een 
verrassing, soms pakt het anders uit 
dan je verwachtte… Ook spreekt de 
duisternis van de aquatint me aan, de 
manier waarop een beeld wordt opge-
bouwd, de intensieve arbeid die het 
vergt, het geduld, de subtiele hande-
ling van het graveren afgewisseld met 
de noeste arbeid van krassen, poetsen 
en bijten.

M O O I !  Rinke Nijburg, Ericailcane, Renzo Vespignani, Goya, Picasso, Ensor.

Hongerig naar alchemie
Mirka Farabegoli

Leeuwarden, 1983

‘Tattoos of Tears’

ets, aquatint en zeefdruk

65 cm x 50 cm

2010
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Ik schilder en ik ets. Schilderen en 
etsen zijn voor mij onlosmakelijk 
verbonden, ze beïnvloeden elkaar. 
De gelaagdheid en de opbouw van 
mijn werk is het resultaat van mijn 
schilderhandschrift, dat ik na een 
speurtocht in het etsen heb kunnen 
vertalen in de ets. Ook het werken 
met verflopers, het doorlopen van een 
vaste concrete vorm door sporen van 
materiaal waaruit het beeld is opge-
bouwd, toont zich in mijn etsen.

In mijn etsen werk ik met licht/don-
ker, met contrasten in plaats van met 
kleur. Dat is een heel ander gegeven 
dan mijn schilderkunsten. De lijnen in 
het etsen zijn harder, de aard van het 
werk is anders. Het materiaal en het 
etsproces maken dat de uitkomst van 
je eigen bedenkingen altijd verrassend 
zijn maar ook niets ontziend.

Het etsen heeft mijn schilderwerk ver-
anderd. Het heeft me doen beseffen 
dat ik altijd probeerde het grafische 
gedeelte in mijn werk te onderken-
nen. Ik ben nog steeds aan het onder-
zoeken wat dit voor mijn schilderwerk 
kan doen en of ik dat ook wil.

M O O I !  Albrecht Durer, Jacob van Ruisdael, Lucas van Leyden, Jacob van Ruisdael, Roger 

Chailloux, Jeanne Bieruma Oosting, Hercules Segher. De geschiedenis die in die scherpe lijnen 

uitgevoerd zijn, meedogenloos, hard met verfijningen van ragfijne lijntjes. James Ensor voor 

zijn persoonlijke beeldtaal. En de kleurenproducties van o.a. Max Ernst & Hokusai, klasse.

Het etsen heeft mijn 
schilderwerk veranderd

Saskia de Marée

Terneuzen, 1975

‘In our Backyard (III)’

ets

160 cm x 120 cm

2010

in collectie bij; CBK Rotterdam & Grafisch Atelier Daglicht
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Wanneer je mijn met tekst becom-
mentarieerde grafische werken 
bekijkt en leest, kun je niet anders 
concluderen dan dat hier een dagboek-
schrijver aan het woord is. Als etser 
en schrijver ben ik, net zoals zoveel 
mensen die zich vergrijpen aan de mo-
derne publieke media, geïnteresseerd 
in het oprekken van morele grenzen. 
Ik zoek naar beelden die om het wat 
vaag te formuleren ‘niet voor de poes’ 
zijn. Ik ben er daarbij eigenlijk niet op 
uit om te provoceren noch om mezelf 
schaamteloos bloot te geven. Door beel-
den te maken die doelbewust de rand 
van de afgrond opzoeken, probeer ik 
een beter beeld te krijgen waar ik zelf 
sta. Onder het uiterlijke, immoreel ar-
tistieke geweld ligt de onophoudelijke 
twijfel aan de betekenis van dat wat 
wij ‘leven’ en ‘werkelijkheid’ noemen. 
Het thema dat me het meest interes-
seert zijn publieke executies.

Ik krijg het altijd weer voor mekaar 
om ‘lelijke beelden’ te maken en 
‘schunnige teksten’ te schrijven, in 
de ogen van anderen dan. Uiteraard 

probeer ik steeds opnieuw om een of 
andere vorm van geaccepteerde esthe-
tiek – of net zo geaccepteerde anti-
esthetiek – te introduceren. 
Maar het is vechten tegen de bierkaai: 
het blijft maar lelijk en aanstoot-
gevend. Het is alsof de lelijkste jongen 
van de klas probeert het mooiste meis-
je van de klas te versieren en iedereen 
weet dat zoiets nooit gaat lukken. 
Kennelijk moet mijn werk op die ma-
nier gemaakt en geschreven worden.

Aan dit maken en schrijven komt 
nooit een eind. Dat heeft alles met het 
grafische proces te maken. 
Zoals Rembrandt vele staten van een 
ets maakte zonder ooit te weten wat 
de beste staat was, probeer ook ik tot 
in het absurde door te werken aan een 
ets en weet bij god niet meer hoeveel 
afdrukken ik produceerde en hoeveel 
varianten ik bekladde met mijn mo-
nomane commentaren. Het is als in 
de evolutietheorie: alle aberraties en 
‘gelukkige’ mutaties zijn zinvol omdat 
ze bijdragen bij aan de ontwikkeling 
der soorten.

M O O I !  Ik ben een grote liefhebber van laatmiddeleeuwse grafiek, of het nu gaat om 

houtsneden of om kopergravures. De houtsneden uit die beginperiode van de Westerse kunst-

geschiedenis zijn vaak bijna lomp gesneden, ruw ingekleurd en veelal gemaakt om te voldoen 

aan de grote vraag naar prenten langs de grote pelgrimsroutes die door heel Europa liepen. 

Op zoek naar schuldaflossing reisden pelgrims in die tijd de hele christelijke wereld af. 

Als aflaat, bewijsstuk en souvenir namen ze van verre oorden betaalbare prenten mee naar huis. 

Wat betreft de gravures gaat mijn hart uit naar Martin Schöngauer (1430-1494) die gotische 

prenten maakte die tegelijk aandoenlijk en obscuur zijn. Ik ben dan ook een bewonderaar 

van Martin Schöngauer, maar eigenlijk zijn al zijn tijdgenoten geweldig. Ook de gravures en 

houtsneden van Albrecht Dürer (1471-1528) die van een generatie later is zijn adembenemend. 

Raadselachtig en verbijsterend is ook het grafische werk van William Blake (1757-1827). 

Blake probeerde de kosmos onder te brengen in een hyperindividuele, romantische soapkosmo-

logie waarvan de clou je ontgaat als je teveel afleveringen van de serie niet hebt gezien. 

Zijn steeds weer anders ingekleurde grafiek is bijna altijd voorzien van tekst.

Alle aberraties en gelukkige 
mutaties zijn zinvol

Rinke Nijburg

Lunteren, 1964

‘Zo onbewogen’ (The Mercy Seat # 2)

pen, kleurpotlood, ets en drogenaald op papier

33,5 cm x 49,5 cm

2008 
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Na mijn eindexamen in 1982 heb ik 
een aaneengesloten periode besteed 
aan het maken van materiaal etsen 
met gebruikt zink en gedeeltelijk 
ingekraste en uitgezaagde tekens. 
Vervolgens ben ik gaan schilderen. 
Na een jaar of vijf heb ik de techniek 
weer opgepakt omdat ik de beschik-
king kreeg over een etspers. Ik maakte 
toen landschapsetsen met vreemde 
elementen. Na weer een periode 
waarin ik alleen schilderde ben ik 
begin ‘95 weer begonnen met het 
maken van kleine figuratieve etsjes. 
Dat waren vaak kopieën om al imite-
rend de verschillende handschriften 
te onderzoeken. Dat heb ik lange tijd 
gedaan en langzaamaan ontstonden 
meer autonome beelden. Later ben ik 
grotere grafiekseries gaan maken.

Door veel te experimenteren heb ik 
mij veel schilderachtige effecten eigen 
gemaakt. In het etsen kan ik op basis 
van die vaardigheid bijna alles maken 
wat ik wil. Als ik het niet weet, heb ik 
wel een vermoeden hoe ik erbij in de 
buurt kan komen en op weg daarnaar 

vind ik weer van alles. De etstechniek 
biedt een tweede kans voor een ge-
schilderd beeld. Het is de schoonheid 
van de spiegeling, de werking van het 
zuur, de technisch onbeperkte moge-
lijkheden en het spelelement. 

M O O I !  De Duitse primitieven, zoals Altdorfer, Urs Graf en Manuel Deutsch, Nederlanders 

als Hercules Seghers waarnaar ik vele variaties heb gemaakt, Jacob de Gheijn, Willem Buyteweg, 

lekkere etsjes van Aert Zeeman, teveel om op te noemen. Natuurlijk Goya, maar ook de extreem 

doorgewerkte etsen van Pisarro en nu Peter Doig’s ets-series voor the Paragon Press en de etsen 

van Paula Rego, vooral haar kleurenetsen.

Een tweede kans voor 
een geschilderd beeld

Stijn Peeters

Valkenswaard, 1957

‘I wannabe your dog’

uit de serie GRIM

aquatint

18 cm x 24 cm

2011
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Etsen is als de foto ‘Leap into the void’ 
van Yves Klein, de foto waarin hij een 
sprong de lucht/wolken in waagt. 
Waar het onbekende begint, begint de 
reis of het avontuur pas echt. 
Doordat etsen een zeer direct medium 
is lijkt elke aanraking, elke handeling 
van groots belang. Eenmaal gezet is 
er geen weg meer terug, er kan sim-
pelweg niet gegomd worden. Eén fout 
gezette lijn kan heel mijn opzet in de 
war brengen, me laten verdwalen of 
een hele omweg laten maken in de 
hoop toch weer bij een goed stuk uit 
te komen. Dit gebeurt onvermijdelijk 
en vrijwel altijd. Op deze manier ga ik 
telkens weer de confrontatie met mijn 
onvermogen aan. Alle aangeleerde 
maniertjes en gewoontes schieten te 
kort, nu worden de eigen krachten 
aangeboord en komt het aan op focus, 
intuïtie, durf en doorzettingsvermo-
gen. Het is confrontatie met mezelf, 
als het ware een werkelijke ontdek-
kingstocht in en door mezelf. 
De gevoelens die vrij komen tijdens 
zo’n ‘tocht’ gaan van lekkere-dag-
droom-streken tot helse woede mo-
menten.

Ik kan sprakeloos worden als ik een 
dikke vette ets afdruk voor me zie, 
mijn ogen verdrinken dan. Ik vind het 
prachtig hoe je sfeer kunt toevoegen 
aan een gemaakte tekening. Al mijn 
eigen echte tekeningen op hout en 
papier halen het niet om als werk op 
de muur te hangen; gewoon helemaal 
of net niet goed genoeg. Geduld om 
de tekening dan nog eens goed over te 
maken heb ik zelden. Met etsen kan ik 
door veel proef-afdrukken te maken 
nog alle kanten op om het maximale 
uit het werk te halen.

M O O I !  De etsen van Anton Heyboer. Systemen, vieze, diepe rauwe lijnen, té vette inkt 

en geen angst voor de techniek waardoor de kinderlijke spontaniteit zichtbaar blijft.

Aangeleerde maniertjes 
en gewoontes schieten te kort

Tijs Rooijakkers

Vorstenbosch, 1975

‘3D ets’

mixed media

100 cm x 100 cm x 100 cm

2010
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Hoewel het in veel beroepen belang-
rijk is wie je bent en wat je kan, laat 
je als kunstenaar letterlijk een beeld 
zien van wie jij bent. Je handschrift.
 Je interesses. Je gevoel. Als kunste-
naar moet ik mijzelf laten zien, niet 
mijn lijfelijkheid maar mijn interes-
ses, vragen en fascinaties. De eigen-
heid van mijn werk zit hem vooral 
in de lijnvoering, denk ik. Hoewel 
bepaalde onderwerpen ook steeds 
terugkomen. Wat ik doe is eigenlijk er 
niet teveel over nadenken. Ik ga mijn 
handschrift niet te veel vergroten. 
Als ik mijn werk maak ben ik bezig 
met dat werk. Het onderzoeken van 
thema’s, voorwerpen. Niet met mijn 
handschrift. Ik vertrouw erop dat die 
wel mee komt. Wat ik wel altijd be-
wust probeer te omzeilen is wanneer 
mijn werk te sterk naar een stroming 
hangt.

Er zitten steeds terugkerende elemen-
ten in mijn werk, zoals: hijskranen, 
planten, vogels, vissen en schildpad-
den. Die zitten bij mij diep ingegrift en 
die duiken vaak onverwacht in mijn 
werk op. Dat hoort bij mij. 

Het zijn stukjes uit mijn visie op de 
wereld, hoe ik de wereld zie, bekijk, 
en vertaal. Maar het is zeker niet mijn 
bedoeling dat mensen door mijn werk 
zich dingen af gaan vragen over mij. 
Dat vind ik niet nodig. Er zijn interes-
santere vragen. In mijn leven sta ik 
uiteraard boven mijn werk. Maar in 
het tonen van mijn werk staat mijn 
werk boven mij. Het gaat mij om de 
kwaliteit, kracht, verhaal in het werk. 
Niet om mij.

Etsen vergt concentratie en aandacht 
en vastberadenheid. Het maken van 
etsen heeft iets spannends omdat 
je niet direct het resultaat kan zien. 
Daarvoor moet de plaat eerst in het 
zuur, insmeren, drukken. De vastbe-
radenheid in de keuzes die je maakt. 
Zwart of wit. Samengaand met de on-
voorspelbaarheid. Afwachten hoe het 
uitpakt. De fijne lijnen en het harde 
werken. Zo ets ik niet alleen graag 
maar leef ik eigenlijk ook.

M O O I !  Het enthousiasme voor het etsen van mijn leraar Evert Maliangkay op de academie. 

Verder ben ik altijd al fan geweest van Constant. Hij heeft geweldige etsen gemaakt van New 

Babylon.

Hijskranen, planten, vogels, 
vissen en schildpadden

Susanne Sørensen

Rotterdam, 1983

‘Opstanding’

‘Kraamkamer 1’

ets

15 cm x 15 cm

2011
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Ik ben gek op etsen vanwege de details 
en de textuur van de plaat. 
In mijn werk onderzoek ik huid, vacht 
en veren, waarbij ik sterk op kan gaan 
in details. Tijdens het tekenen bestu-
deer ik anatomieboeken, maar ook 
tijdschriften met bijvoorbeeld bruids-
jurken, waarin te zien is hoe kant en 
kraaltjes op de huid van de stof zijn 
bevestigd. Ik houd ervan als een beeld 
uitnodigt tot aanraken, dat je het op 
de tast kan lezen, alleen met je handen 
kan zien. In eerste instantie ben ik dan 
ook meer gefascineerd door de plaat 
zelf. Dat gaat vooral over de verschil-
lende lagen: je ziet ze gewoon op de 
plaat drijven, prachtig.

Etsen raakt in mij een heel oude, 
kinderlijke sensatie. Iets uitspoken 
met gevaarlijke, smerige dingen. 
Heksen met botsende chemicaliën, 
krassen, aan een etspers hangen, mor-
sen of mixen met giftige stinkdingen 
zoals terpentine en brasso. Dat gevoel 
van illegale pret komt terug in de ets 
werkplaats. Tegelijkertijd moet je heel 
geconcentreerd werken. Het proces 
heeft bijna iets ascetisch: je moet echt 

toegewijd zijn, bereid zijn om hetzelf-
de meerdere malen te proberen, jezelf 
uit te putten. Anders verkruimelt 
je plaat in de zuurbak, verdwijnt je 
tekening tijdens het zuren, of krijg je 
een lompe, platte afdruk. Etsen vereist 
discipline, besef van regels en traditie, 
en veel doorzettingsvermogen. 
Die combinatie, van dat kinderlijke 
plezier en die strenge toewijding, 
maakt dat ik me sterk met de techniek 
identificeer.

M O O I !  Rembrandt. Onvergetelijk. Zo dramatisch en ingetogen tegelijk, en zo ruimtelijk, 

dat je vergeet dat je naar een prent kijkt. De hoeveelheid nuance in de zwarttinten is echt 

adembenemend. Rembrandt maakt etsen die voor 75 procent donker zijn. Daarin laat hij zijn 

personages heel genuanceerd opdoemen. Die etsen zijn zo oud, maar ze zijn springlevend. 

Als ik dat werk zie denk ik: alles is mogelijk. Otto Dix vind ik prachtig vanwege de rauwheid 

en het genadeloze zwart. Het donker in de etsen vormt een onafzienbaar duister.

Heksen met botsende 
chemicaliën

Cornelie Samsom

Leeuwarden, 1974

‘Mermaid’

fotopolymeer, dremel, 

ets op papier

30 cm x 40 cm

2011
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Af en toe heb ik de behoefte om een 
mooie ets te maken. Die vormt dan 
een onderdeeltje van m’n totale oeu-
vre. Ik maak werelden. Grote, fysieke 
werken, tastbaar en soms ook betreed-
baar. Maar ook kleine intieme werken, 
zoals etsen.

Ik combineer tegengestelde materi-
alen en vormen. Formeel-Archaïsch. 
Klassiek-traditioneel (kathedraalglas). 
Informeel-shabby (karton, hout). 
Bij ieder beeld volg ik mijn intuïtie. 
Ik tast af of verbeelding, inhoud, idee 
en uitvoering in balans zijn. Ik vind de 
delicate lijnvoering en de sfeer in zo’n 
kleine voorstelling als de ets, prach-
tig. En ondanks een vaak zeer klein 
formaat kun je door de delicate lijnen 
vaak een hele gedetailleerde voorstel-
ling maken.

M O O I !  Rembrandt, Piranesi, maar ook latere kunstenaars als Constant. Het heeft me 

inzicht gegeven wat er mogelijk is aan meegeven van sfeer, expressie en ruimtelijkheid qua 

voorstelling (dit laatste geldt vooral voor Piranisi en Constant).

Een onderdeeltje 
van m’n totale oeuvre

Rob Voerman

Deventer, 1966

‘Falling Water’

ets en aquarelverf op papier

2006

30 cm x 30 cm, 

oplage: 15 + 1AP, Courtesy Upstream Gallery
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B E D A N K T !  Quisque tempor massa a nibh fermentum sit amet varius justo pulvinar. Sed 

viverra, elit vel auctor pellentesque, magna nulla interdum nisi, et eleifend augue lectus eget 

risus. 

Ivonne Zijp, fotografe

Martijn Duineveld, auteur

Diana van de Blaak, vormgeefster

Laura Casas Valle, concept

Cornelie Samsom, auteur
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