
 

Etsen: een magisch medium  

 

Etsen is een grafische techniek die al eeuwen tot de verbeelding spreekt. Kunstenaars kunnen zich 

levenslang verliezen in de unieke ruimtelijke en intieme kwaliteit van het medium, dat befaamde 

beoefenaars kent zoals Rembrandt van Rijn (1606-1669), William Blake (1757-1827), Jeanne Bieruma 

Oosting (1898-1994) en Paula Rego (1935).  

 

Het woord etsen is ontleend aan het oude Duitse woord etzen, dat ‘laten eten, doen wegvreten’ 

betekent. Etsen is een diepdruktechniek, waarbij een tekening in metaal wordt gemaakt die wordt 

uitgebeten met behulp van een zuur of een zoutoplossing. Op een metalen plaat bedekt met een 

waslaag wordt een tekening gemaakt, waarna de plaat in een zuur bad gelegd wordt. Nadat de lijnen 

zijn uitgebeten wordt de plaat uit het zuur verwijderd, schoongemaakt en ingesmeerd met inkt. De 

inkt wordt van de plaat gepoetst en blijft achter in de geëtste lijnen, waarna de plaat onder hoge 

druk met nat papier door een etspers gehaald wordt. Het resultaat is een ets.  

 

Geschiedenis 

 

De oorsprong van de Europese ets ligt in het middeleeuwse wapen - en edelsmeden. Om harnassen, 

schilden en zwaarden te versieren werden uitgestoken decoraties uitgebeten met behulp van een 

zuur nadat het metaal was bedekt met een beschermende waslaag. Van gravures in edelmetalen 

werden al langere tijd afdrukken gemaakt, waarbij men decoraties in smeerde met een verf mengsel 

waarop een nat stuk papier werd gelegd. Op deze manier kon een smid een archief van eerder werk 

aanleggen. ¹  

 

De techniek ontwikkelde zich verder met de uitvinding van de boekdrukkunst en een toenemende 

interesse in wetenschap: de communicatie behoefte in de maatschappij veranderde, de vraag naar 

reproduceerbare (natuurwetenschappelijke) illustraties nam explosief toe ². Waar we grafiek 

tegenwoordig zien als een slow art, waren grafische technieken destijds een hypermoderne niche: 

beelden, verhalen en ideeën konden op grote schaal gedeeld worden. Grafische kunst wordt door 

sommige kunsthistorici ook wel de eerste cloud genoemd. ² 

 

Etsen als laboratorium 

 

De uitkomst van een ets valt nooit helemaal te voorspellen, wat voor veel kunstenaars ook de 

charme van de techniek is: niet alleen wat je als maker voor ogen hebt, ook de alchemie van het 

etsen, de wijze waarop materialen en chemische stoffen op elkaar reageren, bepaalt wat er 

tevoorschijn komt. 

 

De techniek van het etsen betekende in de begintijd meer bewegingsvrijheid voor de hand van de 

kunstenaar: doordat lijnen met zuur werden uitgebeten kon men intuïtiever en spontaner te werk 

gaan. De techniek bood ruimte voor een persoonlijker handschrift: in de werkplaats konden 

kunstenaars variëren met materialen, zuurtijden en drukgangen waarmee de techniek hen de ruimte 

bood hun werk te onderzoeken, zowel technisch als inhoudelijk. ² Rembrandt, Blake en Oosting 

reflecteerden in hun etsen op thema’s als liefde en relaties, religie en spiritualiteit en sociale 

misstanden.  

 



Ook Jasper Van der Wel gebruikte de techniek als een onderzoeksruimte, waarin hij zijn fascinatie 

voor wetenschap en filosofie en zijn interesse in het wezen van de mens (de werking van de 

hersenen) deelde met de etsplaat. Als fotograaf was hij vertrouwd met de magie van de doka: 

werken met chemicaliën, belichtingstijden en het toepassen van technieken in meerdere drukgangen 

die onderling in kleur, sfeer en scherptediepte sterk van elkaar verschillen. 

 

Rembrandt van Rijn ontdekte dat hij nuances in licht en donker genuanceerder aan kon brengen met 

etsen, waarbij hij etsplaten in verschillende ‘staten’ onderzocht door telkens lijnen of arceringen toe 

te voegen of weg te halen. Net als Rembrandt niet kon kiezen welke staat van een etsplaat de beste 

was, werkte ook Van der Wel zonder beoogd eindresultaat: zijn werk is een transcriptie van een 

voortdurende dialoog met waarneming, wetenschap en filosofie, wereld en materiaal. 

 

Rembrandt was een groot bewonderaar van Hercules Seghers (1589-1640), een voor zijn tijd 

ongekend eigenzinnige kunstenaar die experimenteerde met retouchering en toon (beschadigingen 

toelaten, inkt niet volledig weghalen) en schilderen op afdrukken. Seghers heeft naar alle 

waarschijnlijkheid de suikerets uitgevonden, een etstechniek die ook door Van der Wel veel werd 

toegepast.  

 

Etstechnieken: alchemie in verschillende stadia 

 

Voor het maken van een ets worden verschillende stadia doorlopen: voorbereiden (polijsten, vijlen, 

ontvetten), bewerken (waslaag aanbrengen, tekening maken in de was), zuren, inkten en afslaan 

(poetsen met een speciale doek, krant of met de hand) en tenslotte het maken van een afdruk in nat 

etspapier dat met de plaat onder hoge druk door een etspers gehaald wordt. ¹  

 

Geëtste lijnen zijn voor altijd. Lijnen, vlakken en beschadigingen vormen een metalen geheugen: wat 

in de plaat is gebeten, laat zich niet meer wegpoetsen. De plaat registreert alles, van een haar in de 

waslaag tot de specifieke structuur van een stuk gereedschap. Aarzelende motoriek, een dip of 

hyperfocus, een val van de plaat, bramen in een spatel of etsnaald - het wordt allemaal in metaal 

vastgelegd. Dat doet iets met de concentratie en het moreel in de werkplaats: een maker moet 

kunnen dealen met rafelranden, dat ook kwetsbare momenten zichtbaar worden.  

 

De kracht van het werk van Van der Wel ligt in zijn onbevangen omgang met een van oudsher strikt 

gereguleerd werkproces. De argeloze, bijna naïeve wijze waarop hij een aantal basisregels oversloeg 

leidt in zijn werk tot een ontwapenend spanningsveld tussen gedisciplineerde routine en 

idiosyncratisch werken. Van der Wel schiep letterlijk zijn eigen kaders: zonder vooropgezette lijnen 

knipte en sneed hij met de hand metaal, waardoor er een organische vlakverdeling ontstaat die zijn 

werk een intieme en tegelijkertijd bijna kosmische ruimtelijkheid geeft. Beschadigingen en beet 

retoucheerde hij niet, zijn platen werden niet gepolijst en gevijld. Veel van zijn etsen hebben een 

levendige, stoffige binnenwereld en een diep gekleurde rand, als een cel of onderwaterwereld  

 

Etstechnieken zijn globaal te omschrijven als technieken voor het etsen van lijnen (lijn ets, droge 

naald, suikerets) en technieken voor het etsen van vlakken en tonen (aquatint, mezzotint). Van der 

Wel gebruikte in zijn etsen voornamelijk suikerets, lijn ets, droge naald en de zogenaamde open bijt, 

ook wel wilde bijt genoemd.  

 

In een suikerets worden met een penseel lijnen of vlakken van suikerwater op een metalen plaat 

aangebracht die daarna wordt afgedekt met een beschermende waslaag. De plaat wordt vervolgens 



in warm water met azijn gedompeld, waarbij het suikerwater oplost. De tekening die vrijkomt wordt 

verder uitgebeten in zuur. Suikerets geeft een zachte, schilderachtige lijnvoering. 

 

In een lijn ets wordt een tekening in een waslaag op metaal gemaakt, waarna deze wordt uitgebeten 

met zuur. Door de druk van de etspers komen geëtste lijnen op het papier te liggen, waardoor een 

afdruk kan aanvoelen als braille: je kunt de lijnen voelen. Van etsplaten worden dan ook wel 

blinddrukken gemaakt: afdrukken met voelbare lijnen, maar zonder inkt.  

 

Droge naald ets is formeel geen etstechniek, omdat er geen zuur aan te pas komt. Onder kunstenaars 

is ze geliefd vanwege de fluwelen lijn die ontstaat doordat er met een scherpe pen of gereedschap 

direct in metaal wordt getekend, waardoor een beschadiging (braam) in het metaal ontstaat. Een 

droge naald ets is minder lang houdbaar, na een aantal keer afdrukken vervagen de lijnen.  

 

In het werk van Van der Wel is veel open bijt te zien, waarbij delen van de plaat zonder bescherming 

in het zuur worden gelegd. Open bijt wordt als term ook wel gebruikt wanneer zuur onder de 

waslaag dringt, vaak aan de rand of naast een lijn, waardoor deze een brokkelig karakter krijgt.  

 

Het laatste stadium van etsen, de afdruk, biedt eindeloos veel mogelijkheden voor variatie en 

onderzoek. Je kunt werken met gitzwarte inkt en diepe contrasten of in één of meerdere kleuren, je 

kunt delen extra uitlichten met wattenstaafjes of vloeipapier of juist inkt op de plaat laten zitten voor 

sfeer en diepte (plaattoon). Sommige kunstenaars werken dan ook niet in oplage, maar gebruiken de 

techniek om met één etsplaat verschillende afdrukken te maken, die ze achteraf ook bewerken.  

 

In zijn afdrukken werkte Van der Wel met warme aarde tinten in combinatie met koelere kleuren 

zoals donkerblauw en zeegroen, waarbij hij varieerde met plaattoon. Kleur is zijn werk de 

verbindende factor: in zijn etsen vallen atmosfeer, tekening en tekst samen door kleurverloop, 

waarbij hij kleuren in verschillende tinten en lagen uitpoetste. Ook versneed hij etsen, om van 

verschillende afdrukken een nieuwe, weidse wereld te monteren.  

 

Etsen, een oneindig verhaal 

 

Alhoewel nog altijd geliefd, verdwijnt de techniek van het etsen steeds meer in de achterhoede: 

werkplaatsen binnen academies en daarbuiten verdwijnen, het is steeds lastiger om aan materialen 

en gereedschap te komen. Maar de diepe, glasheldere kracht van etsen wordt nog altijd gezien: een 

ets van meer dan 300 jaar oud kan ogen alsof deze net in het droogrek gelegd is. Kunstenaars 

verdiepen zich in traditionele technieken en moderne toepassingen, zoals fotografisch etsen.  

De kracht van de techniek ligt in de manier waarop ze kunstenaars dwingt zich kwetsbaar op te 

stellen. Het begint al bij het gegeven dat een ets in spiegelbeeld wordt afgedrukt: makers kunnen 

niet ‘omrekenen’ hoe een ets er precies uit komt te zien. Je moet tegen de onvoorspelbare 

weerbarstigheid van het proces kunnen, beschadigingen en fouten kun je accepteren of zelfs 

omarmen als rijkdom. Werken betekent je concentreren, je materialen in de gaten houden en 

verzorgen, geduld hebben, analyseren. Etsen voorziet daarmee in een universele behoefte aan 

vertraging, reflectie, onderzoek en observatie. Jasper Van der Wel paste de techniek van het etsen 

sprookjesachtig en beschouwend toe, en deed precies waar ze voor bedoeld is: het delen van zijn 

gedachten wereld, die de toeschouwer uitnodigt de wereld met onbevangen ogen te bekijken.  
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