
Uit de Krant. 
Serie etsen uit 2012 
 
De aanleiding 
 
Jaren geleden kwam ik, bij het doorspitten van een ladenkast met mijn oude werk, een serietje etsjes 
tegen die ik zo rond 1960 gemaakt had. Het waren miniatuuretsjes van ongeveer 6x8cm met de 
werken van Hercules als onderwerp: de Nemeïsche leeuw, de Kretensische stier, etc. Ze verrasten 
me en ik kreeg meteen zin iom er na al die jaren een vervolg op te maken, maar dan met een 
hedendaagse ‘mythologie’, zoals Superman of Batman, science fiction, erotiek, Barbiepoppen etc., 
maar ook de alledaagse werkelijkheid, de waan van de dag zoals die ons in kranten en tijdschriften 
wordt voorgeschoteld.  
Ik legde een vooraad kleine zinkplaatjes aan en verzamelde beeldmateriaal uit stripboekjes, 
tijdschriften en kranten. Ik fotografeerde bij Bart Smit een grote serie sciencefictionspeelgoed, 
(ongelofelijk wat ze daar allemaal hebben van dat spul) en ging aan het werk. De resultaten waren 
nogal teleurstellend, ik bleef ver onder het niveau van 1960 en ik verloor mijn interesse in het hele 
plan. Weer een aantal jaren later kwam ik de ongebruikte zinkplaatjes weer tegen; een flink pak nog 
altijd. Ik had net een project afgesloten en was een beetje aan het knoeien, op zoek naar een nieuw 
onderwerp. De vondst van die zinkplaatjes kwam me goed uit.  
Samen met AKI-collega Harry Brusche had ik in 1999 een jaar lang elke dag een kikker getekend, 365 
stuks. Iets dergelijks kon ik mooi met die gevonden etsplaatjes doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een foto uit de krant. Als ik daar ‘s ochtends mee zou beginnen zou ik wel zien wat ik die dag verder 
ging doen. Een opwarmertje. Op 1 januari 2012 om 10.31 uur betekende ik het eerste plaatje. Een van 
de foto’s uit De Volkskrant van die dag was het onderwerp (Elfstedentocht). Na een maand waren de 
kleine plaatjes op en ging ik over op het dubbele formaat van 8x12 cm. Toen ik er na verloop van tijd 
een paar afdrukte was ik zo ontdaan over het resultaat dat ik helemaal opnieuw begon. Die eerste 
kleine plaatjes mochten niet meer meedoen. Zo had ik heel wat in te halen om mijn plan, elke dag een 
plaatje, trouw te blijven. Het afdrukken van de serie gebeurde pas in de zomer van 2013, een enorme 
klus die door drukker Marianne Stam werd geklaard. Ongeveer 180 stuks passeerden de eindcontrole.  
 
 
De tentoonstelling 
 
De etsjes zijn het het basismateriaal van deze tentoonstelling. Ze worden in vier gedaanten getoond. 
De eerste herinnert aan de herkomst van het beeld: de (Volks)krant. In de krant zijn de foto’s vaak het 
eerste (en soms het laatste) waar je naar kijkt. Ze zijn heel zorgvuldig door de tekst gestrooid. Groot, 
klein, in reeksjes, in clusters etc. De opmaker van een krant speelt zo’n beetje voor Mondriaan: 
schuiven met rechthoeken, vierkanten en lijnen binnen een vast stramien van horizontalen en 
vertikalen om zo tot een pakkend geheel te komen. Als je het krantenstramien handhaaft en de tekst 
weglaat levert dat een mooie abstracte compositie op. De geprinte etsen langs de wanden zijn op die 
manier, als op krantenpagina’s zonder tekst, gerangschikt. Alleen het beeld is dus overgebleven. 
Ik maakte ook een aantal grote tekeningen: de tweede gedaante. De grove lijnstructuur van de kleine 
prentjes is heel sterk uitvergroot. Dat levert een heel ander beeld op. 
En dan de prentjes zelf. Die liggen er wat ordeloos bij op de grote tafel, als in een werkplaats. Er moet 
nog wat mee gedaan worden, lijkt het. Welke komt er in de krant van morgen? 
Tenslotte worden ze ook, in passe-partout en heel mooi ingelijst, als individueel kunstwerk 
gepresenteerd. Zo wordt dat met etsjes gedaan. Ze zijn te koop. 
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