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> raam-prent

Marten Hazelaar, RAAM-prent (Berken), lijnets en aquatint, afgedrukt als riso print, 2022, 8,7 x 11,8 cm.
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Marten Hazelaar, Abeel, lijnets met aquatint, 2019, 30 x 40 cm. 

“En dan sta je te juichen bij de pers” 
In gesprek met Marten Hazelaar 

Door Marion Rutten

Hoe vond je het toen Jef Schaeps je vroeg of je de RAAM-prent wilde maken?
Heel bijzonder vond ik het. Ook nogal eervol, als je kijkt wie dat allemaal hebben gedaan.

Heb je iets uitgezocht dat je al had of heb je iets nieuws gemaakt?
Meteen wist ik: ik moet iets nieuws maken. Ook wist ik dat het niet mogelijk zou zijn 350 keer 
een ets af te drukken. Een grote ets misschien die ik in kleinere zou opdelen, maar ook dat is 
niet uitvoerbaar. Van een aquatint op zink kun je niet veel afdrukken maken. Het moest dus een 
nieuwe ets worden die goed reproduceerbaar zou moeten zijn met de Risograph.

Had je vaker gewerkt met de riso?
Dit was de eerste keer, maar het is me goed bevallen. Je kunt prachtige kleuren gebruiken, 
bijvoorbeeld dit puur goud-geel dat ik in de RAAM-prent heb gebruikt. Heel mooi en het past 
bij mijn kleurgebruik en manier van afdrukken.

Kun je uitleggen hoe je deze ets hebt opgebouwd?
Ik wilde ook bij deze prent niet afwijken van wat ik normaal doe, behalve dat ik nu een riso heb 
gebruikt in plaats van de normale manier van afdrukken. Ik ben dus eerst begonnen met een 
lijnets, heel klassiek. Daarna heb ik aquatint gebruikt, maar niet op de klassieke manier met 
harspoeder of spuitlak. Na het 
aflakken van gedeeltes die niet 
geëtst mogen worden stempel 
ik met de hand een heel dun 
laagje vaseline op de plaat 
waar ik het donker wil krijgen 
en breng ik dikkere lagen aan 
voor de lichtere delen. Je krijgt 
zo heel mooie overgangen tus-
sen donker en licht en allerlei 
mooie structuren. Dit proces van 
aflakken en vaseline-aquatint 
herhaal ik dan een aantal keer, 
net zolang tot ik tevreden ben.
Normaal maak ik op deze 
manier één plaat die ik eerst 
afdruk met een kleur (vaak 
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sanguine of rauwe siena), waarna ik er met dezelfde plaat nog een keer overheen druk met 
een andere kleur (bv. Pruisisch blauw) of zwart. Ik heb dus geen plaat voor elke kleur. Ik meng 
kleuren stempelend met m’n hand op de plaat. Bij elke drukgang gebruik ik heel veel plaattoon. 
De reproduceerbaarheid is daardoor heel slecht. Als ik vijf afdrukken maak zijn ze allemaal 
verschillend, maar ik ben er van af gestapt me daar zorgen om te maken.
Voor de RAAM-prent heb ik het iets anders gedaan, want bij de riso moet je met gescheiden 
kleurlagen werken. Ik heb nu twee platen gemaakt: één voor geel en oker en de ander voor zwart.

Die afdruk in zwart-wit vind ik ook prachtig. Waarom gebruik je eigenlijk meestal kleur?
Ik begin met een bepaalde beeld in m’n hoofd en de eerste afdruk in zwart-wit komt daarmee 
nooit overeen. Dat ligt niet aan het ontbreken van kleur, maar het heeft meer te maken met dat 
kleur een soort volheid geeft. Ik maak proefdrukken in zwart-wit en met allerlei kleurencom-
binaties over elkaar, net zolang ik tevreden ben. Soms is de keus snel duidelijk, maar vaak ook 
niet en dan zoek ik door. 

Was het moeilijk kiezen bij deze RAAM-prent?
Ja, ik twijfelde tussen blauw met sanguine en deze die het geworden is, met donkergeel, oker 
en zwart.

Je lijnen zijn ontzettend mooi. Je hebt een goede tekenhand. Meestal gaan mensen die van lijnen 
houden helemaal los met lijnen van allerlei diktes en zuurtijden. 
Je hebt grafici die dat heel goed kunnen. Ze kunnen op die manier heel veel diepte in de af-
beelding brengen. Maar je moet dan wel vooraf hard nadenken over het eindresultaat. Ik gooi 
zonder een schets vooraf de lijnets op de plaat. Anders ben ik bang dat het veel te netjes en een 
beetje tuttig wordt.

Links en rechts
Marten Hazelaar, 
Vlier, lijnets met 
aquatint, 2021, 
30 x 40 cm. 
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Toch ziet het er uit alsof je heel veel controle hebt.
Dat is maar voor een deel waar. Met die vaseline is het voor een groot deel een verrassing wat 
er gebeurt bij het etsen. Vaak haal ik de plaat na een paar seconden alweer uit het etsbad om 
snel nog wat af te dekken met vaseline. Het gevaar bij mij is dat ik me helemaal verlies in de 
controle van alles. Ik benijd mensen die dat kunnen, maar bij mij zou het doods worden.

Je wilt eigenlijk zeker weten dat je de controle verliest. Je gaat dan redderen.
Ja en dan ontstaat er meestal wat moois. Inmiddels weet ik dat ik daarop kan vertrouwen.

Ben je op zoek naar toeval of de uitdaging die dat geeft?
Vooral het toeval, maar ik vind het vaak doodeng wat er gaat gebeuren als je de plaat in het 
zuur doet. Soms mislukt het dan ook.

Wanneer geef je dat dan toe?
Ik maak altijd een paar afdrukken. Die hang ik op. Soms hangen ze dan een paar weken en denk 
ik opeens: saai! Maar ook andersom, dat de ets na verloop van tijd steeds beter wordt. Terwijl ik 
alweer met iets nieuws begin wacht ik vaak een tijdje voordat ik weer met een plaat verder ga. 
Als zo’n plaat te lang blijft liggen denk ik op een gegeven moment: mislukt!

Hoe ben je ooit op het idee gekomen om te gaan etsen?
Ik heb altijd getekend. Op de vrije academie in Delft werd ook etsen gegeven door Rinné 
Mervel. Hij wist de juiste snaar te raken door zijn weinig orthodoxe manier van werken. Het 
technische aspect trok me ook meteen aan: zuur, verschillende etsgronden, hars, metalen en 
inkten die daar soms mee reageren. Je hebt best wel wat kennis nodig om ermee te kunnen 
werken. Dat maakt het interessant. En dan kun je ook nog kiezen voor allerlei soorten papier. 

Ik gooi zonder een 
schets vooraf de 
lijnets op de plaat. 
Anders ben ik 
bang dat het veel 
te netjes en een 
beetje tuttig wordt.
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Heb je een favoriet papier?
Ja, ik druk veel af op 
Laurier van Schut. Het is 
prachtig papier, helemaal 
van katoen, spotgoed-
koop. Verder gebruik ik 
veel Moulin du Gue van 
Arches, maar ook wel 
Japans papier, Ingres 
van Hahnemuhle of erg 
mooi gekleurd papier 
van papiermolen de 
Schoolmeester.

Heb je nooit overwogen 
naar de academie te gaan?
Toen ik met het maken 
van grafiek begon stond 
ik al voor de klas. Ik hou 
van mensen om me heen. 
Voor m’n etsen moet ik 
dagen tekenen. Dat is 
nogal eenzaam.
De afwisseling van het 
extraverte lesgeven waar-
bij je maar een beperkte 
vrijheid hebt, met het in-
troverte etsen, waarbij je 
alles zelf in de hand hebt 
is fantastisch. Je bepaalt 
alles zelf. Ik hou van het 
etsen van dode vogels. 
Ik heb er nog nooit een 
verkocht en toch denk ik 
dan, dit moet er komen.

Maar vertel eens Marten, hoe zit dat nu met die “vogelwrakjes”? De meeste mensen zullen een 
leraar biologie die dode vogels tekent nogal bijzonder vinden. 
Het zijn niet zomaar dode vogels, maar de restanten die je ondermeer aan de waddendijk 
vindt. Volledig afgekloven en uitgedroogd. Wat overblijft zijn de botjes en het vel met de veren. 
Hierdoor wordt het opeens een soort vliegmachientje, het zijn vogelwrakjes. Net als in de 
struikgewassen die ik maak zitten in die vogelwrakjes allemaal verschillende structuren die op 
elkaar zijn gestapeld. Sowieso hou ik meer van dingen die in verval zijn, omdat dan vaak meer 

Boven Marten Hazelaar, Berken in water, lijnets met aquatint, 2022, 30 x 40 cm. 
Onder  Marten Hazelaar, Berken, lijnets met aquatint, 2020, 30 x 40 cm. 
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van het ware karakter te zien is. Alle zilvermeeuwen zijn hetzelfde, maar zo'n restant is elke 
keer weer anders. Wat ik er ook mooi aan vind is dat het iets achteloos heeft. De natuur is niet 
mooi en zorgzaam, maar volstrekt onverschillig. Alles wat leeft gaat dood en dat gebeurt met 
een enorme achteloosheid. Dat vind ik mooi.

Waar ik me altijd over verbaas is dat je heel goed kunt tekenen, portretten, illustraties, noem 
maar op, maar dat je niet kiest voor de klassieke onderwerpen: de Erasmusbrug, een kerk, een 
oude bemoste eik met een avondzon of een vergezicht met duinen.
Ja, want dat vind ik minder interessant, niet zo’n landschap op zich, maar het a!eelden daarvan. 
Het zal me sowieso nooit lukken om iets te maken dat dezelfde sfeer heeft of net zo mooi is. Ik 
vind de grilligheid en chaos spannender. Daarnaast zoek ik een soort romantiek. Het Nederlandse 
landschap mist dat in elke vorm, maar in details van het landschap kun je die wel vinden.

Het mooie van deze ets van een dode vogel is dat het bijna onder water lijkt.
Ja dat is fantastisch. Dat is dat Pruisisch blauw met omber. Samen geeft dat heel mooie e"ec-
ten: groentinten, bruin en blauw, van alles. Ik had het zo niet bedoeld maar het kwam er wel zo 
uit en dan sta je te juichen bij de pers. 

Marten Hazelaar, Dode eend, lijnets met aquatint, 2021, 30 x 40 cm. 


