
Johan Dijkstra, Vergezichten  
Nu te zien  

Lesbrief bovenbouw PO en onderbouw VO 
De kunstenaar Johan Dijkstra leefde van 1896 tot 1978. Hij was lid van de 
Groninger kunstenaarsgroep De Ploeg. Naast schilderijen en tekeningen 
maakte hij veel grafiek, vooral houtsneden, etsen en litho’s. Deze zijn te zien 
in de tentoonstelling. 

 
  

Lesbrief  
Grafische technieken 

 

Druk met De Ploeg 
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Grafiek, wat is dat? 
Grafiek heeft te maken met het afdrukken van een afbeelding op papier. 
Van een schilderij heb je maar één uniek exemplaar. Grafiek maak je meestal 
in een serie. Er zijn verschillende soorten druktechnieken. 

Hoogdruk zoals de linosnede en de houtsnede 
De hoge delen die overblijven na het weghalen van de rest worden ingerold 
met inkt en afgedrukt op papier. 

Linosnede 
Linoleum is een natuurproduct, er zit o.a. lijnzaadolie, kurk en hars in 
verwerkt, de rugzijde is van jute. Doordat linoleum vrij zacht is kun je het met 
behulp van speciale gutsen gemakkelijk bewerken. 

   

 
Houtsnede 
Omdat hout harder is dan linoleum is het moeilijker om ronde lijnen te 
maken. Daarom zijn de lijnen bij een houtsnede vaak iets hoekiger dan bij een 
linosnede. 

   
Twee houtsneden van Johan Dijkstra uit 1925, Paarden bij de stad 

  

 

Hoogdruk of diepdruk 
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Diepdruk zoals een ets 
Een ets is een vorm van diepdruk. De inkt die in de uitgekraste lijnen ligt 
wordt afgedrukt. 

Zinken plaat 
Een plaat van zink wordt gladgemaakt 
(gepolijst) met een koperpoetsmiddel. De 
kanten van de plaat vijl je een beetje schuin 
af, zodat later bij het afdrukken je papier en 
het vilt niet door wordt gesneden). 

Als de plaat mooi glad is leg je hem op een 
verwarmingsplaat. Je rolt de hele plaat in met 
een dun laagje etsgrond. Daar zit asfalt, hars 
en bijenwas in. 
Hoe dunner de laag, hoe dunner de lijntjes 
kunnen zijn.  

 

Tekenen 
Als de laag hard is maak je een tekening in de 
etsgrond. Dat kan met een etsnaald (zie tek.), 
maar eigenlijk met alles waarmee je kunt 
krassen:  houten stokjes, spelden. Dat gaat 
heel gemakkelijk in de etsgrond. Je krast niet 
in de zinkplaat, maar alleen in het laagje 
etsgrond. 

 

Etsen 
Na het tekenen gaat de plaat het etswater in. 
Wel eerst nog de achterkant van de plaat met 
plakband afdekken. Dit etsbad bestaat uit een 
een vloeistof met bijtend zuur. Na een tijdje 
zijn de lijnen door het zuur in de zinkplaat 
uitgebeten. Omdat de achterkant is afgeplakt 
met plakband bijt het zuur daar niets weg.  

Inkt 
Na het etsen haal je de etsgrond er af met 
schoonmaakolie. De lijnen van je tekening 
liggen nu een halve millimeter in de 
zinkplaat.  
Een paar vellen etspapier heb je intussen 
alvast te weken gelegd in een bak met water 

Daarna smeer je de hele plaat in met inkt, 
bijvoorbeeld met een oud bankpasje.(met 
een doorgeknipte bankpas. Het is een vette 
inkt, waar veel olie in zit.  

 

Hoe maak je een ets? 

https://www.youtub

e.com/watch?v=aYDi

Nf3u_lM 
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Afslaan 
Nu komt het moeilijkste: het schoonmaken 
van het oppervlak van de plaat. Dat heet 
afslaan. Eerst met krantenpapier en daarna 
met gewoon papier. 

 

Afdrukken 
Het papier voor de afdruk maak je vochtig 
met water. 
Op de onderplaat van de etspers leg je een 
stuk onbedrukt krantenpapier.  Daarop komt 
de etsplaat met de inkt naar boven. Daarop 
komt het vochtige papier. Daaroverheen een 
laag van dik vilt. Alles wordt samen door de 
walsen van de etspers gedraaid. De pers 
drukt de inkt uit de groeven van de zinkplaat 
op het papier. 
Een ets herken je altijd aan de moet (het 
randje) in het papier. 
En dan heb je dus een afdruk! Voor een 
tweede afdruk moet je de plaat weer 
insmeren met inkt en weer schoonmaken. 
Van een zinken plaat kun je 20 tot 50 
afdrukken maken, van een koperen twee keer 
zoveel. De inkt van een ets moet ongeveer 
twee weken drogen. 

 

Twee kleuretsen van Johan Dijkstra uit 1924 met de titel Duivelsrad. 
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Vlakdruk zoals lithografie of zeefdruk 
Deze techniek wordt veel gebruikt voor reproducties, dus voor afbeeldingen 
die in grote oplages worden gedrukt. Litho’s en zeefdrukken zijn vormen van 
vlakdruk. 

Lithografie 
Lithos is het Griekse woord voor steen. De af te drukken tekening steekt niet 
uit boven de steen, maar ligt gelijk aan het oppervlak. 

De afbeelding zit na een aantal stappen ‘vast’ in de steen, en kan vaak 
worden afgedrukt. 

In 1921 wordt Johan Dijkstra artistiek leider van het Noord-Nederlands 
Reclamebureau. Hiervoor ontwerpt hij dit affiche: 
4e Internationale Voetbalwedstrijd N.Nederland, 1921 

 
 

 
 
 

Hoe maak je een 

litho? 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rv0N

KE8lgl8 
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Zeefdruk 
Hierbij wordt gewerkt met een sjabloon, een uitgespaarde vorm waar de 
drukinkt met behulp van een rakel door wordt gedrukt op papier of textiel. 
Deze vorm wordt met behulp van fotografische technieken op de zeef 
aangebracht. 

Een eenvoudige vorm van sjabloondruk maak je door vormen uit papier te 
snijden. Die leg je op een ondergrond. Met een roller rol je de verf over het 
sjabloon. Daarna haal je het slabloon weg en staat je afbeelding op de 
ondergrond. 

  

  
 



7 

Creatieve opdracht 
Materialen: tekenpapier, potlood, karton of dik papier (om op af te drukken), 
papiersnijmesje, onderlegger om op te snijden, acrylverf in verschillende 
kleuren (rood, blauw, geel, daarmee kun je bijna alle kleuren maken, 
schuimplastic verfrollers 

Stap 1 Maak een ontwerp voor je sjabloondruk 
Bedenk iets wat je aanspreekt en teken het op een vel papier. Kleur het niet in 
en breng geen schaduw aan. Je zult de vormen uitsnijden en de rest als 
sjabloon gebruiken. Houd het simpel. Teken de vormen ver genoeg uit elkaar. 
Dat voorkomt dat je papier gaat scheuren als je de vormen uitsnijdt. 

 

Stap 2 Gebruik een papiersnijmesje om alle gekleurde delen van je ontwerp 
uit te snijden. 
Zorg ervoor dat het omliggende witte papier heel blijft. Je hebt nu een 
sjabloon gemaakt. Als het scheurt, zul je helaas opnieuw moeten beginnen. 
Wees daarom voorzichtig en werk nauwkeurig. 
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Stap 3 Leg je sjabloon op een nieuw vel gekleurd papier dat net zo groot is 
als je sjabloon. 
Meng acrylverf op een palet of andere stevige ondergrond. 
Rol er met de schuimplastic verfroller door en rol de verf over je sjabloon. 
 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

  

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Tip 

Je kunt de 

ondergrond ook eerst 

zelf inrollen met de 

verfroller. De 

ondergrond moet dan 

wel eerst drogen voor 

je het sjabloon er op 

legt. Doe dit daarom  

vóór je het sjabloon 

tekent en uitsnijdt! 
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Museum De Buitenplaats is in verband met covid-19 voorlopig niet 
toegankelijk voor schoolklassen. Met deze lesbrief kun je toch kennismaken 
met het werk van Johan Dijkstra en met de verschillende grafische 
technieken die hij gebruikte. 

Wij hopen jullie in de toekomst weer in het museum te kunnen ontvangen. 
Veel plezier met deze lesbrief en met de creatieve opdracht! 
 
Informatie: Grian Wind Educatie | Museum De Buitenplaats 
T +31 (0)50 309 58 18 | E Educatie@museumdebuitenplaats.nl 
A Hoofdweg 76 | 9761 EK EELDE | Nederland 
Aanwezig: dinsdag 10 tot 16 uur | woensdag 13 tot 16 uur 
www.museumdebuitenplaats.nl 
   

Museum De Buitenplaats 


