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Na de laatste bijting wordt de plaat zorg- wreven, komt langzaam de glanzende mevuldig van alle zuur ontdaan en door op- taaloppervlakte weer te voorschijn en geeft
lossen wordt vervolgens de vernis verwijderd. aan de voorstelling die er zich zwart op
Voor het afdrukken wordt een taaie, dikke afteekent een gloed, een intensiteit, die
inkt gebruikt. Op een metalen oven wordt heerlijk kan zijn.
de plaat zacht verwarmd, waardoor de inkt
De metaaloppervlakte houdt dan echter
daarop grootere lenigheid verkrijgt. Met een nog een bijna onzichtbaar laagje inkt vast,
tampon wordt ze er op aangebracht en door dat bij het drukken een zachte tint geven

AFB. 9. F. DUPONT. OSSEN. ETS IN GRAVURE-STIJL. DE LOSHEID VAN BEWEGING, DIE IN DE VORIGE ETS ZOO STERK
AAN DEN DAG TREEDT, IS HIER GEHEEL VERDWENEN. HET VERLOOP DER LIJNEN IS HIER OPZETTELIJK, BEWUST
INGETOOMD TOT EEN MEER SYSTEMATISCH GEHEEL, DAT DAARDOOR HET KARAKTER VAN EEN GRAVURE IN ETSTECHNIEK HEEFT VERKREGEN.

deze schommelend te bewegen dringt ze in
de groefjes der lijnen en vult deze op.
Dan is de plaat dus geheel met een dikke
inktmassa bedekt. Met lappen met wijde
mazen wordt ze dan afgeveegd, de mazen
vullen zich met inkt die van de oppervlakte
wordt meegenomen doch in de lijngroeven
achter blijft *). Met steeds fijner weefsel ge*) Onder deze bewerkingen wordt de etsplaat van den
oven genomen en op een houten tafelblad gelegd, zoodra
ze te warm zou worden: ze koelt dan slechts langzaam
af en kan ieder oogenblik opnieuw gewarmd worden,
wanneer de inkt te taai mocht worden.

zou. Wil men deze geheel of ten deele verwijderen, dan geschiedt dit met de palm der
uitgestrekte hand, die even met poederkrijt
is ingewreven en zoo de inkt wegneemt.
Deze behandeling vereischt natuurlijk een
zuiver inzicht in de bedoeling van den etser,
het is niet iets mechanisch.
Vooral bij het zooeven aangeduide laten
staan van tinten, bij het laten staan van de
inkt die door de braam van de droge naald
wordt vastgehouden, wordt het effect, dat
de afdruk zal hebben, door die behandeling

