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Maurits Cornelis Escher is een beroemde graficus. 
Zijn werk is overal ter wereld te vinden. 
 
Wat maakt deze Nederlandse kunstenaar zo bijzonder? 
In dit boek lees je meer over deze graficus. 
Je krijgt o.a. antwoord op vragen als: 
 Welke onderwerpen gebruikte Escher het liefst voor zijn werk? 
 Wat is het verschil tussen een houtsnede en een houtgravure? 

 Wat is een lithografie? 
 Welke bekende werken heeft Escher nagelaten? 

Maurits Cornelis Escher 



Jeugd 
Escher werd als jongste kind en vierde 
zoon in 1898 in Leeuwarden geboren . 
Zijn vader, George Arnold Escher, was 
bouwkundig ingenieur.  
Zijn moeder heette Sara Gleichman. 
Als Maurits vijf  jaar oud is, verhuist de 
familie naar Arnhem.  
Daar zou Mauk, zoals hij binnen het 
gezin genoemd werd, zijn hele 
schooltijd blijven wonen. 
Al was Maurits al op jonge leeftijd 
goed in tekenen, blonk hij op school 
niet uit. Hij bleef  twee keer zitten en 
zakte ook voor zijn eindexamen. 

 

1. Eschers leven 

1. Maurits (links) met een 
oudere broer. 

2. Het geboortehuis in 
Leeuwarden. 

3. Jeugdfoto Maurits. 
4. Jeugdfoto Maurits. 
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Studeren 
Maurits’ vader wil dat hij een goede opleiding krijgt 
en stuurt zijn 21-jarige zoon naar Delft om daar 
bouwkunde te studeren.  
Na een enkele maanden ziet hij dat dit niet de juiste 
richting is. Escher verhuist naar Haarlem om daar 
aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten 
te gaan studeren. 
Een leraar die lesgeeft in grafische kunst ziet het 
grote tekentalent van Escher. Deze leraar stimuleert 
hem en Maurits vertelt zijn vader dat hij bouwkunde 
wil opgeven. Zijn vader stemt toe en Maurits gaat 
zich toeleggen op de grafische kunsten. 
Hieronder zie je voorbeelden die Escher tijdens zijn 
studie in Haarlem maakte. 

 

 

 Grafisch is alles wat te maken heeft met: 
 Vormgeving 
 Druk en 
 Papier 
 
Tegenwoordig is er een grafische industrie 
met o.a. animatie, boekontwerp, reclame, 
letterontwerp, illustraties, striptekenen en 
fotografie, maar ook tijdschriften. 
Ook de prentkunst (graveerkunst) valt 
eronder. Dit is de richting die Escher kiest. 

1. Eschers vader, 1920, linoleumsnede  
2. Zelfportret in stoel, 1920, houtsnede 
3. De bol, 1921, houtsnede. 
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Op reis 
De 24-jarige Escher gaat na zijn studie op reis. 
Vooral het Italiaanse landschap in het zuiden 
en de stadsgezichten in het zuidelijk deel 
trekken hem bijzonder.  
Ook maakt hij in het jaar 1922 een reis naar 
Spanje. De Moorse architectuur in Granada 
maakt veel indruk op hem.  
Vooral de kleurige mozaïeken (A) in het paleis 
in Granada worden een bron van inspiratie 
voor hem.  

1. Tropea Calabria, 1931, lithografie 
2. Jetta Umiker, 1925, houtsnede 
3. Sint Pieter in Rome, 1935 houtsnede 

Escher woont vanaf  1923 tot en met 
1935 in Rome. Vanuit Rome trekt hij 
vooral door het zuidelijk deel van het 
land.  
Hij ontmoet er ook zijn Zwitserse vrouw  
Jetta Umiker. 
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Terug naar Nederland 
Escher voelt zich niet meer thuis in Italië 
door de politiek in die tijd. Hij woont nog 
een tijdje in Zwitserland en België. 
In het jaar 1941 wordt Escher gedwongen 
door de Tweede Wereldoorlog terug naar 
Nederland te gaan. 
Hij woont tot 1970 in Baarn. Hij maakt daar 
zijn meest beroemde werken die bestaan uit 
de volgende onderwerpen 
 Onmogelijke objecten (1) 
 Oneindigheid 
 Perspectieven  
 Spiegeling (2) 
 Symmetrie (3)  
 Transformatie (verandering) (4) 
 Mozaïeken (5) 
In 1969 maakt hij zijn laatste werk Slangen 

(6). 
In 1970 verhuist Escher naar 
L a r e n  n a a r  e e n 
b e j a a rd e n t e h u i s  v o o r 
artiesten. 
In 1972 overlijdt Escher in 
een ziekenhuis in Hilversum  
op 73-jarige leeftijd. 
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Escher maakte zijn kunstwerken door gebruik te 
maken van de volgende vier technieken: 
 
1. De linosnede 
Linoleum (A) wordt gebruikt als vloerbedekking. 
Het is gemaakt van lijnolie die in de buitenlucht 
gedroogd word. Het wordt dik en op de 
achterkant wordt jute geplakt. 
Escher gebruikte alleen linoleum toen hij jong 
was als student. Linoleum is zacht en daardoor 
gemakkelijk te bewerken. Op het linoleum wordt 
eerst een tekening gemaakt.  Met gutsen (B) 
worden lijnen of  vlakken uitgesneden en 
ontstaat een afbeelding op het linoleum. 
Daarna wordt op de afbeelding met een roller 
drukinkt aangebracht. De inkt komt alleen op het 
hoge deel van het lino. Je noemt de linosnede 
daarom een hoogdruktechniek. 

Over het linoleum wordt papier 
gelegd en onder een drukpers 
wordt een afdruk gemaakt in 
spiegelbeeld.  
Met een linosnede kan de 
kunstenaar afdrukken blijven 
maken. 
 
 

2. Grafische techniek 

 

1. Mansportret, 1917 linosnede 
2. De Borger eik, 1918 linosnede 
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1. Delft, 1938 houtsnede 
2. Sleepboot, 1934 houtgravure 
 

2. De houtsnede 
De houtsnede is net als de linosnede een hoogdruk-
techniek. Het linoleum maakt nu plaats voor een 
zachte houtsoort, zoals beukenhout of  triplex. 
Ook worden speciale gutsen (A) gebruikt om de 
afbeelding te maken. Het proces is verder hetzelfde 
als bij de linosnede. Alleen geeft hout een heel 
ander effect bij het afdrukken.  
3. De houtgravure 
De houtgravure wordt gemaakt in hard hout.  
Meestal is het een blok kopshout.  
Met een burijn (B) worden lijnen in het hout 
gemaakt. Het is een heel fijne guts in de vorm van 
een V. Dat maakt de houtgravure fijner. 
Vroeger werden illustraties in boeken vaak gemaakt 
met deze techniek. 
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4. De lithografie 
Lithografie betekent, vertaald uit het Grieks 
schrijven op steen. Lithografie noem je ook 
wel steendruk.  
Lithografie hoort tot de vlakdruk. 
De kunstenaar tekent op kalksteen (A) met 
vettig tekenmateriaal (B). De plaatsen waar 
niets getekend is, worden vochtig gehouden.  
Water en vet stoten elkaar af.  
Daarom drijft olie op water en mengen beide 
stoffen niet met elkaar. 
De lithograaf  rolt vette drukinkt op de plaat. 
De vochtige delen nemen geen inkt op.  
De vette delen juist wel. 
Op de steen komt een vel papier.  
Steen en papier gaan onder een pers waar 
een afdruk wordt gemaakt. 

 
Lithografie 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/lithografie-

een-grafische-vorm-van-kunst/
#q=lithografie  

1. Hand met reflecterende bol, 1935 lithografie 
2. Balkon, 1945 lithografie 
3. Belvedère, 1958 lithografie 
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3. Bekende werken 

 Dag en nacht, 1938 houtsnede. 
Trek je een lijn in het midden van het werk 
van boven naar beneden dan zie je links de 
dag en rechts de nacht. Ze zijn precies 
gelijk in vorm, maar wel gespiegeld. 
De nachtvogels vliegen naar de dag en de 
dagvogels naar de nacht. 
De vlakken van het landschap veranderen 
langzaam maar zeker in vogels. 
De vogels vormen een mozaïek.  

 Lucht en water, 1938 houtsnede. 
De vogels verbeelden de lucht die door vissen 
gevormd wordt, de vissen verbeelden weer het 
water dat door vogels gevormd wordt.. 
Ook in dit werk zie je de liefde van Escher voor 
het mozaïek.  
De vissen en vogels passen als een legpuzzel in 
elkaar. 



 
Modderplas 1952 houtsnede van drie blokken. 
Opvallend is dat Escher hier niet alleen met grijs 
of zwart werkt. Er zit bruin en groen in.  
Daarom werkte Escher met drie blokken die ieder 
een andere kleur kregen bij het afdrukken. 
Escher gebruikt heel veel details als voetstappen 
en autobandafdrukken in het werk. 
En Escher zou Escher niet zijn als hij zijn liefde 
voor de weerspiegeling in de plas niet zou laten 

 Hand met reflecterende bol, 1935 
lithografie en Drie bollen II, 1946 
lithografie 
Escher was ook dol op de spiegel in de vorm 
van een bol. De bol was voor verschillende 
werken het onderwerp. 
Hij ziet zichzelf erin als in een kerstbal. 
Escher heeft een enorm oog voor detail. 
Let vooral eens op de achtergrond en op de 



 Relativiteit, 1953 lithografie 
Als je goed kijkt zie je drie aparte ruimtes met hun eigen 
wet van de zwaartekracht in deze litho. 
Ook gaan binnen een ruimte mensen dezelfde trap op in 
tegenovergestelde richting.  
Je zou dit werk kunnen ronddraaien en op verschillende 
manier op kunnen hangen. 
Dat alles maakt deze litho een mooi voorbeeld voor de 
liefde van Escher voor het onmogelijke. 

 Prentententoonstelling, 1956 lithografie. 
Op deze litho bekijkt een man een 
tentoonstelling met prenten. 
Hij bekijkt een prent met een schip met een 
stad op de achtergrond. Escher laat de 
prent, stad en tentoonstellingsruimte 
opzuigen in een wit gat in het midden, 
waarin MCE staat. 
Daardoor wordt de hele afbeelding 
vervormd in een soort draaikolk. 



 Cirkellimiet engeltjes en duivels,1962, Houtsnede van twee 
blokken. 
In deze houtsnede laat Escher zijn wiskundig meesterschap 
zien. Hij vult een cirkel precies op met engeltjes en duivels. 
De duivels samen maken de engeltjes als achtergrond. 
Om het vlak te vullen werkte Escher heel precies van groot 
naar steeds kleiner, totdat het vlak helemaal opgevuld is. 
Dit werk is een mooi voorbeeld van mozaïek, symmetrie en 
transformatie. 
 

 Waterval, 1961 lithografie 
Het oog van de toeschouwer ziet eerst de 
waterval. Het water stort zich naar beneden op 
een waterrad. Het lijkt tot op dat moment 
allemaal heel gewoon. Alleen als je gaat kijken 
waar dat water vandaan komt, weet je dat 
Escher weer iets onmogelijks bedacht heeft: het 
water stroomt omhoog. 



  Ontmoeting, 1944 lithografie. 
Uit de grijze achterwand worden witte en zwarte 
figuren geboren in een mozaïek dat in elkaar past. 
De figuren lopen uit de muur in een cirkel naar de 
voorgrond waar de ontmoeting plaatsvindt. 
De witte optimisten reiken de hand toe naar de 
zwarte pessimisten die een waarschuwende vinger 
opsteken, maar toch de andere hand toereikt. 

 Drie werelden 1955 Lithografie.  
In deze litho zie je een herfsttafereel waar drie 
werelden samenkomen in het water: 
 De wereld boven water: de weerspiegelde 

bomen in het water. 
 De wereld aan het wateroppervlak: dat zijn 

de drijvende bladeren. 
 De wereld onder water: de zwemmende vis 

in de vijver of het meer. 



4. Filmpjes 

Het Klokhuis 
Escher 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis

-escher-1/#q=Escher  

De metamorfose* 
van Escher 

Klik hier 

https://escher.ntr.nl/schooltv/tour  

 metamorfose* 
Metamorfose is een verandering van gedaante of vorm. 
Je ziet het in de natuur bijvoorbeeld bij dieren als de 
kikker en de vlinder. Beide dieren worden in een andere 
gedaante geboren dan waarin ze later zullen sterven. 
 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-escher-1/#q=Escher
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-escher-1/#q=Escher
https://escher.ntr.nl/schooltv/tour






https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher  

https://mcescher.com/  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher  
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Colofon en voorwaarden 
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