N obilis C a hier 14
Erik van Ommen
vogelprenten
ontwerpen, snijden en drukken

< Op de voorzijde van het omslag is afgebeeld Hop, 2021, houtsnede, gedrukt op Somerset Saunders, 225 x 225 mm.

Steenuil, 2020, houtsnede, gedrukt op Somerset Saunders, 225 x 225 mm.

ontwerpen, snijden en drukken

N o bil is C a hier 14
Erik van Ommen
vogelprenten

Het begin
Een paar jaar geleden kreeg ik tijdens het afslaan van etsen zoveel last van mijn arm dat ik
besloot er mee op te houden. Maar het maken van grafiek bleef trekken. Ik miste het ambachtelijke en planmatig denken en ging op zoek naar een fysiek minder belastend alternatief.
Toen ik in 2014 aan een boek over reigers werkte, maakte ik mijn eerste linosnede. Dat medium
was volslagen nieuw voor mij en ik ging op internet en bij collega’s op zoek naar informatie. Al
gauw bleek dat elke kunstenaar zijn eigen methode had voor het maken van een hoogdrukprent. Ik pikte wat van de een, wat van de ander, en met vallen en opstaan vond ik na een paar
jaar uitproberen mijn eigen manier van werken.
Nu ik de prenten exposeer in mijn atelier merk ik dat bezoekers, net als ik toen, zelden weten
hoe het maken van een reductiehoutsnede in zijn werk gaat. Stichting Nobilis zag hoe ik dit
op sociale media onder meer met korte video’s stap voor stap probeerde uit te leggen en dat
bracht hen op een idee. Ze hadden dezelfde ervaring met hun gasten en vroegen mij daarom dit
cahier samen te stellen.
Grafiek wordt gedrukt in oplagen en het leek ons passend om bij deze uitgave een limited
edition van de prent aan te bieden die speciaal voor dit cahier is gemaakt. En wat is dan wijsheid, het kiezen van een kerkuil heeft er alle schijn van. Een maand nadat ik aan deze uilenprent
begon, rolde de laatste drukgang van de pers, het proces is in dit cahier op de voet te volgen.
Een aantal video’s zijn met een link te bekijken.
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Ontwerpen en overbrengen
Mijn ontwerp maak ik naar aanleiding van de schetsen die ik in het veld gemaakt heb. Als het
klaar is, controleer ik op een lichtbak hoe het er in spiegelbeeld uit ziet en zoek vervolgens
een stukje hout uit. In het begin werkte ik op het stugge berkentriplex. Onlangs ging ik over
op drie millimeter dik Japans Shina-plywood, favoriet bij Japanse houtsnijders. Dit lindenhout
– afkomstig uit Hokkaido – snijdt makkelijk in alle richtingen, heeft een mooie, egale noestvrije
structuur en is sterk genoeg voor mijn manier van werken. Als je een tape op de zaaglijn plakt,
is het met een scherpe zaag zonder te splinteren op maat te zagen.
Het ontwerp breng ik met kalkeerpapier over op het hout. Dan trek ik dit over met een watervaste pen en kleur het in met aquarelverf. Als de verf droog is, kwast ik er een dun laagje
spiritusvernis over. Daardoor verdicht het hout, zuigt het minder inkt op, blijft de afbeelding
goed bewaard en wordt het hout sterker waardoor het minder makkelijk breekt. Als de vernis
goed droog is, schuur ik het nog heel licht.
Daarna lijm ik het dunne Shina-plywood op vlak populierenhout van zes millimeter zodat het
dikker wordt en ik het straks bij het drukken makkelijker op de haak op de pers kan aanleggen.
Het plaatje laat ik drogen onder een stapel boeken zodat het niet kromtrekt.
Bij een bouwmarkt heb ik ooit een grote verzameling verfstalen meegenomen. Die hou ik bij
het ontwerp en zo selecteer ik de kleuren waaruit het ontwerp van de uilenprent is opgebouwd.
Deze kaartjes geven de acht kleuren van alle drukgangen aan. Omdat ik in principe werk van
licht naar donker, rangschik ik ze zo achter elkaar. Zo weet ik in welke volgorde ik moet drukken.
Links ligt drukgang 1, lichtgrijs, en helemaal rechts ligt zwart, drukgang 7. Dit is een leidraad,
meestal wijk ik tijdens het drukproces wel af van de volgorde en het aantal drukgangen.

Kerkuilstudies, aquarel, geschilderd op Hahnemuller Cezanne.
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ontwerp

ontwerp met transparant

tekening op transparant vel

plywood (triplex)

ontwerp overgebracht op hout

ingekleurd ontwerp
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Gereedschap en snijden
Voor het snijden gebruik ik een voorsnijmesje en drie gutsen met verschillende breedtes. Deze
moeten vlijmscherp zijn, bot gereedschap werkt zwaar en duwt het hout kapot of versplintert
het. Daarom slijp ik voor ik aan een nieuwe houtsnede begin alle gereedschap scherp op
een slijpsteentje.
Bij de eerste keer snijden haal ik weg wat wit moet blijven. In dit geval is dat het witte gelaat
waar het licht opvalt, een paar veertjes in de linkervleugel, een paar op de borst en de bovenste
rand van de schutting. Als ik dat voor de eerste drukgang wegsnij komt daar geen inkt en blijft
het papier op die plekken wit.
Het snijden doe ik sinds kort op de Japanse manier. Met het voorsnijmesje, wat
ik als een dolk vasthoud, maak ik onder een hoek van ongeveer 30 graden een
snede langs de vorm die ik uit wil snijden. Recht naar beneden snijden is niet
goed, daardoor breken met name dunne lijntjes hout makkelijker af en kan er
zich tijdens het drukken inkt verzamelen bij de snijrand.
Vervolgens ga ik met hetzelfde voorsnijmes, ditmaal in een potloodgreep,
langs de net gemaakte snee en haal zo een dun randje hout weg langs dat
deel van het gelaat wat wit moet blijven. Deze manier van werken ervaar ik
als minder belastend voor mijn arm, omdat ik het mes in twee verschillende
grepen vast hou.
Als de gehele vorm die wit moet worden is vrij gesneden, haal ik het resterende hout weg met een guts. Daarvoor gebruik ik eerst een smalle en later
een brede. Dieper gutsen dan een fineerlaagje van circa 1 mm Shina-plywood
is niet nodig. Tijdens het snijden of gutsen van de houtsnede werk ik altijd van
me af, het zal niet de eerste keer zijn dat een graficus zich in de pols of hand
steekt met een uitschietend mesje of guts.
Het licht in het oog en de vlekjes op de schouder en kop van de kerkuil zijn
puntjes die ik wit wil houden. Die hoef je niet uit te snijden of te gutsen, maar
maak ik door met een etsnaald in het hout te prikken.
Tenslotte borstel ik met een tandenborstel alle houtspaanders weg.

gesneden plaat voor eerste drukgang
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In register leggen
Bij elke nieuwe drukgang moet de nieuwe precies op de vorige drukgang komen te liggen. Niet
sluitend drukwerk vind ik voor mijn manier van werken lelijk.
Iedere kunstenaar heeft zijn eigen methode om sluitend te drukken. De ene graficus werkt met
een haak om de houtsnede in te leggen en potloodstreepjes om het papier goed te positioneren, de andere maakt van karton een boek waar de houtsnede exact in past. Het nadeel is
dat ze allemaal concentratie vragen bij het aanleggen en bij mij gaf het af en toe misdrukken
doordat het papier niet exact op de vorige drukgang lag. Ik ging dus op zoek naar een gemakkelijke, waterdichte methode.
Ik herinnerde me dat drukkerijen vroeger pinnetjes en plastic plaatjes gebruikten bij het
drukken op hun vierkleurenpers. Maar die manier van drukken gebeurt niet meer en ik moest
lang zoeken voordat ik een familiebedrijfje in Minneapolis vond die de setjes nog maakte. De
eigenaresse doet nog steeds de productie, haar moeder van 93 pakt de bestellingen in en
stuurde me een zak met 500 plaatjes en vier metalen pins.
Na wat uitproberen monteerde ik op mijn drukpers een houten plaat waarop de hoek voor het
aanleggen van de houtsnede is gelijmd. Met tape plak ik de plastic plaatjes op de achterkant
van het papier. Als de houtsnede in de hoek ligt, klik ik de plastic plaatjes op de metalen pinnetjes en drapeer ik het papier voorzichtig op de houtsnede. Zo liggen het papier en de houtsnede
altijd op dezelfde plek en kan er niets meer misgaan tijdens het drukken.

de geïnkte plaat wordt in de haak op de pers gelegd

het papier wordt vastgeklikt op de metalen plaatjes
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Kleuren mengen en inkten
Na het snijden is de plaat klaar om te worden geïnkt. Hoewel ik meestal werk van licht naar
donker, gaat dat nu niet op. Het lichtgrijs van de kop is de lichtste kleur, maar omdat ik het geel
van de uil helder wil houden en niet wil laten verdoezelen door grijs, start ik met lichtgeel.
Op een glasplaat meng ik met een paletmes dekwit, gele oker en citroengeel tot de juiste kleur.
Als vergelijkingsmateriaal gebruik ik de gele kleurenstaal die overeenkomt met de kleur van de
uilenborst zodat ik weet welke kleur ik moet mengen. Precies dezelfde kleur maken is ondoenlijk, je probeert er zo dicht mogelijk in de buurt te komen.
Het is zaak om genoeg inkt aan te maken. Als ze op is voordat de volledige oplage is gedrukt, is
het bijna niet meer mogelijk om dezelfde kleur opnieuw te mengen.
In dit geval maak ik extra veel inkt aan, omdat dit lichtgeel dient als basis voor latere
drukgangen.
Met een paletmes verdeel ik een deel van de inkt over de glasplaat en rol dat uit met een
inktroller. Vroeger had ik een goedkope roller, maar die heb ik weggedaan omdat de rol niet
vlak was en ik kleurverschil kreeg tijdens het inkten. Ik werk nu met drie professionele rollers
met gietijzeren houders. Die zijn zo zwaar, dat het gewicht ervan zorgt dat je de houtsnede dun
en egaal kunt inkten zonder dat je veel druk hoeft uit te oefenen.
Hoe dunner de inkt wordt aangebracht, des te beter. Inkt die plakt en vet knispert tijdens het
rollen is naar mijn ervaring meestal te dik. Daardoor heb je kans op een dikke inktrand na het
drukken en kan het lang duren voordat de inkt droog is.
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