Maaike van der Meulens liefde
voor papierscheppen

Oogsten voor plantenpapier
Gewapend met een schaar is Maaike wezen oogsten. Riet deze keer, met stevige stelen en
zachte pluimen.

“Ik wil altijd van alles proberen. Ik heb een soort ‘papierblik’ in mijn ogen.

Bij alles wat ik zie denk ik ‘kan ik daar papier van maken?’. Er is maar één manier om
daarachter te komen.

En dat is uitproberen.”

Tekst: Esther van Middendorp. Fotografie: Gert Tabak
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genoeg cellulose (plantencelwandstof, die voor stevigheid

papier. Ze maakt boekjes, drukwerk en verza

zorgt, red.) bevatten. Vezels zijn te vinden in het blad,

melt gek, mooi en bijzonder papier. En schept

de steel of de bast van een plant of boom. Hoe langer

het ook zelf. Papier gemaakt van planten. Met de
mooiste effecten en de meest verrassende
resultaten. In haar atelier in

de cellulosevezels, hoe sterker het papier.”
Die cellulose krijg je uit de plant door te koken.
Maaike: “Urenlang, in water met bijvoor

Zwolle vertelt ze over de versla

beeld soda. Net zo lang tot de cellulose

vende werking van papierscheppen.

zich scheidt van de rest. Dit wordt je
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Maaike over ‘haar’ papier.

‘Ik kijk m et
een soort papierblik
in mijn ogen
naar de natuur’

en moeten weer pH-neutraal

“Vaak als ik een nieuw materiaal

worden. Dat doe je door spoelen,

in mijn handen krijg, ontstaan

spoelen en nog eens spoelen.”

er verhalen in mijn hoofd waar

Zonder water geen papier.

ik vorm aan wil geven. Alles

Maaike vervolgt: “Hierdoor

wat ik doe staat in dienst van

wordt de levensduur van het

het maken van boekjes. Daarvoor

papier verlengd. Het vergeelt en

schep ik papier en heb ik me de
kunst van het boekbinden en van het
boekdrukken eigen gemaakt.

vergaat minder snel. En als je zo
veel moeite hebt gedaan om zelf papier
te maken, wil je wel dat het lang meegaat.”

Zodat ik de ideeën in mijn hoofd precies die
vorm kan geven die ik voor ogen heb. Zodat ik papier
kan maken dat correspondeert met en meewerkt aan de
inhoud van mijn boekjes.”

Vezels
Plantenpapier maken is eenvoudig en ingewikkeld tegelijk.
Maaike: “Iedereen kan het. Met een paar simpele huis-,

Met zelfgemaakte
schepramen in
diverse maten
schept Maaike
haar vellen.

tuin- en keukenattributen kom je al heel ver. Maar het achter
liggende proces is ingewikkelder, het is chemie.” Ze legt
uit: “Het belangrijkste aspect van de plant die je nodig
hebt om papier van te maken is de vezel. De plant moet
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Tante Papier
Onder de naam Tante Papier

maakt Maaike van der Meulen
papierwerk, boekjes, sieraden
en nog veel meer. Kijk voor
meer informatie over het
werk van Maaike van der
Meulen op haar website
www.tantepapier.nl of mail

zodat de pulp zich overal even dik over het raam verdeelt

‘Zonder
water geen
papier’

en het water weglekt.” Het schepraam heeft een losse lijst,
het deksel, dat Maaike verwijdert. Op het raam ligt een
mooi strak afgebakend laagje, een vel papier. In één vloeiende
beweging ‘koetst’ Maaike het vel op een vilt, een soort absorbe
rende lap. Dan is de magie van het papierscheppen zichtbaar.
Het zojuist geschepte velletje is, hoewel nog nat, al stevig.
Het is op te pakken, zonder te scheuren.
Al koetsend legt Maaike het ene na het andere vel op de vilten,
die ze op elkaar stapelt, een zogenaamde post. “Als er een

naar maaike@tantepapier.nl

vel tussen zit dat niet gelukt is, of waar zogenaamde papier
makerstranen op vallen, druppels water van de lijst die ronde
plekken in het natte vel maken, dan laat je het raam met het
vel het wateroppervlak raken zodat de pulp zich weer verdeelt
in het vat. Afkussen heet dat.”
Aan haar vloeiende en zekere bewegingen is goed te zien
dat Maaike het ambacht van papierscheppen tot in de puntjes
n
: Na het koken blijve

beheerst. Geroutineerd beweegt ze heen en weer tussen het

Links

vat en de groeiende post.

de vezels over.
schept
Boven: Uit het vat

sel van
Maaike een meng
ulp.
ginkgo- en abacap
het
Rechtsboven: Na
t deksel
verwijderen van he
d.

is het vel al gevorm

Boek of cursus

Op internet zijn diverse aanbieders te vinden voor cursussen papier-

Malen

Scheppen

Ook bij de volgende stap in het papiermakersproces speelt

Terug naar het proces. Met de pulp in de hand kan het schep

water een grote rol. De vezels worden tot pulp vermalen.

pen beginnen. Maaike gooit een hand vol pulp in het ‘vat’.

Maaike: “Dit kan het beste in een zogeheten Hollander.

In dit geval een grote, met water gevulde plastic bak. Met haar

Dat is een speciale maalbak voor papier. Helaas beschik ik daar

hand schudt ze de vezels los. “Hierdoor verdelen de vezels zich

niet over, maar een goede blender is een prima alternatief.”

goed door het water. Hoe beter verdeeld, hoe mooier het resul

Door te malen of te verpulpen worden de vezels verbreed en

taat. Je kunt nu ook alvast decoraties toevoegen, of kleur.”

komen de fibrillen – ‘zijarmpjes’ aan de vezels – open te liggen.

Met het decoreren van het papier kun je je helemaal uitleven”,

De vezels verbinden zich hierdoor goed met water. Je kunt er

vertelt Maaike enthousiast. “Hiervoor kun je van alles

eindeloos mee variëren. Hoe korter je maalt, hoe duidelijker

gebruiken dat niet sterk genoeg is om zelfstandig papier van

zichtbaar het effect van de groffe vezel in het papier. Elke stap

te maken. Gedroogde bloemen, zaden, bladskeletten, pluis,

geeft keuzes die invloed hebben op het resultaat.”

de mogelijkheden zijn eindeloos. Het enige waar je rekening

scheppen, zowel voor beginners als gevorderden. Maaikes docente Pien

Linksonder: Maaik
e zet het vel over op
een vilt, koetsen he
et dat.
Onder: Als decorat
ie is vrijwel alles te
gebruiken, van glitter
s tot veren.
Uiterst onder: Ge
droogde bloemen voo
r een spectaculair eff
ect.

Rotterdam is er één van, kijk op www.waterleafpaperandwords.com
Of lees erover in:
Helen Hiebert – Papermaking with plants, ISBN 1-58017-087-0
Helen Hiebert – The papermaker’s companion, ISBN 1-58017-200-8
Josep Pastor – The Complete Book of Papermaking, ISBN 1-57990-456-4

mee moet houden is dat deze toevoegingen niet gekookt zijn
Uit een van de luchtdicht afgesloten yoghurtemmertjes waar

en dat ze je papier dus wel kunnen aantasten. Iets neutralere

Maaike haar pulp in bewaart, haalt ze een handjevol om

decoraties zijn bijvoorbeeld glitters, veren, draadjes, confetti

haar woorden te demonstreren. De pulp lijkt op natte watten.

of andere gekleurde papiersnippers. Elke toevoeging geeft een

“Dit is pulp van abaca. Dat is een soort bananenboom uit

ander resultaat, dat maakt papierscheppen zo verslavend.”

de Filipijnen met prachtige vezels waar je heel sterk maar
bijna doorzichtig papier van kunt maken. Ik werk veel met

Magie en tranen

abaca. Puur of in combinatie met een andere soort vezel.

Zodra ze tevreden is over de verdeling van de pulp schept

Ik ben erg kritisch en altijd op zoek naar het beste resultaat.

Maaike met een zelfgemaakt schepraam een laagje pulp uit

Met abaca kom ik daar dicht bij in de buurt.”

het vat. “Je haalt het raam zachtjes schuddend omhoog,
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Geschikte papierplanten

Zelf aan de slag

Planten van eigen erf die bijzonder goed geschikt

Zelf papier maken kan al
met een aantal
simpele hulpmiddelen die
u in huis hebt
of eenvoudig zelf maakt
.
Begin met (oud) papier dat
u versnippert,
weekt en vervolgens ma
alt in de keukenblender. Verdeel uw pulp
in een teil met
water en schep dit op me
t een zelfgemaakt
schepraam, gemaakt van
een fotolijst met
daarop wat horrengaas ges
pannen, vast
gezet met nietjes. Een twe
ede lijstje is uw
deksel. Koets uw gesche
pte velletjes op
simpele keukendoekjes en
maak zo een
hele stapel. Pers het wat
er uit het papier
door de hele stapel tegelijk
samen te drukken
met behulp van twee pla
nken en een riem
die u strak aanspant of het
gewicht van
een stapel boeken, een sto
el, enzovoort.
Laat drogen aan de lucht.
Wilt u plantenpapier gaa
n maken, dan
moet u de planten kok en
in soda, circa
10 gram per liter. Pas hie
rmee op, soda
wordt zeer heet en kan
spetteren. Gebruik
voor het koken in soda noo
it een aluminium
pan. Gebruik een oude pan
en keuken
gerei, die u niet meer geb
ruikt voor de
bereiding van voedsel. Bes
cherm uw
handen en ogen.

zijn om papier van te maken zijn onder andere:

*
*
*
*
*

vlas
hennep
plat riet
gras
hosta

*
*
*
*
*

irisblad
maïsliezen
pompoenranken
ginkgoblad
heermoes

* jonge

brandnetelstelen

*
*

weegbree
zevenblad

Maaike: “De mogelijkheden zijn eindeloos, het is een
kwestie van zoeken naar goede vezels en uitproberen.
Zo maak je groen papier van groen gras. Dat wordt
echter langzaamaan bruin. Dat is wel iets om rekening
mee te houden.”

Links: Maaike bij haar zelfgemaakte pers.
Onder: Bijna te mooi om te gebruiken.
Uiterst onder: Een ‘post’ tussen de planken van de pers.

Persen
Waar water zo belangrijk was tijdens het koken, malen en
scheppen, is het bij het persen juist van groot belang dat er
zo veel mogelijk water verdwijnt. “Als je mooi papier wilt,
moet je persen”, klinkt het stellig. Terwijl Maaike haar post
met het nog natte papier in de eveneens door haar zelf
gemaakte pers legt, vertelt ze: ”Hoe minder water nu, hoe
steviger de verbinding van de vezel.” Met behulp van een
paar stevige planken, vastgezet tussen dik schroefdraad en
een autokrik, voegt Maaike de daad bij het woord.
“Ik pers mijn papier, omdat ik het wil gebruiken voor mijn
boekjes en drukwerk. Ik wil het zo stevig en dun mogelijk.”

Drogen
Na het persen is het tijd om het papier te drogen. “Ook
hiervoor zijn weer talloze mogelijkheden”, demonstreert
Maaike. “Gewoon aan de lucht, dan wordt het ruw. Geplakt
op het raam in het zonnetje, zodat het aan één kant mooi
glad wordt. Of, zoals ik doe, tussen grijs karton onder de
pers, voor een zo glad mogelijk resultaat.”
Al haar eigen resultaten bewaart Maaike in een stalenboek.
Een plakboek vol met kleine reepjes papier, monsters, waarbij
ze gedetailleerd heeft opgetekend uit welke vezel het papier
is opgebouwd en wat ze ermee gedaan heeft. “Ik houd alles
bij, anders is het niet te overzien.”
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