
blàd2 r6 onderaan Êd Lohnan.
overige loto's l-tenl< Beukers.

Inge Evers experimenteert met vezels en
vertelt hoe u zelf papier kunt maken
:,:ijn hele leven al ben ik gebaeid daot textiele vezels, op alle ei maniercn
aen jaat of tien geleden kwamen de prcduden vilt en papiet centaal te staan

Kijg je bij het onderzoeken van nieuwe wegen voor aDde technieken

2erst hel gevael dat je alleen staat, spaediq Llijk dat je niet meeí bent
aan een deel van een gtote golÍbeweging
,rilt en papieÍ hebben beide een heel 

'jk 
verleden, waatin het

àenken vanuit en het weÍken met puuÍ materiaal centraal stond
;: anze steeds ingewikkeldet waÍdende naatschappij is kerN|,elijk

ae líjd gekamen am terug te gaan en apnieuw te begi4nen
tijvoabeeld bij het kleinste ondefieel van een plantaardíge
" a-erhjb- vezel, d,hàns za vetoadt hel nij
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Voor hêt viliên haalde ik alles overhoop als het moêst,
maar mêt papier ging hetheel anders.Ikhad niêt de moed
om Pulp te maken, om te schêuren,te hxippen ên te snip-
peren. MaaÍ ik blêef vinden dat vilt ên papier bij elkaar
horen (papiêr = het vêwilten van cêIiulosêvezêls).
Na hêt lezen van êen aantal boeken overpapier drong het
êindelijkiotme door dat ikheiemaal gêen pulp hoefdete
makên.Waarom stofresten tot vezels terug te brengen èf
plantenuit te koken èIoud papierte snipperen als dê ve,
zels gerêduceerd ioi hun kleinste onderdeel keuíg geor-
dênd in de kast liggen? Dai was een stap.
En dê volgende was: een papiermaker doet zijnvezels in
water! maar waarom zou je niet het water op de vezels
doen. Je kunt de vezels dan neerleggen zoals jê wili: rê-
gêlmatig, gdllig, net als bij vilten of transparant ên zetfs
kantachtig, waarbij alleen en}êle puntjes elkaar raken.
Het grootstevercchil is datje vêel minder water gebruiLt
en dat het meer tijd kost, omdatje iêdêr volgênd vetletje
ieis "nieuws"probeert, of met de nattevellen gaat spêlen:
lÍeukê]en, vouwên, plooien enz. . . .

Eén vanmijn experimentên leidde tot een serie van zêven
briêven in regenboogldeurên, êen objecr dat zal wolden
geëposêerd op de Eêrstê Intemationalê Biennale voorPa-
pierkunst te Diirer in ïVesi-Duitsland van 25 mei - t? au-
gustus a.s. (zie ook de aankondiging op biadzijde 4). Op
ondeÉtaande foto ziêt u drie van de zevên briêven van
handgêmaald zijdepapier (l?0 x 120 cm).
WÀt hêêl leuk is, is om te emaren dàt êndere mensenvià
êen andêrc lveg tot hêtzelfde resultaat komen. Zo ontdek-
te ikorilangs dat deÀmerikaansê Carol BeadleongêveeÍ
op dezelfde wijze wat zij noêmt "gevilt papier van vlas,,
maald, omdat hêt wollige aanzicht vanvilt haar niet mêer

Een cursiste vèn mij, Nels lvierda. begin ineens papier
van wol iê maken, ook op de hiema bêschlevên wijze. En
in de viltla/erkplaats is de laatste ontwikkelingr hei villen
vab zelfgêmaakt papier op woi.

De kranten op de iolo s zln gêmaakt van tussah-zjd€: êen êxperiment
van m I om Ie klken hóê hel stáat met dê beschrltbaarhe d.
cLrsst€n n F nland en Belgié tes en de kwatilêildoorom belrten een
r€ sloq vd- èè- r'tusoóq rè L^h'r?en €- tê rrh€le-
Hel was een leezaam prot€ct zldêpapier s góed te beschrijven,
vooralwanneer je het mer êen kwast voe bore getatine insmeert.
Ramie s een beteÍe vez€lom schÍijlpaper van tê mákên.

16 lIÀNDWERKEN ZONDIR GRÉNZEN 3/36



--, 
1

'; -, n'r s-'ïP-:;l;'

' t'.-; ti-
:í
) :;;-

mï:i')'Á"?";
L., ,É-,'12h ! |àAti/àl.m. l--
k-a ^ Ja !u l<..atz yzi kon

i Éá^an Kc,r4.u rtnl.c a
iê t t à ; F, i - {. -,..A Lu.. n

iít:- ,i\

. 
" 

. -ï".iï".ï' t.:.',-:*""'l:l :.1' ""':-

;: 
ttr,"l ,'-i" t: Ï';it"t t, ,.-iï:

R VE TULOA
iGE EVtr,ES
5Uo/1EEA,i

g;ffiffiffi
M ffiffis



IIet maken van een vel multi-vezelpapier
Voor het voorbeeid zijn zijdevezels
gebÍuikt (in lontvorm). lvlaar u kunt ie-
dere andere vezel nemen.
Een ideale werkplaals is het aanrechi,
Als ondêÍgrond neemt u bijvooÍbeeld
een rieten place-mat, een stev g stuk
plasiic, of iets dergelijks.
Heeít de ondêrgrond een structuur
(zoals de rieten place mal) dan is die
later in hei papier zichtbaaÍ.
Als u wat ervaring met het papierma-
ken heeÍ|, kunt u verschillende onder-
gronden qaan uitoroberen.
Verder heeÍt u nodig een stukje horre-
gaas oÍ viÍage (dit moet iets groter
zijn dan hei vel papieÍ dat u wilt gaan
maken); een deegrolleÍ, sproeiÍles,
spons, handdoek en lijm.
Als lijm kunï u glutoÍix nemen oÍ êên
behangerslijm die methylcellulose be-

Dit iaatste heeft u alleen nodlg voor
een heel sterke kwaliteit papier, bi
voorbeeld vooÍ êên lampekap.

Maak eerst de lijm aan, gewoon vol-
gens het recepi dat op de verpakking
staat oí iets dunneÍ. VooÍ €ên paar
velietjes papier kunt u het in een jam-
potje aanmaken. U kunt ook hei hele
pak oplossen en in een goed aÍsluit-
bare emmer bewaren,
Als u met lont werkt (zoals bij ons
voorbeeld) maakt u eerst het lont
brêêd lussen dulm en wijsvinger over
een lengte van ongeveer 10 cm_
Houd daaÍna het lont in de linkerhand
en lrek met de íechteÍhand een paar
vezels uit. Lêg ze linksboven op de
ondergÍond. Trek weer een plukje uit
en leg dat ernaast. Wêrk van links
naar íechts, ook de volgende rijen.
Het ls belangÍijk dat u een egaal, dun
laagje krijgt, dus zonder extra verdik-
kingen oÍ dunne plekken.
Eigenlijk gaat u te werk net als bii het

Voor een heel dun transparant papier
lie bent u met dit ene laagje al klaar.
Om het papier beschrijfbaar ie makên
moet er zeker nog één laagie boven
op gelegd worden. U kunt kiêzen of u
dit laagje op dezelfde manier will leg-
gen of in iegenovergeslelde of zelfs in
diagonale richting.
Voor de kranten op de voorgaande
bladzijde heb ik 4lagen gelegd.

Het neeíeqoen van dê vêzels s een precies werkte.

Voozichlig wordt dê veze aao gê jkmatg bêsproeid met waler
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: -r tevreden bent oveÍ het "legse ',

::a.oe i u het voorzichtig Ínet vraler
: :'z chtlg want zijde waa t zo wegl
:: ret vocht rustg ntrekken
.::k het natte vezelvel nu rnet gaas,

:.!e oÍ iels dergelijks en breng
:: :c de lijm aan met de spons.
: - -nst z t heÍn ln het aanbrengên
: _ ie luiste hoevêêlheid.

::ntrolêêíi u als vo gt:
. _:t sponsen gaat u met de deeg

:'over het gaas, blijít er nu veel
::n de deegroller zitten, dep dan

: t:as met een droge spons.
. ::irande ng mei de deegroller
-i': ïeteen een Print aan het Papier
: -'een rletmatle onder, dan ziet u

: :-: r bbeltjes op het papieí
: -:!aas geeli een heel ljn ruitpa-
: -: e l,4et dêÍgeljke "aÍdrukstruc-

=- krni u mooie ellecten bereiken.
: :: tL ste hoeveelheid lijm is aan

: :'":hi s het pap er klaaÍ, op het

)-'1a
. ,-. iet he e pakketie te drogen

:. t=_ leeÍt u echier nog zin om
::- . laan en wilt u helzelfde riet-
: - :'andere ondergÍond gebrul
. _i:_ moet u píoberen het natie
. : - .orz chiig moge jk van de on
:: . :-a te ha en en bljvoorbee d op
: :_rdoek le drogen leggen.
. :=.e en vo gende velletjes kunt
: t:.,.!on bovenop eggen (natuur
' :: :andrukken), ÍÍaar als u rulÍn-..': s het bêteÍ om de vellen
..: : i:a. te drogen te leggen.
, :,- !3rust een dag l ggen.

'.: rrogen kunt u het papler lichi
.,=- ,;: droos andeÍs kan de ijm

. :: zÊr bilven plakken
:- , rê smaak eenmaa te pakken

. ::i_ .n ziln de eersle vellen
: : -. ::. l(unt u eens met andere
.::: ::e' exper menteren.

. .: ;: :Íiecten kunt u beíeiken
: : :: :.í eurde veze s te werken
' : .,.r lret verven de methode

.: :-r:n die besproken slaat in
. _ :.. :'.en zonder grenzen 5/1985
:: r='Ê k euren tegelilk verven).
:- .:_ ie: n eggen van dÍaden oÍ

..: ::tr. bloenren en panten r.ooe
: : - :::- qe,ren of hei pap er kan

.:: ::: ,,c.den als het nog nai s
:: r- ::'ceeden oP bladzjde 15).
. :--= ::k eÊns orn aansutng le

:._ -.: :en lechniek de u a
::: --: .:r dt laperzln heel

:::. -'aaa':i stro{en tê naken om

Her aanbrenqen van de lijm wordl nêl .en spons s€daan: n el te ve€l €n niet l€ vre n'q

'.'ei :: deee.. êr ku'nen r;. _.1 rev.e aan ijm conlró €rên ê. pÍ nlen aanbr€ncÊn
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Doosies bekleden met handgemaakt papier
Met een velletje handgemaakt papier kan heel lêuk een
spanên doosje bekleed worden, waarna het dan ook nog
op alleílei maniêren versiêrd kan worden.
wat de versiering betreft geef ik u hierbijwat ideeën van
mijn cursistên. De doosjes zijn tijdens een les gemaakt.
De versieíingen zijn thuis aangebracht; dit om zovêêl
mogelijk eigen bedenksels te krijgen. zoals u ziet zijn
gedÍoogde bloemetjes erg gêwild.

Het bekleden van een doosje gaat als volgt.
lvleet de omlrek van de dekselíand van het doosie en de
hoogte van de rand. De maten opschrijven,
Trek eefl potloodslreep langs de dekselrand op de doos.
lveet de omtíek van het doosie en de hoogte van het
doosje onder de dekselrand.
Leg uw velletje handgemaakt papier met de mooiste kani
naar benedên. Bekijk hoe de onderdelen het gunstigst
uit het papier geknipi kunnen worden. U heeli dus twee
langê stÍoken en de bovenkant van het deksel. Probeer
de stroken !it êén stuk te knippen- ls dai niet haalbaar.

dan doel u het gewoon in delen. Als u heel precies
plakt en na het plakken de las mel één van uw nagels
een beetje gladstrijkt, is deze haast niêt meer te zien.
Teken de patroondelen met potlood op het papieí. Bij
het trekken van lijnen op handgemaakt papier moei u de
liniaal stevig op het papiêr drukken. Door hel wat onre-
gelmaiige oppervlak treedt snel een verschuiving op.
De omtrek van het deksel maakt u door het deksel op
het papier te leggen en om te tíekken. Daarbij moet u
het potlood goed rechtop houden.

Alles netjes uitknippen met een scherpe schaar.
Het lijmen gebeurt onderdeel voor onderdeel, te begin-
nen met het dekse. Nadat dezê is ingesmeerd, plakt u
hêt papier (omkeren) erop. Goed aandrukken.
Daarna knipt u het eventueel overstekende randje aÍ.
Vervolgens smeêrt u lijm op de deksekand en op de
rand van het doosje (tot de potloodlijn). Bij het opplak-
ken van de slroken begint u op het punt waar de spanen
elkaar oveíappên. Bêgin en eind goed aan laten sluiten.

Laat hierna het doosje goed drogen.
Versier het aldan niet naar eigen idee.
Om de houdbaarheid te vergroten en het materiaal te
beschermen tegen stoí en vuil kunt u een transparani
laklaagje aanbrengen oÍ mêêrdêrê laklaagies,
Hieívoor zijn diverse lakken geschikt; het meest
passend is een celluloselak of een lak op lijnoliebasis.

spanen doosies zijn er in
vele maten en voímen.
Ze zijn te koop in winkels
waar handenarbeidartike-
len verkocht woÍden,
Klêine doosjes zijn voor
dit doel het aardigst.
Maak een aantal ver-
schillende, het is leuk
werk en het ziin aardiqe

ooljes.

Dard Hunler, The h slory ol
Papê.making; Dovêr Publica
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