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“Het is gewoon supertof om papier te
maken. Met elk nieuw vel papier begint
weer nieuw leven”, aldus Marieke de
Hoop. Al zo’n 35 jaar maakt Marieke zelf
papier van oud papier, gebruikte
kleding en restmaterialen van eten
zoals aspergeschillen. Vanuit haar
papiermakerij in verzamelgebouw De
Kroon zet Marieke zich in voor een
circulaire wereld. Met als nieuwste
wapenfeit: de samenwerking met
BeerMatties, een bedrijf dat
recyclebare bierviltjes maakt.
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“DE MEEST
BRILJANTE IDEEËN
ZIJN ONTSTAAN OP
EEN BIERVILTJE”
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Kimberley Schut geeft Engels aan het
Albeda College Weena en verhaalt
over schoolervaringen.
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“Met Beermatties
willen we laten zien
dat het wel kan”

TEKST: SUZANNE STAM

Vrijdagmiddag, rondom een werktafel
waarin water door een rooster naar beneden sijpelt, staat een groep vrouwen
uit Noord- en Zuid-Holland. Behendig
zijn ze in de weer met een papje, houten lijsten met gaas en doekjes. Trots
haalt een van hen een doekje uit een
pers en houdt het resultaat omhoog: een nieuw stuk papier.
“Wij zijn van een stichting
die werkt met mensen
met een verstandelijke
beperking. We kijken
of het papier maken
voor bierviltjes iets
is wat we onze cliënten kunnen laten
doen”, zo vertelt
een van de vrouwen.

Marieke de
Hoop maakt
menukaarten
met het eten
van gisteren

Groene kleuren
Het lijkt bijna magisch dat het zomaar
kan, maar hoe ontstaat
papier eigenlijk? Marieke
legt uit: “De basis van papier is pulp dat bestaat uit vezels en water. Voor het maken van
de pulp kun je bijvoorbeeld oud papier
gebruiken of natuurlijke vezels van geschikte groenteresten. Doe er water bij
en maal het fijn. Als je groen papier wil,
sorteer je het oude papier op groene
kleuren. Of op bloemblaadjes voor een
romantisch effect. Roer of maal tot er
een papje ontstaat. Doe een flinke hoeveelheid water in een bak en voeg de
pulp toe. Vervolgens schep je met een
houten raamwerk met gaas de pulp uit
de bak. Het natte vel druk je af op een
katoenen doekje, dit doe je tot er een
stapel is ontstaan. Deze stapel wordt
onder de pers gezet om het meeste water eruit te halen, daarna worden de
vellen gedroogd. Water speelt dus een
belangrijke rol in het maken van papier, het is onderdeel van de pulp en
hulpmiddel in het maakproces.”
De 58-jarige Marieke is al ruim drie decennia bezig met milieuvriendelijk on-

dernemen door papier te maken van
natuurlijk restmateriaal. Ze leerde het
vak in 1983 bij een ambachtsman, bij
wie ze vijf jaar in de leer was. Toen ze de
papiermaalmachine De Hollander in
handen kreeg, startte ze haar eigen bedrijf Papiermakerij de Hoop. Ze verfijnde het ambacht en experimenteerde
met het maken van papier van allerlei
restmaterialen: afgedankte spijkerbroeken, oud papier, onkruid en planten- en groenteresten. Een van de resultaten is de jaarlijkse cursus papier maken van aspergeschillen. Er ontstonden meerdere samenwerkingen en
studenten van kunstacademies en chemieopleidingen kwamen bij haar om
het ambacht te leren. Dat leverde waardevolle kennis op, goede contacten en
prachtig papier. Marieke: “Papier
wordt tegenwoordig vooral in grote fabrieken gemaakt. Ik wilde het weer terugbrengen naar de grafische opleidingen en kunstopleidingen.”
Rotterdamse reststromen
Ondanks alle inspanningen bleef het
moeilijk om het grote publiek en bedrijven te overtuigen van een schonere
en duurzame manier om papier te maken. De papiermakerij verhuisde enkele keren naar een andere locatie. De
laatste keer, in 2017, sloot het gebouw
waar Marieke zat de deuren vanwege
een faillissement van de eigenaar.
“Stond ik weer op straat. Dat jaar was
echt een dip en ik wilde eigenlijk stoppen. Totdat iemand me ervan overtuigde om een aanvraag te doen voor CityLab. Dat heb ik gedaan voor PapierLab
Rotterdam. Daarmee wil ik reststromen uit Rotterdam waar cellulose in
zit, omzetten tot grondstof voor het
maken van papier en karton. Zo dragen
we bij aan de circulaire economie en
bieden we een plek aan mensen die
werkervaring op willen doen of op hun
oude dag niet willen vereenzamen en
een waardevolle invulling willen geven
aan hun leven. Toen ik de aanvraag en
die opzet schreef, had ik het opeens

heel helder: dit is de manier waarop ik
verder wil met de papiermakerij. Opeens viel alles op zijn plaats, de subsidie werd toegewezen en in 2018 kon ik
terecht in verzamelgebouw De Kroon.
Een verzamelgebouw met kunstenaars, creatieven, makers, doeners en
allerlei andere ondernemers die openstaan voor samenwerken. Zo maak ik
samen met de mensen van De Kantine
hier in De Kroon en restaurant La Plancha menukaarten met het eten van gisteren.”
Tijdgeest
“Wat er nu gebeurt, is waar ik jaren aan
heb gewerkt, maar dat het er zo uit zou
komen te zien, dat had ik nooit kunnen
bedenken toen ik begon met papier
maken. Mensen staan nu ook veel
meer open om iets te doen met hergebruik van grondstoffen en aan het afvalprobleem. Het is tijd om het gezamenlijk aan te pakken.” Terwijl ze De
Hollander, een papiermaalmachine
(zie kader) bedient, vertelt Marieke
over de samenwerking met BeerMatties, een bedrijf dat nieuwe bierviltjes
maakt van afval uit de bierindustrie zoals karton van oude biervilten en resten van hopranken. “De pulp die we gebruiken, is deels van gebruikte bierviltjes en hopresten. Dat afval wordt deels
opgehaald door GroenCollect, een bedrijf met alleen elektrische transportmiddelen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Met
de papiermakerij ontwikkelen we een
prototype bierviltje waarmee BeerMatties hopelijk de grote bierproducenten
kan overtuigen en binnenhalen om
hun viltjes te gebruiken. De jongeren
van nu, zoals Jessie en Lars van BeerMatties, weten dat zij hun hele leven
het afvalprobleem moeten oplossen. Ik
hoop dat zij miljoenenorders binnenhalen waarmee ze miljoenen recyclebare bierviltjes kunnen maken van
miljoenen kilo’s restafval. Ik heb het
gevoel dat ik jaren heb geprobeerd om
bergen te verzetten. Van de Chinese

wijsgeren heb ik geleerd dat je met één
steentje moet beginnen. Laat dat het
bierviltje zijn. Ons viltje is qua kostprijs misschien duurder dan de gangbare viltjes, maar misschien gaan we er
dan minder achteloos mee om. De
meest briljante ideeën zijn ontstaan op
een bierviltje, het kan de drager zijn
van grootse boodschappen.”
Van broek tot boek
Naast de circulaire economie blijft Marieke zich ook richten op particulieren,
die bij haar maandelijks cursussen en
workshops kunnen volgen. “Ik ben in
gedachten alweer bezig met een ander
project dat met rouwverwerking te maken heeft. Bij het overlijden van je dierbare blijft de kleding over. In de papiermakerij wil ik met mensen de kleding
van de overledene uit elkaar halen en
verwerken tot papier, waarmee ze bijvoorbeeld een herinneringsboek maken. Van broek tot boek dus. Bij papier
maken draait het om het transformatieproces. Wat je met het materiaal doet,
dus dat je van iets ouds iets nieuws
maakt, gebeurt ook in je hoofd. Ik ben
helemaal niet religieus, maar blijkbaar
is dit, papier maken, mijn roeping.”
Onderdeel van de oplossing
“Ik voel me betrokken bij alles wat er
gebeurt, maar de pijn in de wereld
komt niet meer zo hard binnen als toen
ik jong was.Om onderdeel te zijn van
de oplossing moet je samenwerken,
daar geloof ik heel erg in. Ik zie mezelf
als een verbinder en inspirator. Ik wil
mijn kennis over papier maken delen
en doorgeven aan de volgende generatie. Daarom ben ik zo blij dat PapierLab
hier in De Kroon zit. Dit is echt een
broedplaats waar ideeën werkelijkheid
worden, een hele bijzondere plek met
energie die stroomt. Het schijnt dat er
vroeger op deze plek ook een watertoren stond. Water, onmisbaar bij het
maken van papier! Als ik hier ben, ben
ik echt gelukkig, alsof alles bij elkaar
komt.”

De Hollander
De Hollander is een maalbak die wordt gebruikt om textielvezels voor te behandelen
voor de productie van papier. De machine is
een Nederlandse uitvinding (vandaar de
naam) van omstreeks 1672. De machine vermaalt kleding van katoen, hennep, vlas, bamboe en andere natuurlijke restmaterialen tot
de pulp die nodig is om papier te maken.
Voor het maken van papier is cellulose nodig,
een grondstof die zit in bomen, planten en
plantaardige vezels zoals linnen, hennep en
katoen. Oude kleren, ook wel lompen of vodden genoemd, waren vroeger daarom heel
waardevol. Met de plantaardige vezels die
daarin zaten, werd papier van hoge kwaliteit
gemaakt. Tot in de jaren 50 liep de voddenman door de straten en kon je je oude kloffie
aan hem meegeven. De voddenman verdween
toen de papierindustrie overging op hout en
oud papier als grondstoffen voor papier.

Beermatties zijn bierviltjes die voor 60%
bestaan uit gerecyclede viltjes en voor
40% uit hopafval, afkomstig uit de Rotterdamse brouwerij van Vet & Lazy. Beide
bedrijven zitten in Blue City. Drijvende
krachten achter de gerecyclede viltjes zijn
Jessie Heemskerk en Lars Crama. Jessie
werkte als duurzaamheidsadviseur voor
bierbrouwerijen. Lars heeft een eigen
innovatiebedrijf en is mede-initiatiefnemer van Blue City.
Jessie: “De meeste bierviltjes worden nu nog
gemaakt van nieuwe bomen en niet van
gerecycled papier. Tegelijkertijd worden de
hopresten nu vaak verbrand, terwijl al in 1857
is ontdekt dat hop geschikt is voor papierproductie.”
Lars: “Iedereen snapt dat zoiets in deze tijd
gewoon niet meer kan. Daarom doet Beermatties het anders. De viltjes worden bovendien via PapierLab gemaakt door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo
slaan we meerdere bruggen.”
Jessie: “We richten ons op de grote bierbrouwerijen van Nederland. Ook zij kunnen de circulaire viltjes afnemen en verspreiden. Duurzame initiatieven ontstaan
bij kleine ondernemingen die vaak de
massa of de grote industrie niet bereiken.
Maar met Beermatties willen we laten zien
dat het wel kan!”

Open dag
De Kroon en
papiermakerij
Op zaterdag 6 april is het open dag in De
Kroon, verzamelgebouw voor makers, denkers en doeners. Deze creatieve plek ligt aan
de rand van Delfshaven, direct aan de Maas.
Het gebouw zit zo goed als vol en om dat te
vieren is er een feestje voor heel Rotterdam:
‘De Kroon is vol! – Opening Part II’. Veel
Kroon’ers zetten hun deuren open. Bekijk
alle kantoren, werkplaatsen en nieuwe
initiatieven, uiteraard met muziek, lekker
eten en rondleidingen. Marieke viert dan de
officiële opening van haar PapierLab Rotterdam, dus kom een kijkje nemen en aanschouw De Hollander.
Meer informatie: www.dekroonrotterdam.nl en www.papierlabrotterdam.nl

“Je zal docent zijn, zeg.”
Ik hoor het woord docent, dus mijn
aandacht is getrokken. Ik zit in de
trein en de dames voor mij wisselen
horrorverhalen uit over mensen die
in het onderwijs werken.
“Je doet niet anders dan agentje
spelen en dat noemen ze dan les
geven.”
“Ze zouden gevarengeld moeten
betalen.”
Ik schreef het al eens eerder: veel
van mijn vrienden die niet in het
onderwijs werken, schijnen te denken dat ik heel gevaarlijk werk doe.
Ik werk in het mbo en dan ook nog
in de grote stad, dus ik moet toch
minstens twee keer per dag een
schaar tussen mijn ribben krijgen.
Mensen, het valt allemaal best mee.
Het ergste wat ik doorgaans naar
mijn hoofd krijg, is commentaar op
mijn outfit (ook pijnlijk). Het enige
lichamelijk letsel dat ik opliep,
kwam doordat ik rechtop lopen en
koffie dragen niet met elkaar kan
combineren.
“Nu doe je net alsof er nooit shit is,
maar kijk eens in de krant… d’as toch
allemaal niet verzonnen.” Nee, die
verhalen zijn niet verzonnen. Het
nieuws verhaalt regelmatig over
schooldrama’s en wangedrag is er
altijd. Er zijn altijd studenten die de
regels niet accepteren, die schelden
normaal vinden, onbeschofte mails
sturen of dreigen als de beste oplossing zien. En nee, dat is niet leuk. Dat
zijn de momenten die mee naar huis
gaan, die je ’s nachts wakker houden, die ervoor zorgen dat je soms
even (net niet) moet huilen op de
wc. Zulke studenten zijn er, want...
zulke mensen zijn er. En daar moeten we allemaal mee dealen, helaas.
Maar de meeste studenten zijn prima gezelschap en het merendeel
van de dagen verloopt dan ook gewoon zoals gebruikelijk is in het
onderwijs met tijdgebrek, chaos,
kopieermachines die weigeren, wifi
die niet werkt, studenten zonder
boeken en telefoons die niet van
tafel willen verdwijnen. Vermoeiend,
ja. Gevaarlijk? Niet meer dan de wereld doorgaans is, denk ik. Maar
misschien is dat mijn jeugdigheid.
Dat was tenminste de reactie van de
dames in de trein. Ik beschouw het
maar als compliment. Ik word immers 34 deze maand en grijze haren... die krijg je dan weer wél van
deze baan.
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