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H
Het knis

H andgeschept papier, in-
dustrieel papier, flinter-
dun papier, karton. Hil
van Neer vindt het alle-

maal even mooi. „Dat knisperen-
de geluid, hoe het aanvoelt onder
je handen, hoe het zich laat ver-
werken. Bij elke papiersoort is dat
weer anders.” Vanaf zondag laat
de papierkunstenares uit Echt
haar werk zien bij de Sittardse
galerie Dabekaussen.
Ze deed een lerarenopleiding
handvaardigheid in Nijmegen, stu-
deerde twee jaar modevormge-
ving aan de Amsterdamse Riet-
veldacademie en volgde een grafi-
sche opleiding aan de Stadsacade-
mie in Maastricht. „Telkens koos
ik voor die toegepaste kunstrich-
tingen, het leek wel of ik bang
was voor het vrije werk.”
Toch ging die knop om. Sinds
1995 werkt ze als zelfstandig kun-
stenares. „Ik gebruik nog vaak de-
zelfde technieken, waar ik als kind
al van genoot: scheuren, knippen,
plakken, frommelen, prikken, vou-
wen. En er komen natuurlijk liters
houtlijm en behangplaksel aan te
pas.”
Ze onderzoekt graag „de grenzen,
de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van het papier. Er is altijd
een weerstand van zo’n plat vel of
stuk karton om een bepaalde
vorm aan te nemen en ik blijf zoe-
ken tot ik het heb opgelost.”
Uitgangspunt is dat ze zo weinig
mogelijk ander materiaal gebruikt
bij het maken van haar papieren
vormen, „dus geen ijzeren frame
eronder, nee gewoon papier, daar
moet ik het mee doen.”
Vaak gaat ze bijna als een weten-
schappelijk onderzoeker te werk.
Zo vroeg ze zich af: wat zit er nu
ín dat papier? Vanuit die vraag
kwam ze op wespen, „die schors
en hout kauwen en daar hun rag-
fijne papieren nesten van maken”,
van daaruit ging het naar de wes-
pen op de peren in haar tuin en
zo verder naar fruit. „Toen ben ik
appels en peren en citroenen met
elkaar gaan vergelijken, als een
semi-wetenschappelijk onder-
zoek. Schillen, doorsnijden, proe-
ven, pitten tellen, als een bioloog
heb ik ze gedetermineerd. Zo
kwam ik ook op kruisingen en
voortplanting en de leer van Dar-
win. Het is een heel proces dat in
gang gezet is door het stellen van

kleine en grote vragen, die telkens
weer antwoorden of nieuwe vra-
gen opleverden. Bij elke fase van
het proces heb ik dingen van pa-
pier gemaakt.”
Met als resultaat acht platte dozen
vol kleine, kleurige vormen, on-
der de noemer ‘het ontstaan van
soorten, vrij naar Darwin’. Van
iets dat lijkt op een doorgesneden
appel tot de schil van een citroen,
maar ook een lampenpeertje van
papier-maché en een bijna wis-
kundige vorm van zeshoeken. Een
van de dozen staat nu te kijk in de
Zomerexpo in het Gemeentemu-
seum in Den Haag.
Momenteel is ze druk met de vol-
gende fase in dit proces. „Ik pro-
beer nu enkele van die kleine vor-
men groot te maken. En dat is
niet louter een kwestie van meten
en uitvergroten. Je bent afhanke-
lijk van wat het papier wil. Je
weet nooit hoe het uitpakt, soms
ziet zo’n grote vorm er totaal an-
ders uit dan een kleine.” Getuige

de kring van bladeren, die in het
groot omviel, waarvoor ze ook
weer een oplossing bedacht heeft.
In Sittard laat Hil van Neer wat
ouder werk zien. Daar staat onder
meer de reuzenezel met 21 lijsten,
elk met een tweeluikje van vellen
handgeschept papier, kleurig gete-
kend, beschilderd of bedrukt. Het
zijn reisverslagen, gemaakt in Tos-
cane, Frankrijk, Spanje en Portu-
gal, in de periode 2006-2008.
Ook staat er de minicontainer, die
ze vulde voor een project van
Kunstverein Duisburg. „Het werk
moest te maken hebben met de
haven. Toen zag ik ergens een af-
beelding van zeemansknopen.
Heel fascinerend, alleen al vanwe-

ge de poëtische namen: de toon-
ladderknoop, de dubbele bloed-
knoop, twee zoete liefjes. Ik heb
de knopen op papier uitvergroot
en hun namen in vier talen erin
verwerkt. Die vellen hangen in de
container, als beeld van het inter-
nationale, het samenwerken.”
Daarnaast prijken drie kastjes met
een heel persoonlijk werk: aan het
eind van de regenboog, heet het.
Het zijn kegelvormige gevouwen
papieren vormen, afgeleid van de
kleurige pigmenthoopjes die je
wel op markten in verre landen
ziet. Sommige zijn alleen gekleurd
of bedrukt, andere beschilderd
met portretten van haarzelf, haar
familie of haar overblijfkinderen.
De kleuren staan voor een ge-
moedstoestand, passend bij
een fase in haar leven. „Zwart, in
de periode dat mijn vader over-
leed, en verderop rood, toen de
liefde weer kwam. Dit is mijn we-
reld tegenover de mannenwereld
van de zeemansknopen.”

Haar papier koopt ze of krijgt ze.
„Veel verdien ik niet, dus ik moet
creatief zijn. Zo ben ik naar de pa-
pierfabriek in Roermond gestapt
en heb een enorme dikke rol
bruin papier gekregen, waar ik
twee jaar mee heb kunnen wer-
ken. Ook heeft de fietsenwinkel
me een lading kartonnen fietsen-
dozen gegeven. In een winkel
kocht ik ooit prachtig leerachtig
papier. Maar het plakte niet goed,
dus ik moest het naaien, wat ik lie-
ver niet doe, omdat ik dan draad
moet gebruiken. Kijk, hier zie je
wat ik ervan gemaakt heb: hoe
een citroentje uit mijn onderzoek
een hazelnoottrommel wordt.”

Hil van Neer exposeert samen met
kunstschilder Joep van Kerkom vanaf
zondag 1 september, opening 14.00
uur, bij galerie Dabekaussen, Engelen-
kampstraat 26a in Sittard, te zien tot
en met 6 oktober, woensdag tot en
met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Hoe het uitpakt, weet je
nooit. Je bent afhankelijk
van wat het papier wil.
Hil van Neer, papierkunstenares
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Hil van Neer naast haar papierkunstwerk, gebaseerd op zeemansknopen.  foto Annemiek Mommers


