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BEGINNERS :
STEEN
Het is de bedoeling dat je zelf een steen en gereedschap meeneemt.
Beginnende hakkers raad ik aan om een zachte steen te kopen bij een
zaak voor beeldhouwbenodigdheden, zodat je je meteen kunt laten
adviseren voor bij de steen passend gereedschap.
Ik heb goede ervaringen met www.beeldhouwwinkel.nl (Scheveningen
en Zutphen) en www.hazelaar.nl. (Soest).
De mensen die daar werken zijn kundig. Vertel ze dat je begint met
hakken en dat je een zachte en hakbare steen wilt (die een beetje
draagbaar is). De steen mag gezaagd zijn of organisch van vorm, géén
dunne scherf. Laat je niet teveel afleiden door de kleur, je gaat er een
prachtige vorm in hakken!

GEREEDSCHAP
Het gereedschap om mee te hakken bestaat uit drie smeedijzeren
beitels en een vuistje. De beitels zijn een puntijzer, een vlakbeitel en
een tandijzer. Daarbij hoort een weekijzeren vuistje, rond of
rechthoekig, met een gewicht tussen de 500 en 1000 gram.
Steen, beitels en vuistje horen bij elkaar. Gewicht en hardheid van de
steen en jouw eigen ervaring en slagkracht beïnvloeden het gewicht
van het vuistje en de maten van de beitels. Probeer even uit hoe het
voelt en laat je adviseren!!!
Facultatief : een steenrasp, en of (oude) steenvijlen kunnen handig
zijn.
NB : de populaire speksteen is géén hakbare steen en heel kwetsbaar,
kan alleen geschaafd en geschuurd worden. Je hebt geen hamer en
beitels nodig, wel een steenvijl en/of steenraspjes, en watervast
schuurpapier met een korrel van 60 – 1100.
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GEVORDERDEN
Vermoedelijk heb je al een verzameling hakgereedschap die je bevalt.
Als je óók gaat voor een hardere steensoort raad ik je aan om met
widiabeitels te werken. Ook hier weer minimaal een puntijzer, een
vlakbeitel en een tandijzer en een weekijzeren vuistje, hoger gewicht
voor je hardere steen. Je vallende arm met het gewicht van het vuistje
in de hand moet het werk doen!

BESCHERMING
Bescherm jezelf met stevige kleding! De scherven die jij of de buurman
van de steen afslaat kunnen heel scherp zijn. Veiligheidsbril en stevige
en dichte schoenen, voor als je gereedschap laat vallen zijn een
must….Facultatief zijn oorpluggen of een andere vorm van
oorbescherming en een mondkapje of masker. Sommige mensen vinden
het fijn om met handschoenen te werken.

INSPIRATIE
De eerste dag ga je een (piep)klein beeldje boetseren in klei of
boetseerwas. Dat wordt je idee / uitgangspunt/ inspiratie /
ontwerpje / handleiding om je steen te bewerken. Het moet een
beetje compact en gesloten van vorm zijn (dus beter een staande
weelderige damestors dan een springende hoogpotige dalmatiër). Ook
geabstraheerde vormen zijn welkom, als ze maar compact zijn.
Je kunt van te voren al iets bedenken en foto’s, tekeningen,
voorwerpjes enz meenemen ter inspiratie. Gevorderden kunnen zich
richten op hun eigen experiment waarbij ze advies krijgen van de
docent.
Verder is het leuk en leerzaam om dagelijks je beeld te fotograferen
om de diverse ontwikkelingen vast te leggen.
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Naast aandacht voor je beeldende werk let ik ook op je houding bij het
steenhakken en welk gereedschap je hoe en wanneer moet gebruiken.

Als je meer informatie wilt of problemen hebt met het transport neem
dan even contact op, (bij voorkeur per email) wellicht kan ik je helpen.
Succes met de voorbereidingen!

Anja Vosdingh Bessem (docent)
www.anjavosdinghbessem.nl,
email Vosdingh@gmail.com
tel 06-29304696
Atelier : Nieuwendammerkade 54, 1025 LZ Amsterdam Noord

