
 
 

De totstandkoming van de Ankh 
 

Het Gieten van de Ankh 
De grafieten smeltkroes voor de messing met een staalborstel 
goed schoongemaakt. Kleine stukjes messing overgehouden 
van eerdere gietingen gaan in de smeltkroes tot deze vol is. 
Vervolgens wordt de smeltkroes in de kleine smeltoven 
geplaatst en wordt het vuur rondom de kroes aangestoken. 
Door de luchttoevoer rondom de oven kleuren de vlammetjes 
onmiddellijk blauw en begint het smelten. De smeltkroes van 
grafiet kan de hoge smelttemperatuur van de messing (1200 á 
1300 graden Celsius) goed aan. De kroezen slijten alleen wel 
op te duur in het gebruik en worden langzaam maar zeker 
dunner. Zodra de eerste messing stukken die boven de rand 
van de smeltkroes uitstaken in de smeltkroes zijn weggezakt 
kan de deksel op de oven en begint het wachten. Langzaam 
maar zeker begint de lucht boven de oven steeds meer te 
bewegen. En wordt het onder de deksel rood gloeiend 
Regelmatig worden er nieuwe stukken messing in de inmiddels 
roodgloeiende smeltkroes gedaan, nadat de eerdere stukken 
al vloeibaar zijn geworden. Uiteindelijk moet de oven een 
temperatuur krijgen van 1200 à 1300 graden dit duurt zo’n 40 
minuten. Boven de oven zindert de hitte. 
 
Het is belangrijk dat alle messing op de juiste temperatuur is zodat bij het gieten het vloeibare metaal er als 
het waren in één keer invalt en doorloopt, waardoor de Ankh goed strak gegoten wordt. Langzaam maar 
zeker wordt de oven roodgloeiend en is alle messing in de smeltkroes gesmolten. Tijdens het smelten 
ontstaat er verbrand vuil op het gesmolten metaal dat moet eerst verwijderd worden voordat er gegoten kan 
worden, anders komen deze vuile deeltjes in het gietwerk. Voorzichtig haalt de gieter met een ronde 
roerstaaf het vuile messing uit de smeltkroes en laat het roodgloeiende goedje in de gietbak vallen. Hij 
houd ondertussen de reactie van het gesmolten metaal goed in de gaten…. 
 

Op het moment dat de vloeibare messing als 
een spiegeltje gaat glanzen is het smolten 
metaal op de juiste temperatuur om gegoten te 
worden. Dit moment luistert heel nauw! 
Messing moet op precies de juiste temperatuur 
gegoten worden anders loop je het risico dat de 
messing gaat branden en dat geeft gasvormige 
vlokken waaraan de gieter bloot komt te staan 
en dat is bepaald niet gezond, daar word je 
behoorlijk ziek van! Met een stukje aluminium in 
de smeltkroes, kun je controleren of de 
temperatuur al goed is. Als dit opflitst terwijl het 
verbrand weet de gieter zeker de messing 
gegoten kan worden. Eindelijk is het zover… de 
gesmolten messing glanst als een spiegeltje in 
de smeltkroes. Met een tang wordt de 
smeltkroes rondom vastgeklemd en uit de 
gloeiend hete oven gelicht. Nu komt het op 
snelheid en trefzekerheid aan om de messing 
snel en goed in de gietmond te gieten. 
smeltkroes zo vol dat het metaal er te snel 
uitstroomt, er wordt flink wat geknoeid… 
Ondanks dat de gietvorm nog gloeiend heet is, 
moet de net gegoten Ankh er uit, voor de 
volgende. Even later liggen meerdere Ankhen, 
nog met de nodige te verwijderen aangietsels 
af te koelen. Het gieten is perfect gelukt! 

  



 
 

Bewerken van de gegoten Ankhen 
Ondanks dat de gietvormen nog gloeiend 
heet zijn, wint de nieuwsgierigheid… De pers 
wordt losgedraaid en voorzichtig worden de 
gloeiend hete vormkasten één voor één uit de 
pers gelicht en op de werkbank gelegd. De 
metalen randen van de vormbakken worden 
los getikt. De bovenste vormbak wordt van 
de onderste afgewrikt en de gegoten Ankh 
wordt zichtbaar… Met een tang wordt hij uit 
de onderste vorm gewrikt. Even later liggen 
drie prachtige Ankhen, nog met de nodige 
aangietsels die verwijderd moeten worden af 
te koelen, het gieten is perfect gelukt! 
 

Het schoonmaken van de bewerkte Ankhen 
De Ankhen zijn afgekoeld maar zien er nog niet uit. Tijdens 
het gieten vloeit de hete messing tussen de twee vormdelen 
uit en vormt daarmee een aureooltje van messing rond de 
Ankh. Tussen de benen van de Ankh is eveneens de 
nodige messing gevloeid. Al deze ‘extra’s’ moeten met een 
figuurzaag zorgvuldig verwijderd worden. Dat is wel even 
iets anders dan met een 
figuurzaag in hout of 
kunststof zagen, dit is 
echt het zwaardere werk! 
Bovendien is het zeer 
tijdrovend. 

De zaagranden die nog aan de Ankh zitten, worden als ze erg dik zijn met 
de slijpmachine bewerkt en vervolgens begint het vijlen. Eerst de grove 
vijl, dan de wat fijnere vijl en in de hoekje en tussen de 
benen van de Ankh uiteindelijk een heel fijn dun vijltje. Dit is zwaar werk 
en vergt heel veel tijd. Langzaam maar zeker gaan de lijnen van de Ankh 
vloeien en glanzen en wordt de Ankh het mooie messing instrument dat 
het moet zijn. Dit zware karweitje vergt per Ankh zo’n 1,5 uur tijd voordat 
de Ankh klaar is om gepolijst te worden. Dan is zo’n Ankh al een 
veelbelovend plaatje om te zien. 
 
 

Polijsten van de Ankh 
Vervolgens vraagt het uiteindelijke polijstwerk waardoor de Ankh mooi als een zonnetje gaat glanzen nog 
1,5 uur hard werken per Ankh om hem er echt mooi glanzend uit te laten zien! Maar dan is het ook een 
plaatje! 
Bij het polijsten worden er weer beschermende handschoenen gedragen want door het polijsten wordt de 
Ankh warm. Bij het polijsten wordt polijstpasta gebruikt, hierin zit een milde vorm van schuurpoeder dat 
uiteindelijk voor de glans gaat zorgen. 
 

 



 
 

Het resultaat 
 

 


