
IK VERGEET 
  JE NIET

laadt op
Ik vergeet je niet laadt op
Opdracht 5: Onthullen van je droombeeld

Verbinding zoeken met anderen begint bij jezelf. We nemen je 
deze keer mee in een proces waar je de tijd voor mag nemen. 
We gaan werken met speksteen. Steen is een keihard materi-
aal en was miljoenen jaren geleden een stukje van een berg. 
Het is afgebrokkeld en heeft een lange reis gemaakt waarin 
het kleiner en gladder werd. Ondanks de reis en het verande-
ren van vorm, blijft het een stukje berg, de kern. Zo heb jij ook 
jouw kern. Wat voor reis je ook maakt, welke veranderingen 
ook plaatsvinden, jouw kern blijft in stand. Een stukje stevige 
natuur, oerwoud, ligt nu zomaar in jouw tas. Deze steen mag 
je bewerken, juist op een zachte manier. Laat je meenemen in 
deze opdracht.

Wat heb je nodig
 
• Speksteen
• Gereedschap (vijl, schuurpapier)
• Werkhandschoenen
• Mijmerschriftje en pen
• Houtskool
• Potje met was



Stappenplan 

1. Zorg voor een rustige werkplek. Het liefst 
daar waar je ongestoord of in stilte kunt 
werken. 

2. Pak het mijmerschriftje erbij en beantwoord 
de vragen. 

3. Leg wat oude kranten op tafel om stof op te 
vangen. Je hebt een oud kussen nodig, met 
daaroverheen een theedoek om je steen op 
te leggen zodra je hem gaat bewerken. 

4. Neem nu de steen in je hand; voel en kijk 
eens. Neem hier de tijd voor. Blijf kijken, je 
hoeft niks te vinden, alleen maar kijken. Je 
gaat vanzelf een vorm zien. Geef je gevoel 
en gedachten de ruimte. Misschien helpt 
het je als je de uitspraak van Michelangelo 
tijdens het werken naast je legt:

’’Het beeld zit al in het stuk steen, je hoeft het 
er alleen maar uit te bevrijden.’’ 

5. Wellicht herken je iets in de steen, een ab-
stracte vorm, een dier, gezicht, om het even 
wat. 

6. Teken met het houtskool lijnen op de steen 
die jouw vorm accentueert. De vorm hoeft 
niet per se iets voor te stellen. 

7. Ter bescherming van je handen is het ver-
standig de bijgevoegde werkhandschoenen 
te dragen. Met het vijltje haal je de vorm 
uit de steen. Beweeg de vijl rustig heen 
en weer over de steen. Doe dit langzaam, 
beetje bij beetje en vergeet niet: je kunt het 
nooit fout doen. 

8. Je zult zien dat er meteen stof los komt van 
de steen. Dit stof is talk, de steen is niet 
meer hard maar juist aangenaam zacht.

9. Stop halverwege en draai eens met de
steen: alle kanten zijn van belang. Zie je
nog steeds hetgeen je dacht te zien, kun je
het voortzetten? Is het beeld veranderd, dan
kun je nieuwe lijnen zetten.

10. Ga door zolang je denkt dat nodig is, en
vooral neem de tijd, beweeg desnoods slow
motion. Loop je even vast, dan leg je de
steen weg en ga er je op een ander moment
mee verder.

11. Als je klaar bent, zet je de steen weg en ga
je deze weer observeren. Wat zie je? Zijn je
gedachten veranderd ten opzichte van je
eerdere gedachten?

12. Pak nu het schuurpapiertje met nummer
3, het meest grove van de schuurpapiertjes.
Schuur alles vlakken van de steen. Wil je
een stuk steen ruw laten, laat dat gedeelte
dan vrij.

13. Pak het schuurpapiertje met nummer 2 en
schuur weer alle gewenste vlakken.

14. Pak het laatste schuurpapiertje met num-
mer 1 en herhaal de vorige stap. Dit vlak
schuren heet het ‘zoeten van de steen’. Je
maakt hem als het ware dicht.

15. Zodra dit gedaan is kun je het beeld in de
was zetten. Even in laten trekken en oppoet-
sen met een zachte doek totdat het beeld
glimt.

Geef je handen na deze opdracht wat extra
aandacht en smeer ze in met de handcrème!



Voor meer inspiratie en uitleg kun je ons fi lmpje bekijken 
opde website van CC-educatie
www.cc-educatie.nl/ik-vergeet-je-niet. 

Heb je vragen? Onze kunstenaars staan je graag te woord:

Yvonne Telleman
06- 222 384 77   
vr 09.00 – 17.00 uur

Peggy Bus   
06- 301 696 71 
di 10.00 – 15.00 uur  | vr 10.00 – 12.00 uur

Heel veel succes en plezier! 

Vergeet niet je resultaat mee te nemen naar het 
volgende Oplaadmoment. Dan maken wij van alle 
ingeleverde creaties één groot kunstwerk. 

Team ‘Ik vergeet je niet’

Jouw partner 
in cultuur

Geef je handen na deze opdracht wat extra
aandacht en smeer ze in met de handcrème!

Weetjes over speksteen

• Speksteen wordt in de volksmond ook wel 
zeepsteen genoemd. Dit komt omdat het een 
hoog gehalte aan talk bevat en aanvoelt als 
zeep.

• Hoewel speksteen minder bekend is als 
edelsteen heeft het wel veel geneeskracht, 
voornamelijk als het direct op de huid wordt 
gebruikt. Bij huidproblemen als jeuk en irri-
tatie kun je de steen op de geïrriteerde plek 
leggen om het te verlichten. Daarnaast kan 
het dragen van een speksteenketting helpen 
de huid rustig te houden. Bij overtranspiratie 
kun je speksteen wrijven over de plek waar 
het nodig is om dit te verminderen.

• Van speksteen wordt verder gezegd dat het 
de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit 
stimuleert


