
Na Bij  
 

Handleiding gipsen handdruk 1.1  

 
  
Voorbereiding:  
Leg de spullen klaar, neem 20 minuten de 
tijd.  
Was je handen met water en zeep of 
desinfecteer ze, en droog ze af. Zoek 
de stopwatch op je telefoon op, of 
zoek een klok waar je tijd op kunt 
bijhouden.  
Zet twee stoelen of krukken klaar, op 
afstand dat je elkaars hand 
ontspannen vast kunt houden. Leg een 
oude krant klaar onder de plek waar 
jullie handen gaan houden, voor 
lekkend gips en kruimels. (gips is naar 
spul op de vloer)  
  
Gips maken  
Meet in het kleine bakje 50 ml warm water 
af.  
Giet het water in het grote bakje.  
Strooi het hele zakje gips in het water. 
Start de stopwatch van je telefoon. 
Wacht even tot alle gips vochtig is 
geworden.  
Roer het gips om tot het een gladde massa 
zonder klonten.  
Laat het natte gips rustig rijpen.  
Na ± 11 minuten wordt het gips dikker.  

  
Handen drukken  
Als het zo dik is als volle yoghurt giet 
een flinke klodder in één hand. De ander 
legt de hand er bovenop, en omsluit de 
hand zoals wanneer je de handen schud.  
Je drukt een beetje aan, zodat er wat 
zachte gips tussen de vingers uit kan 
stromen  
Dan blijf je ±7 minuten stil zitten. Dan is 
het gips hart genoeg om voorzichtig je 
handen los van elkaar te halen. Begin met 
zachtjes strekken van je vingers.  

 
  
Het gips wordt warm, misschien zelf heet. 
Dat is de chemische reactie waardoor het 
hard wordt. Als je het te heet vind mag je 
los laten.  
Als je je handen los maakt, valt er soms 
een stukje van de afdruk af. Dat is niet erg.  
Was je handen met water en zeep.  
Restanten gips gooi je in de vuilnisbak. 
NIET wegspoelen in de wasbak i.v.m 
verstoppingen.   
  
Afhandeling.  
Heel graag ontvangen we de afdruk terug, 
met de namen van de twee handengevers 
en de datum. Schrijf die op de twee kleine 
labeltjes. Verpak het met een oude krant 
in het doosje, Dan wordt de afdruk 
onderdeel van het kunstwerk Nabij. Je kunt 
het doosje met de afdruk afgeven bij 033 
Fotostad , Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, 
Amersfoort 
of bij Scholen in de Kunst, balie 4de 
verdieping Eemhuis, Eemplein 75, 
Amersfoort. 
 
De tentoonstellingen die we hiermee 
maken worden aangekondigd op 
www.nabij.net, net als andere 
evenementen waarop we afdrukken en 
filmopnames maken.  
  
Veel plezier samen met deze ontmoeting.  
  
Bij vragen:  
theo@nabij.net  
06 55731360  
  
  
  
  
  

https://www.033fotostad.com/bezoekersinformatie/
https://www.033fotostad.com/bezoekersinformatie/
https://scholenindekunst.nl/home/


Na Bij  
 

Handleiding gipsen handdruk 1.1  

 
  
Voorbereiding:  
Leg de spullen klaar, neem 20 minuten de 
tijd.  
Was je handen met water en zeep of 
desinfecteer ze, en droog ze af. Zoek 
de stopwatch op je telefoon op, of 
zoek een klok waar je tijd op kunt 
bijhouden.  
Zet twee stoelen of krukken klaar, op 
afstand dat je elkaars hand 
ontspannen vast kunt houden. Leg een 
oude krant klaar onder de plek waar 
jullie handen gaan houden, voor 
lekkend gips en kruimels. (gips is naar 
spul op de vloer)  
  
Gips maken  
Meet in het kleine bakje 50 ml warm water 
af.  
Giet het water in het grote bakje.  
Strooi het hele zakje gips in het water. 
Start de stopwatch van je telefoon. 
Wacht even tot alle gips vochtig is 
geworden.  
Roer het gips om tot het een gladde massa 
zonder klonten.  
Laat het natte gips rustig rijpen.  
Na ± 11 minuten wordt het gips dikker.  

  
Handen drukken  
Als het zo dik is als volle yoghurt giet 
een flinke klodder in één hand. De ander 
legt de hand er bovenop, en omsluit de 
hand zoals wanneer je de handen schud.  
Je drukt een beetje aan, zodat er wat 
zachte gips tussen de vingers uit kan 
stromen  
Dan blijf je ±7 minuten stil zitten. Dan is 
het gips hart genoeg om voorzichtig je 
handen los van elkaar te halen. Begin met 
zachtjes strekken van je vingers.  

 
  
Het gips wordt warm, misschien zelf heet. 
Dat is de chemische reactie waardoor het 
hard wordt. Als je het te heet vind mag je 
los laten.  
Als je je handen los maakt, valt er soms 
een stukje van de afdruk af. Dat is niet erg.  
Was je handen met water en zeep.  
Restanten gips gooi je in de vuilnisbak. 
NIET wegspoelen in de wasbak i.v.m 
verstoppingen.   
  
Afhandeling.  
Heel graag ontvangen we de afdruk terug, 
met de namen van de twee handengevers 
en de datum. Schrijf die op de twee kleine 
labeltjes. Verpak het met een oude krant 
in het doosje, Dan wordt de afdruk 
onderdeel van het kunstwerk Nabij. Je kunt 
het doosje met de afdruk afgeven bij 033 
Fotostad , Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, 
Amersfoort 
of bij Scholen in de Kunst, balie 4de 
verdieping Eemhuis, Eemplein 75, 
Amersfoort. 
 
De tentoonstellingen die we hiermee 
maken worden aangekondigd op 
www.nabij.net, net als andere 
evenementen waarop we afdrukken en 
filmopnames maken.  
  
Veel plezier samen met deze ontmoeting.  
  
Bij vragen:  
theo@nabij.net  
06 55731360  
  
  
  
  
 

https://www.033fotostad.com/bezoekersinformatie/
https://www.033fotostad.com/bezoekersinformatie/
https://scholenindekunst.nl/home/

