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Hoofdstuk 58                                                               Slijpbokken

In hoofdstuk 5 schreef ik over de radgraveermachines die vanaf de 17 e 
eeuw gebruikt werden. Dit waren vroege slijpbokken. Een slijpbok bestaat 
uit een motorhuis met een uitstekende draaiende metalen staaf, soms aan 
twee kanten. Op deze machines kunnen allerlei slijpwie len of ‘spindels’ 
bevestigd worden. Een spindel is een staaf met aan het uiteinde het wiel. 
Je kunt de machines vinden bij buitenlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld 
Kurt Merker in Kelheim. In het Duits heet het een Schleifspindel en de 
Engelse term is Grinding lathe. Bij deze professionele glasmachines is de 
snelheid eenvoudig te veranderen. Er zijn wielen en spindels voor te koop 
in veel verschillende diameters. Wanneer je decoratief wilt slijpen, bolle-
tjes of sleuven, dan is de maat van je wiel bepalend voor de vorm die je 
kunt maken. 

Voor het slijpen en polijsten wordt vaak hetzelfde type machine gebruikt. 
Wil je een bepaalde groef maken in het glas dan heb je meerdere wielen 
nodig van (vrijwel) dezelfde vorm in verschillende gradaties/materialen. In 
een grote studio zal je meerdere machines naast elkaar vinden die alleen 
maar voor één stap in het proces gebruikt worden. Een kleine studio zal 
veel met hetzelfde apparaat doen, dat betekent dus vaak een wiel wisselen 
en de machine schoonmaken. De meest ideale slijpmachines hebben een 
variabel toerental want de optimale rotatiesnelheid is verschillend voor 
verschillende stappen in het proces. Het in vorm slijpen gaat het beste met 
veel snelheid en veel water op het wiel. Naarmate je fijner aan het slijpen 
bent mag het wiel wat langzamer gaan en gebruik je minder water. Bij het 

polijsten gaat het wiel ook langzaam en gebruik je het minste 
water. 
De eerste slijpstap is altijd de vorm goed krijgen. Dit doe je met 
een hard slijpwiel. Harde wielen zijn er in steen- en diamantuit-
voering. 

Eenvoudige alternatieven voor deze slijpmachines zijn te vinden 
bij zaken als MTN in Giethoorn, zaken die in de eerste plaats 
gericht zijn op het bewerken van edelstenen en mineralen. Hier 
passen alleen grotere wielen op en ze hebben geen flexibel 
toerental. Ze zijn prima geschikt voor het slijpen van randen of 
bolle oppervlakken, niet voor decoratief werk. Het zijn een soort 

‘middenklasse machines’ voor als je meer wilt maar nog niet toe bent aan 
investeren in een professionele slijpbok. 

Slijpen met stenen wielen en diamant. 

Je komt ze hier niet zoveel meer tegen maar het slijpen met steen is nog 
steeds een prima optie. De grove stenen wielen zijn meestal grijs en ge-
maakt van siliconcarbide (carborundum). Fijnere stenen zijn gemaakt van 
zandsteen of Corund en variëren in kleur van wit tot beige, rood of groen. 

Bij wielen moet je altijd vooraf de klank controleren door er op te kloppen. 
Als er scheurtjes of haarscheurtjes in zitten klinkt het anders en mag je ze 
absoluut niet gebruiken. Stel je voor dat een stuk steen loslaat tijdens het 
draaien en je gezicht raakt, het is al eens iemand overkomen.

Zoals alle wielen moeten stenen wielen goed gecentreerd en in balans 
draaien anders hoor je dat ook meteen. Je kun dit controleren door het 
wiel met de hand te draaien terwijl je een stukje  vlak bij het wiel houdt 
aan de zijkant. Komt het  op één plek dan kan je juist op die plek een tik 
tegen de zijkant geven met de steel van een hamer o.i.d. Waarschijnlijk 
is dat voldoende om het weer zuiver te laten draaien maar dit stellen van 

 445.

 446.

445. Grinding lathe of Schleif-
spindel. 

446. Erik Winkler slijpt met 
een klein wiel een pa-
troon onder het glas.



     260           Glasbewerken 

stenen wielen is typisch iets wat je in de praktijk moet leren 
en niet uit een boek. 
Stenen wielen moeten roteren van 100 tot 800 toeren per 
minuut. Grotere wielen draaien wat langzamer dan kleinere 
en grove wielen draaien sneller dan fijnere wielen. Je moet 
altijd luisteren en aanpassen. 
Stenen wielen zijn wat ouderwetser en tegenwoordig ook 
moeilijker te vinden in alle gradaties. 

Diamantwielen en wielen van composietmateriaal zijn mo-
menteel volop te koop. Je begint meestal met diamant kor-
rel 100. Snelheid ongeveer 1000 toeren per minuut. Nieu-
we diamantwielen moet je meteen markeren in één 
richting met een pijl aan de zijkant van het wiel. Door consequent 
te zijn in de draairichting gaat het diamant het langste mee. 

Vorm en materiaal van slijpwielen.

De vorm van het slijpwiel bepaalt of er vlakjes (facetjes) wegge slepen 
worden of dat er V of U-vormige groeven gemaakt worden. 
Een vlak wiel (“flat wheel” of “strap wheel”) is heel geschikt om veel glas 
weg te halen, je kunt dan eventueel de zeer grove korrel 60 of 80 gebrui-
ken.  

Een V wiel (“mitter wheel”) is geschikt voor “inciso” slijpwerk, met klas-
sieke v-vormige groeven. Hierbij is het ideaal als de hoek van de V steeds 
een fractie wijder wordt bij het wiel met de volgende, fijnere korrel. 
Radius wielen zoals de “spherical miracle” van fabrikant Crystallite slijpen 
een holle lens in het glas. Het zijn wat bredere wielen. Ze kunnen gebruikt 
worden voor de “battuto” techniek. Battuto is Italiaans voor geslagen, ge-
dreven, alsof het metaal is waar met een hamer op is geslagen. Dit wiel 
is ook zeer geschikt om het pontil-merk van een geblazen stuk te slijpen. 

Er is ook een smal wiel met een ronde vorm, het z.g. “half round” of “olive 
wheel”; hier kun je ovalen mee slijpen in het glas. Met een wiel met een 
kleine diameter kan je ook mooi de binnenkant van een vaas of kelk af-
werken. Hiervoor bestaan er voor sommige machines ook slijpkegels die 
je aan de kopse kant van de slijpbok kunt bevestigen. 

Voorbeeld van een slijpwielenreeks.

Als voorbeeld neem ik het slijpwiel met de kleine bolling, de “spherical 
miracle”. Je begint met een hard wiel korrel 100 diamant om de vorm te 
slijpen. Daarna kun je overgaan op gelijkvormige wielen van fabrikant Pol-
pur, bijvoorbeeld oranje en groen. Deze wielen zijn niet al te duur en wat 
zachter, je kan er iets harder tegen duwen. Een iets duurder alternatief 
voor de Polpur wielen zijn de resin bond diamantwielen, bijvoorbeeld 325 
en 600 als tweede en derde wiel. Je eindigt met een viltwiel. Alle bovenge-
noemde wielen hebben dus dezelfde vorm: de spherical miracle.

Een handigheidje is om het werkstuk met donkere watervaste stift of verf 
te kleuren vóór je met een fijner wiel gaat slijpen. Laat het goed drogen 
voor je verder gaat. Als het gehele oppervlak weer wit is weet je dat je 
overal geweest bent. Mocht er wat verf of stift in een gaatje van een lucht-
bel aan het oppervlak komen dan kan je dat er met aceton of thinner en 
een tandenborstel weer uit krijgen. 

Het is van belang dat het water goed op het wiel terecht komt; bij gebruik 
van wielen in diverse diameters moet je derhalve de watertoevoer aan-
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passen. Dit doet men vaak door een slang op een verstelbare houten- of 
plastic plaat te binden. Met een lapje stof wordt het water tot op het wiel 
geleid. 

Slijpen en polijsten in de praktijk.

Doe een schort aan, haar naar achteren en zet een veiligheidsbril op (zie 
ook eerder). Zet de machine aan en regel de watertoevoer. Plaats het glas 
altijd voorzichtig tegen het wiel. Stoten kan je werkstuk beschadigen! 
Eigenlijk is slijpen ook een soort beschadigen; bij het slijpen maak je veel 
grove krassen op het glas. Dit doe je net zo lang tot de vorm naar je zin is. 

De draairichting van het wiel is naar voren, vanuit de bovenzijde naar je 
toe. Dit is veiliger: mocht het werkstuk wegglippen dan schiet het naar 
beneden, dus van je af. Slijp altijd zoveel mogelijk met de draairichting 
mee. Je wilt bijvoorbeeld de zijkanten van een stuk glas slijpen. Wanneer 
je de glasplaat schuin naar boven houdt en aan de onderkant slijpt remt de 
machine af en dat geeft veel wrijving. Wanneer je de glasplaat schuin naar 
onderen houdt en de rand aan de bovenkant slijpt werkt dit veel beter en 
gecontroleerder, je hebt ook beter zicht op hoeveel eraf gaat. Luister altijd 
goed, je hoort het meteen als je iets fout doet of als het wiel niet goed zit. 

Het gebruik van voldoende water om te koelen en om slijpsel weg te halen 
is ook erg belangrijk. Als je wit poeder ziet op je wiel heb je een water-
tekort! Als je vonken ziet en het glas brokkelt af heb je een water/wrij-
vingshitte probleem. Bij het slijpen van een zeer klein oppervlak moet je 
hiervoor extra goed uitkijken. Voeg extra water toe en las pauzes in bij het 
slijpen van de punt of hoek van een object!

Bij het slijpen en polijsten werk je van grof naar fijn met diverse tussen-
stappen. Let er altijd op dat je het werkstuk en de machine goed schoon-
maakt als je een fijner slijpmiddel gaat toepassen. Een grof stukje gruis 
kan bij het polijsten een diepe kras maken en dan kun je opnieuw begin-
nen of ieder geval twee stappen terug gaan. Bij de volgende slijpstappen 
draait het erom de goede vorm te verfijnen en uiteindelijk glanzend te krij-
gen. Je maakt als het ware steeds fijnere krasjes. Na het tweede slijpwiel 
kun je overgaan op een nog fijner slijpwiel van dezelfde vorm, bijvoorbeeld 
de vrij zachte Tsjechische wielen van fabrikant Polpur. 

Vlakke wielen en een flexibele slijpdrum.

Na een vlak slijpwiel kun je als tweede stap overgaan op een slijpband om 
een flexibele slijpdrum. Met een flexibele slijpdrum maak je van je slijpbok 
een bandslijpmachine. Dat kan zeker voor de fijnere slijpstappen, als de 
vorm al goed is, erg handig zijn.

Een flexibele slijpdrum is een rubber wiel met openingen aan de zijkant, 
een pijl aan de zijkant geeft de draairichting aan. Je schuift er een slijp-
band omheen, deze hebben ook een draairichting met pijlen aan de bin-
nenkant. Als de drum gaat draaien wordt hij iets wijder door de openingen 
en trekt de band strak. De slijpbanden zijn er in waterproof schuurlinnen 
en in diamantuitvoering. Eerst slijpband 220 dan 400 en dan 600. Gebruik 
een band alléén voor de goede stap, met een scherp ongeslepen stuk glas 
beschadig je een fijne band. 

Door het werk tussendoor steeds goed droog te maken zie je beter of je al 
aan de volgende stap toe bent. Als je perslucht hebt kun je het werk snel 
even droog blazen. Met watervaste stift kun je aantekenen welke plekken 
je nog moet doen. 
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Polijsten.

De laatste slijpstap(pen) noem je niet meer slijpen maar polijsten. Vaak 
noemt men de overgangsstap die bijvoorbeeld met Corund gedaan wordt 
voorpolijsten, deze stap is de opmaat naar het polijsten. Je kunt het po-
lijsten in twee stappen doen: eerst met puimsteenpoeder en vervolgens 
met ceriumoxide. Als je laatste slijpstap 600 is kan je vaak ook meteen 
naar de ceriumoxide. 

Eerst moet de machine helemaal schoon worden gemaakt om besmetting 
te voorkomen. 

Voor het polijsten gebruik je een papje van po-
lijstpoeder in combinatie met een ondergrond 
die een beetje zacht en flexibel is. Deze zachte 
ondergrond kan bijvoorbeeld een kurkband om 
een flexibele drum zijn. Een ondergrond van 
vilt wordt het meest gebruikt. Het is altijd aan 
te raden het ondergrondmateriaal goed nat te 
maken voor gebruik. Dikwijls is het noodzake-
lijk om het wiel of de band een tijdje in de week 
te zetten. Bij de eerste keer gebruiken is een 
viltwiel zacht maar als hij een keer nat en droog geweest is wordt hij har-
der. Dan moet je het viltwiel laten weken voor gebruik. Pas wel op dat je 
niet vergeet dat het vilt in het water staat. Na een poosje ruikt het vilt als 
een natte oude hond en op een gegeven moment stinkt de hele ruimte. 
Bij kurkbanden zijn juist de nieuwe stug en hard en die moeten een half 
uurtje weken voor gebruik. 

Zorg voor een goed schort en een bril (douchemuts!) want polijsten is al-
tijd een spetterend klusje.
Pumice oftewel bims oftewel puimsteenpoeder maak je met water aan als 
een dik beslag. Zorg dat de ondergrond goed nat is. Laat de slijpmachine 
heel even draaien en zet de machine weer uit. Kwast nu het bimspapje 
op het wiel en op je werkstuk en zet de machine weer aan. Duw steeds 
twee seconden stevig tegen het wiel en laat weer koelen. Je voegt verder 
geen water toe alleen de poederpap. Je kunt het in plaats van op je wiel 
ook steeds op je werkstuk aanbrengen. Maak het werkstuk schoon voor 
de volgende stap. 
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Ceriumoxide is er in een paar kwaliteiten, soms is het beige en soms is het 
wit. Je kunt een dunne pap in een spuitfles klaarmaken (poffertjesfles bij 
kookwinkel). Vul de fles voor de helft met poeder en doe er warm water 
bij. Dop erop, vinger op het gat en even goed schudden. Zo’n dunne pap 
is geschikt om op het slijpwiel te spuiten. Ik maak meestal ook een wat 
dikkere pap in een bakje waar ik het werkstuk mee in kan kwasten. Na 
afloop moet je dit zorgvuldig sluiten om te voorkomen dat het verontrei-
nigd wordt. 

Zet het viltwiel op de machine. Laat het kletsnatte viltwiel even wat dro-
ger draaien en spuit er daarna wat ceriumoxidepap op. Het waterkraantje 
blijft verder dicht. Het glas mag een beetje warm worden bij het polijs-
ten, de wrijving helpt mee om het hoogglans te krijgen. Je duwt het glas 
steeds kort en stevig tegen de drum. Dan voeg je weer ceriumoxidepap 
toe, ook ter koeling, en doe je het volgende stukje. 
Na gebruik kun je het viltwiel het beste nog een tijdje op de machine 
droog laten draaien. Vervolgens van de machine halen en opbergen om 
verder te drogen. 

Nieuwe hulpmiddelen om te polijsten zijn de  Cerium Impregnated Polishing 
Handpads van fabrikant 3M en de wielen van hetzelfde materiaal van Polpur. 
Zoals de naam al zegt zit het ceriumoxide in het wiel en moet je alleen water 
toevoegen. 

Onderhoud machines en wielen.

Vraag bij de aanschaf van een slijpbok naar de juiste manier van wielen 
bevestigen en centreren. 

Moeren draai je meestal alleen stevig met de hand aan, zonder tangen te 
gebruiken. De richting van de moeren en het schroefdraad is afgestemd op 
de draairichting. Soms komen de moeren toch erg vast te zitten. Zorg dan 
voor een gladde passende tang in de juiste maat. Meestal heb je twee tan-
gen nodig, een om de as te fixeren en een om de moer los te draaien. 
Haal aan het eind van de dag altijd het wiel van de machine. Maak zowel de 
machine als het wiel droog. Zet de machine in een conserveermiddel zoals 
wat rijwielolie of snijmachineolie geschikt voor slagerijmachines.
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Afdraaien ofwel modelleren en openzetten.

Het kan zijn dat een wiel niet de juiste vorm (meer) heeft of dat het op-
pervlak dichtgelopen is en het wiel daarom niet goed meer slijpt. Dan is het 
van belang om de vorm te modelleren of om het oppervlak open te zetten. 
Hiertoe heb je een stevig blok nodig dat vóór het wiel ligt. Op dit blok kan 
je het gereedschap laten steunen dat je wilt gebruiken om het wiel bij te 
werken. De snelheid voor modelleren is altijd iets sneller dan voor slijpen. 
Controleer bij stenen wielen altijd eerst met krijt of hij goed gecentreerd is 
en gelijkmatig loopt. Gebruik altijd water bij het openzetten of modelleren 
en een bril uiteraard. 
Druk nu je gereedschap tegen het ondersteunende blok aan en ga er lang-
zaam mee naar voren. Rustig aan tot je het wiel raakt. Ga van links naar 
rechts, zet het wiel open. Gebruik je meer druk en ga je langer door dan 
verander je de vorm. 

Voor het zoeken van gereedschap is het mis-
schien handig om ook de Engelse termen trim-
ming- en dressingtools te kennen. De Engelsen 
gebruiken voor grove steen een zogenaamde 
Huntington Dresser, gereedschap met veel me-
talen wieltjes. In Duitsland spreekt men van Ab-
drehwerkzeuge en Rutscherappate, de laatsten 
zijn slijpblokken. 
Een staaf carborundum werkt goed op fijnere 
stenen en op diamantwielen. Harde Polpur wie-
len kunnen met een diamandresser bewerkt worden, dit is een T-vormig 
stuk metaal met diamant op de bovenkant. Voor kurk of viltwielen voldoet 
een scherpe houtbeitel of metalen vijl. Wees zeer voorzichtig met het bewer-
ken van kurk, je doet snel te veel. 

Wielgravures.

Een wielgravure maak je met een kleine slijpbok. Hier horen spindels met 
kleine slijpwielen met een doorsnede van 12 tot 50 mm bij. Het draaitem-
po is variabel. Van oorsprong gebeurde het graveren met een koperen wiel 
en een pap van slijppoeder en olie. In Oost-Europa wordt hier nog steeds 
mee gewerkt. Het aanbrengen van de slijppap op het wiel met de vinger 
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elke paar seconden moet een automatisme worden. Er zijn twee hoofd-
technieken. Intaglio graveren waarbij de afbeelding in het glasoppervlak 
verzonken zit. Bij gebruik van transparant glas is dit zowel van boven als 
van onder goed te zien. 

Cameo of reliëf graveren is het tegenover-
gestelde. De afbeelding ligt bovenop het 
glas. Hiertoe moet al het glas rondom de af-
beelding worden verwijderd. Deze techniek 
wordt vaak toegepast op glas met kleurla-
gen. Een lichte kleur op een donkere onder-
grond is vaak de basis. Na het graveren is 
er een lichte afbeelding in een donkere om-
geving ontstaan. Waar de afbeelding dun is 
schemert de ondergrondkleur er doorheen. 

Bij doorzichtig glas is het handig het glas boven 
het wiel te houden en er van boven doorheen 
te kijken terwijl je werkt. Bij opaak glas moet je 
wel aan de onderkant van het wiel werken. Het 
is erg arbeidsintensief dus men steunt met de 
ellebogen op de werktafel. Met extra kussentjes 
eronder houd je het langer vol. 

Voor graveren bestaan de meeste vormen aan 
slijpwielen op spindels. Een basisset kan be-

staan uit een sharp strap, olive, mitre, printy, balls en fine line mitre. Dat wil 
zeggen scherp recht wiel, een olijfvormig wiel, V-vormig wiel, cirkelvormig 
wiel of radius, bolletje en smalle V-vorm voor lijnen. Heb je interesse in 
klassieke slijptechnieken dan is het boek Techniques of Glass Engraving van 
Peter Dreiser en Jonathan Matcham een aanrader. 

Geen echte glasmachine maar toch behoorlijk veelzijdig.

De Lortone hobbymachine voor steenbewerken is een kleine maar veel-
zijdige slijpbok. Er zijn meerdere modellen. Formaat wiel 6 en 8 inch (15 
à 20 cm) met twee of vier wielen zijn de opties. De motor zit achter het 
machinehuis. Met een V-snaar wordt de as aangedreven waar de wie-
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len op zitten. Hij is bedoeld voor het afwerken 
van stenen en mineralen maar is ook geschikt 
voor glas van kleiner formaat. Op de kopse 
kant kan een vlakke schijf bevestigd worden 
om kleine vlakken mechanisch te slijpen. 
Je kunt er harde slijpwielen op gebruiken van 
allerlei materialen. 
In plaats van een slijpwiel kun je ook een flexi-
bele slijpdrum op de machine zetten. Deze 
gebruik je met slijpbanden van diamant of 
carborundum en met polijstbanden van kurk. 
Tenslotte kan er voor hoogglans polijsten een 
viltwiel of -schijf gebruikt worden. 

De Lortone hobbymachine was mijn eerste 
aanschaf en ik gebruik hem na 20 jaar nog 
steeds. Hij neemt weinig ruimte in beslag en 
heeft zeer veel mogelijkheden. 
Ik ben begonnen met carborundum wielen en 
een drum met slijpbanden en heb beetje bij 
beetje steeds meer diamantgereedschap ge-
kocht. Een gesinterd diamantwiel voor deze 
machine is duurder dan een hele machine met 
slijpkop maar dan heb je wel wat. Onmis baar 
bij elke machine is een water reser-
voir. Door twee slange tjes, bevestigd 
in een bovenklep, valt er water op 
het slijpwiel. De afvoer kan bestaan 
uit een slangetje naar een emmer. Bij 
grotere werkstukken kun je het beste 
maar één wiel in de machine zetten. 
Anders bestaat het gevaar dat je het 
werkstuk kapot stoot tegen het an-
dere, meedraaiende wiel.

Een nadeel van de machine is dat je geen kleine bochtjes kunt slijpen. De 
maat van het wiel is de kleinste bocht. Ook de zijdisk is vrij klein. Wan-
neer je met zo’n disk werkt is het lastig om voldoende water op het werk 
te krijgen. 

Echt groot werk kan je niet slijpen, dan zit het motorhuis snel in de weg. 
Om iets meer ruimte te kweken kan je de bovenklep openzetten. Ook dan 
gaat de dosering van het water moeizaam. De machine heeft twee opties 
qua toerental. Dit gaat niet met een knopje, op de as van de wielen zit-

ten twee poelies van verschillende diameter 
en je moet de V-snaar op de andere poelie 
zetten. 

Duur maar zeer handig om water op de 
juiste plek te krijgen zijn de ‘knikslangetjes’ 
van het merk Loc-Line. 
De slangen die vaak voor koelvloeistof ge-
bruikt worden bestaan uit allemaal losse 
scharnierende segmenten die in elkaar klik-
ken. Als de slang stevig is bevestigd aan 
een waterreservoir kun je de slang in één 
stand zetten en zo blijft hij staan. 
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