
 
 

Haarlem, 2019 
 

 
Regelmatig krijgen we vragen over onderhoud van de messing Ankhen, Ankh-hangers en Piramides 
met Ankhen. 

 
Als je er therapeutisch mee werkt, is het niet aan te raden om voornoemde messing voorwerpen 
(regelmatig) te poetsen en schoon te maken. De werking van de Ankh blijft optimaal als je hem laat zoals 
hij is. Hoe ‘viezer’ de Ankh, hoe sterker zijn verbinding met jou! Bewaar een Ankh bij voorkeur in een 
zijden doek of tasje. Afgeschermd van het licht zal hij zo lang mogelijk ‘mooi’ blijven. Wil je hem toch af 
en toe weer wat glans geven, is een koud sopje en een koperpoets doek meer dan voldoende. 
 
Een Ankh mag je onder de koude kraan, afspoelen na gebruik. Maar je kunt ook de Ankh ‘leeg’ trekken 
en afslaan, zie de instructies daarvoor in je Ankh-boek. Nooit de Ankh onder een warme kraan houden! 
 
Messing Ankh-hanger: 
 
Sommige mensen hebben een ‘zure’ huid, daardoor word je messing Ankh-hanger vlekkerig en kan soms 
zelfs groen uitslaan. Dit is helaas niet te voorkomen.  
 
 
Hartelijke groet 
 
Hedwig Arkenaar 

 
 

http://www.goldsteen.nl/tips-trucs-rvs-en-messing/5-tips-trucs-messing 
Messing, 
In de volksmond “geelkoper” heeft de eigenschap dat het in een vochtige en/of rokerige omgeving of zelfs 
door aanraking met de handen oxideert. Deze oxidatie heeft tot gevolg dat een glanzend messing 
voorwerp uiteindelijk een donkerbruine doffe “patin” of kleur krijgt. 

 
Bescherming 
Om het messing hierna tegen opnieuw verkleuren te beschermen hebben we verschillende opties.  

 
Streep loos lakken 
Zelf kun je met wattenbollen en een zaponlak(*) het messing ook streep loos lakken. Allereerst moet het 
messing voorwerp goed ontvet worden. Dit kan met een bij de verfhandel te verkrijgen geschikte 
ontvetter. Hierna het messing voorwerp goed laten drogen en opwrijven met een schone flanellen doek. 
Dan kunnen we gaan lakken. De watten dienen hiertoe goed in de pot met lak ondergedompeld te 
worden en na het aanbrengen het messing voorwerp rustig laten drogen. 

(*) 
https://www.hazelaar.nl/subcategory/S05.08.05/zaponlak 
Prijs Zaponlak € 9,97 voor 250 ml bus 
Prijs Zaponlak € 14,45 voor 300 ml spuitbus 

 
Dompelmethode 
Een andere methode, voor kleinere voorwerpen geschikt is de dompelmethode. Ook hier moeten we het 
messing voorwerp zoals bovenstaand omschreven eerst goed ontvetten. Na het dompelen dient het 
messing voorwerp hangend gedroogd te worden. Nadeel hiervan is dat er altijd een druppel aan het 
voorwerp blijft hangen. Let er dus op het messing voorwerp zo op te hangen dat de druppel op een niet 
zichtbare plek opdroogt. Aan de gang nu en succes !!! 
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