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— GLAS van alle

voorwoord

KANTEN
Glas wordt geboren in vuur, gloeiend, vloeiend, hol, bol, recht, rond, dik,
dun, flinterdun. Glas breekt het licht, ís licht, stoeit met kleur, ís kleur. Glas
flonkert, fonkelt, tinkelt. Glas is functie, vorm, schoonheid, hartstocht.
Glas vertelt van toen en droomt van straks. Is gevuld met idealen. Glas
draagt een naam, een merk, een teken. Glas is fles, bak, beeld, dier, dop,
kom, schaal, pot, karaf, kandelaar. Glas verrast, pleziert, bekoort.
Zo veel glas, zo veel glans,
vindt u alleen maar in Leerdam.
Een afspiegeling ziet u in dit bijzondere tijdschrift.
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Fotografie cover
Hermanna Prinsen (styling: Amber Myhre Bosch, haar: Tommy Hagen, visagie: Marie-Sophie, model: Lotte Tuinstra)

Arnoud Odding
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Met dank aan
Alle donoren, adverteerders en vrijwilligers van het Nationaal Glasmuseum
Druk
Bal Media
Adverteren
Caroline Schouten: communicatie@stichtingglas.nl
Uitgever
Nationaal Glasmuseum, Leerdam
G L A S kopen
Glas no 1 is een uitgave om de heropening te vieren van het volledig vernieuwde Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
Glas is in geselecteerde boekhandels en kiosken verkrijgbaar voor € 6,95.
Glas is in het museum verkrijgbaar tegen een sterk gereduceerd tarief van € 2,-. Glas kunt u thuisgestuurd krijgen voor
€ 9,95 (inclusief verzendkosten). Stuur een e-mail naar winkel@stichtingglas.nl met uw adresgegevens en telefoonnummer.
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— GLAS lezen

— achter GLAS

de makers

 EDACTIE
R
Petra Boers (1968) is hoofdredacteur
van G L A S. Was ooit wetenschapper in
de argumentatietheorie, is nu onafhankelijk bladen- en boekenmaker, hoofdredacteur, schrijver en docent (o.a. AMFI,
WdKA). Maakte bijvoorbeeld DUF,
Blaadje 4, Springstof. www.burovonkstof.nl

In 2010 verschijnt haar tweede roman
Valkruid.

inhoud
schap en de kunst. www.xpoze.eu
Werd op mijn vijftiende
bijna gearresteerd voor ‘glazig kijken’.
Ik gewoon weer eens aan het dromen.
1 GLASKEUZE Een object van laboratoriumglas-onderdelen van Meydam (1958).
Het beste van twee werelden.
1E GLASSOCIATIE

E

Mijn lievelingspaard van
lang geleden had melkwitte manen van
glas. Hield je ze tegen de zon, dan kon
je erdoorheen kijken.
1 GLASKEUZE De zes ‘luie glazen’ van
Maria Blaisse. Ze lijken op de voeten
van babyolifanten. Heb zelf een glazen
druppeltje van haar om mijn hals.
1E GLASSOCIATIE

Gabrielle Provaas (1969) is curator van
Flare en schreef daarover. Studeerde
film- en televisiewetenschap, werkt als
documentairemaker voor de VPRO en
organiseert het International Bunker
Film Festival.

E

Glazige aardappel – was ik
als kind bezorgd over op mijn bordje.
Kom ik niet meer tegen. Wordt alles
toch beter?
1 GLASKEUZE Zandlopervaasje van Meydam
(1954) – zo vrouwelijk, zo stoer.
1E GLASSOCIATIE

E

Suzanne Hertogs (1977) is artdirector
van G L A S. Ze is eigenaar van
Ontwerphaven. Won vele designprijzen,
geeft DUF uit en ontwerpt graag boeken en bladen. Is verantwoordelijk voor
de huisstijl en 2D-ontwerp tentoonstellingen van het Nationaal Glasmuseum.
www.ontwerphaven.nl

Sacha Bronwasser (1968) interviewde
kunstenaar Marc Mulders en directeur
Arnoud Odding. Studeerde kunstgeschiedenis, is film- en kunstjournalist
voor o.a. de Volkskrant. In 2010 verschijnt Zo werken wij, met portretten van
toonaangevende hedendaagse kunstenaars in Nederland.

1 GLASSOCIATIE De glazen stem van
Blondie in Heart of Glass, waarin zij
zingt voor de broken-hearted.
1 GLASKEUZE Kelkglas van Muller (1917).
Zo oud, zo teer en zo heel vooral.
E

Water – uit de kraan, niet
uit een glas!
1 GLASKEUZE Vreemde vogel die glas
‘breekt’ van Meitner (1999).
E

Rebecca Wilson (1977) verdiepte zich
voor G L A S in glaseksters, glasblaaschicks, Cochius en Meydam. Studeerde
geschiedenis, is redacteur boeken bij
uitgeverij Van Gennep, eindredacteur
van Contrast en schrijft voor wie haar
dat vraagt.

Met glas mag je niet spelen,
maar mijn oma had een glazen pressepapier met blauwe, gestolde druppels
erin. Ik kon er lang in staren, gebiologeerd door de schittering in het midden:
dichtbij, maar onaanraakbaar.
1 GLASKEUZE De glazen bol van Meydam
(1973).

Jeroen Junte (1967) berichtte over Kenianen aan de Linge. Studeerde geschiedenis en Amerikanistiek en werkt als
kunstjournalist voor o.a. de Volkskrant,
het Financieele Dagblad en National
Geographic. Zijn specialisme is vormgeving en architectuur. Schrijft een boek
over Dutch Design-ambacht.

BEELDEN
Ben Deiman (1958) fotografeerde
dames die glasblazen en Kenianen aan
de Linge. Is freelance documentairefotograaf en publiceerde o.a. NL, Almere,
Rotterdam Discovered, en Strand! Trouw:
‘opgewekte en sprankelende fotografie,
vaderlandsliefde pur sang.’ www.deimanfotografie.nl

Roodgloeiend, kneedbaar
glas, stoom, vuur en verhitte glasblazers
die met uiterste krachtinspanning verwezenlijken wat ze voor ogen hebben.
1 GLASKEUZE Een groene, zeshoekige vaas
van Frank Lloyd Wright (1929).
1 GLASSOCIATIE
E

E

Het klassieke wijnglas van
Copier uit 1930.
1 GLASKEUZE Datzelfde glas.
1E GLASSOCIATIE

Als negenjarige klopte ik
op de tuindeuren om namens onze
poes een vijandelijke kater weg te jagen.
Béng! Daar ging het raam.
1 GLASKEUZE Bouwsteen van Berlage
(1928). Oversized legosteentje, kan vast
niet kapot.
1E GLASSOCIATIE

E

TEKSTEN
Lucette ter Borg (1962) interviewde
achter de productlijn by Nationaal
Glasmuseum. Studeerde historische pedagogiek en Russisch, is kunstcriticus
bij NRC Handelsblad, romanschrijver
en tutor aan het Sandberg Instituut.
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E

Tiziana Nespoli (1972) is medecurator
van Blij Glas en Neemt het Schoone en
schreef daarover. Studeerde biologie
en wetenschapsfilosofie, is tentoonstellingsmaker, bedenker en dromer en
verbindt daarin twee passies: de weten-

Koos Breukel (1962) portretteerde de
90-jarige glasontwerper Meydam. Is
‘een van Nederlands beste’ portretfotografen. Legde o.a. Jan Wolkers, Job
Cohen en Lucian Freud vast. Zijn fotografie is opgenomen in tal van museumcollecties en boeken.
Anke van Iersel (1980) portretteerde
glaseksters, het museum en de directeur.
Is freelance fotograaf en exposeert ook
autonoom werk, onlangs op de International Photography Biennale in Luik.
Werkt nu aan een langlopend project.
Nieuwsgierig? www.ankevaniersel.nl
1 GLASSOCIATIE De groene glazen pressepapier van mijn opa, een bol gevuld
met kleine luchtbelletjes en met een
vreemde opening aan de bovenkant.
E

‘Laat bloemen eervol verwelken’

Een bonbonniere uit 1925,
door Lanooy kleurrijk beschilderd met
vlinders, bloemen en takken.

en foto’s
van een onbekende jongen op een brancard. En wat je allemaal te zien krijgt als je ‘geel’,
‘vogel’ en ‘experiment’ intikt! Verdwaal online... en vind verhalen die je niet zocht.

1E GLASKEUZE

Anne de Laat (1984) gaf pagina’s van
G L A S vorm. Studeerde grafisch ontwerp in Breda, werkt bij Ontwerphaven,
waar ze met veel plezier tijdschriften,
boeken en huisstijlen ontwerpt.

10

1E GLASSOCIATIE

E

E

1E GLASSOCIATIE

10
— kennis
De nieuwste glaswiki verrast ons met teksten als

18
— ambacht
Ze noemen zichzelf

Verslaafde vrouwen

		
, de nieuwe generatie
glasblazers. Geen doorgroefde mannen meer, zoals in Bert Haanstra’s filmklassieker Glas,
maar jonge dames. High heels in the hot shop? Drie glaschicks aan het woord.

Drinken - is mijn eerste
herinnering aan het woord ‘glas’. Niets
lekkerder dan een koud glas melk. 1
GLASKEUZE Vissenkom van Lebeau (1924).
1E GLASSOCIATIE

14
— experiment
Modeduo Gerrit en Natasja (G+N) blaast een

E

Hermanna Prinssen (1975) fotografeerde de glasobjecten uit de tentoonstelling I’ll be Blown. Is modefotograaf die
zich laat inspireren door film, kunst en
architectuur. Creëert graag een fantasiewereld met strak lijnenspel en opvallende
kleurenvlakken. www.hermannaprinssen.nl
1 GLASSOCIATIE Reflecties. Fascinerend dat
glas zowel spiegelend als transparant
kan zijn, zoals in de film Playtime van
Jaques Tati.

		

Terrorist theepot! En ziet daar de vergankelijke

lol van in. Wat doen twee modeontwerpers die wereldberoemd zijn van hun Gluejeans, met
twintig oude theepotten uit de kringloopwinkel? Glas uit – of in – vorm.
23
— breekbare idealen
Katholiek kunstenaar Marc Mulders verbeeldt in glas

E

16
Glaswerk van architect Frank
Lloyd Wright - mooie strakke architecturale vormen - ik heb een zwak voor
architectuur.

1E GLASKEUZE

‘Mijn God, mijn God,
waarom heeft U mij verlaten?’en de zes

andere laatste zinnen die Christus aan het kruis sprak, in zijn nieuwe installatie
The Seven Last Words of Christ. Wat bezielt Mulders, die zich vorig jaar liet uitschrijven
uit de kerk? ‘Ik probeer het verband tussen het grote en het kleine te zien.’
31
— experiment
Dat Keniase ontwerpers en glasblazers kunnen

Margot Rood (1975) fotografeerde
de producten van het nieuwe label
by Nationaal Glasmuseum. Is kunstfotograaf met een passie voor de natuur.
Maakt landschappen, portretten en stillevens, in opdracht en vrij. Specialisme:
oude procédés als Arabische gomdruk.
www.margotphotography.com

Toveren met colaflessen

		
is niet de enige
verrassing voor hun Nederlandse collega’s. Keniase creativiteit meets Nederlandse logica in
De Glasblazerij in Leerdam. Ontwerper Arnout Visser:
‘Ze zijn op een bepaalde manier veel verder.’
34
— breekbare idealen
Glas uit de jaren vijftig en zestig lijkt

Gecharmeerd van ‘glazige
ogen’; levensgevaarlijk!
1 GLASKEUZE De kerstvaas van Lanooy
(1928): warme eenvoud.
1E GLASSOCIATIE
E

23

Vol optimisme

			
en is gevuld met de idealen
van de wederopbouw. Goede normen komen met goede vormen! Blij kijken wij en blij lijkt
ons glas – maar is het glas niet half leeg? Een (gl)associatief beeldverslag.
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— GLAS kijken

>>> VERVOLG

— achter GLAS

inhoud

de makers

ADVIES INHOUD
Annalily van den Broeke (1972)
was de grote vraagbaak voor G L A S.
Studeerde Kunstmanagement en is
hoofd tentoonstellingen en projectleider nieuw museum voor het Nationaal
Glasmuseum. Werkt als zelfstandig
organisator vanuit Art Ants, buro voor
kunstprojecten. www.art-ants.nl

48
— breekbare idealen
Belgiës beroemdste modeontwerper Walter van Beirendonck says:

			 Luchtjes! Nou ja, in het Engels zegt Walter het:
F*ck Fragrance heet namelijk het parfumflesje dat hij maakte als kritische geurnoot bij de
parfumindustrie, waarin nogal wat ‘lucht’ wordt verkocht.

17 jaar, als enige tiener op
de Glaskunstbeurs helemaal uit Den
Haag in het verre Leerdam, omdat ik
glas fantastisch vond.
1 GLASKEUZE Alles! In het museum ben ik
een kind in een snoepjesfabriek! Dat ik
alles mag vasthouden is geweldig. Het
remt de drang om zelf te verzamelen:
hier hebben ze toch mooiere dingen...

51
— schatkamer
Het nieuwe gebouw van het Nationaal Glasmuseum is zéker

1E GLASSOCIATIE

31

E

61

Geen kasteel van Frankenstein

65

Hélène Besançon (1967) keek als
conservator kritisch mee met de inhoud.
Studeerde kunstnijverheid in Leiden,
werkte voor diverse veilinghuizen, is nu
de conservator van het Glasmuseum.

maar is
wel gemaakt uit twee negentiende-eeuwse dijkvilla’s, waarin ooit de directeuren
van de Glasfabriek Leerdam woonden. Nu zijn ze verbonden met futuristische glazen
bruggen. Ziet hoe schoon!
54
— breekbare idealen
Directeur van het Nationaal Glasmuseum Arnoud Odding wist heel zeker:

‘Het moet nú gebeuren!’

Heel vies Rotterdams
leidingwater in de prachtig geslepen
kristallen glazen van mijn Belgische
grootmoeder. Zij was niet zo gericht op
kinderen en had niets anders te drinken
dan wijn en sterke drank.
1 GLASKEUZE Als conservator houd ik van
al mijn kinderen evenveel. Moet ik écht
kiezen? Een schaal van Copier (1929):
groot, grillig en prachtig van kleur.
Stond ooit op het bureau van Cochius.

want anders stort
dit museum in. Dus toog hij aan de slag met iPods, web 2.0, meer dan honderd
vrijwilligers en een bovenmenselijk optimisme. Nu staat zijn gedroomde museum
op die droomplek aan de Linge. ‘Ik wil verhalen vertellen in glas.’

1E GLASSOCIATIE

E

18

48

51

59
— breekbare idealen
Cochius, glasfabrieksdirecteur aan het begin van de vorige eeuw, leek eigenlijk wel

Een socialistische glasprins, begaan als hij

was met zijn arbeiders en mensen met een kleine knip. Die moesten ook ‘Het Schoone’
op hun tafel kunnen zetten! Zijn directeurschap levert maar liefst 1500 nieuwe
producten in serie op en zet Leerdam voor eeuwig op de wereldkaart.
Maar wat kwam er terecht van zijn idealen?

Saskia Waterman (1982) leverde een
bijdrage als informatiespecialist bij het
kenniscentrum van het Glasmuseum.
Studeerde cultuureducaties/nieuwe
media en digitale cultuur in Utrecht.

68
— experiment
‘Borduurkunstenaar’ Berend Strik onthult:
1 GLASSOCIATIE Stiekem snel een kapot
gevallen glas in de vuilnisbak gooien,
in de hoop dat je moeder het niet ziet.
Die daarna niet verontwaardigd is over
het gesneuvelde glas, maar over dat je
het niet in de glasbak gooit!
1 GLASKEUZE De paarse inktpot met
pennenbak van De Bazel (1923); ik
teken zelf ook met pen en inkt in mijn
vrije tijd.

‘Onbewust zoek je de tepel’ En inderdaad:

E

E
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35

45

hij heeft gelijk! Zijn ragfijne glazen ‘lingerie’ is geïnspireerd op Indiase
pornoboekjes vol kuise, met pen getekende censuurbehaatjes.
Levert hij kritiek op de dubbele seksuele moraal?

68
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— GLAS dromen

inhoud

96
— schatkamer
Het transparante depot van het Nationaal Glasmuseum vraagt je:

72
— hebben
Ontwerper Piet Hein Eek is zelf niet zo gek arm meer, maar ontwerpt voor ons een zilveren

			 Armeluislamp Of Eek in de toekomst nog

Welke van die 9000 wil jij? Want je kunt er als

meer in glas gaat ontwerpen, weet hij niet. ‘Ik heb geen specifieke voorkeur voor glas.
Goud, sloophout, glas – het maakt me geen bal uit waarmee ik werk.’

72

hebberige bezoeker de hele collectie – uniek in de wereld! – permanent zien. Glasliefhebbers
verheugen zich op de objecten. Op het ezeltje van Laupman bijvoorbeeld. ‘Kijk zelf eens
goed wanneer je zo’n beestje ziet staan in een weitje! Zo helemaal lief en mooi getroffen.’

74
— hebben
Kunstenaar Peik Suyling miste een

		

98
— schatkamer
Levende glaslegende Floris Meydam is 90 jaar. Zijn vaste blazer zei ooit:

Asglas

want hij wil na zijn
dood niet in een lelijke urn. Een tekening van zijn dochtertje inspireerde hem
tot een glazen laatste rustplek Whatever ends, begins.
76
— hebben
Ontwerper Chris Kabel noemt zijn

88

Lichtbel

Bubblicious – naar de
kaakverlammende klapkauwgum die hij vroeger met verve kauwde. ‘Ik vind de meeste
glasontwerpen monsterlijk lelijk: gefrutsel met rare kleuren, toeters en bellen.’
Lekker simpel is zijn lamp dus geworden.

74

106
— kennis
In films hebben

Knijpkan

80
— kennisquiz
Wij eenvoudige niet-glasingewijden vragen ons met regelmaat af:

De dood, de waanzin en het glas

98

Is dit écht glas?

Want er is zo veel dat erop
lijkt of juist niet. Zie: ziek glas, cheap glas, natuurlijk glas, glasachtige lichamen en plastic
glazen (!). Bewakingsspiegels, spiegelwanden, wandluizen, armeluislampen. Is het glas?
Test je cruciale glaskennis!

een
relatie. Maar welke? Hoe weet je dat de dood nadert? En wat vertelt een spiegel? Fragiele
glaseffecten in klassiekers uit de filmgeschiedenis.
16 - 86 - 112
— serie
Ze worden ook wel

			

80
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Op de huid geblazen

worden? Nee, is veel
te heet! Toch wisten vijftien kunstenaars wel raad met deze contradictio in terminis.
Individualisme in glas, gefotografeerd als fashion. Omdat ons nieuwe ideaal de
vervolmaking van onszelf is.

Glaseksters

genoemd, mensen die ‘gek zijn
van glas’. Of je hart nu sneller gaat kloppen van ‘verantwoord glas’, glazen knikkers of het
nieuwe biggetje van Swarovski – de passie is hetzelfde. Iets raakt in glas.

88
— breekbare idealen
Kan glas

		

En wat krijgt Alex straks?

Niet dat het
zielig voor hem is dat er wel een Máximavaasje, een Amaliavaasje, een Alexiavaasje,
een Arianevaasje, een Beatrixvaasje en een Julianavaasje bestaan. Maar gewoon, omdat we in
geëmancipeerde tijden leven.

en hebben nu eindelijk een stuk
glas dat ze zelf ook in huis zouden willen hebben: ‘De kan is niet artistiekerig, heeft niet het
hoerige dat veel glasontwerpen hebben.’

			

104
— schatkamer
Zie je al die Oranjevaasjes in een stamboom staan, dan denk je toch onwillekeurig:

		

78
— hebben
Modeontwerpers Klavers van Engelen knepen zich een

			

‘Ik blaas en hij ontwerpt’

‘Hij zit in zijn stoel
en kijkt, wacht, drinkt rustig zijn thee.’ Dat leverde vijf decennia indrukwekkend glas op,
te zien in De 90 van Meydam.

115
— glasagenda 2010
Het vernieuwde

106

		

Glasmuseum is open Vanaf 23 juni kun je

al dit glas zelf zien, voelen en blazen in het gloednieuwe Nationaal Glasmuseum! Zeven
openingstentoonstellingen, een transparant depot en heel veel glas gevuld met idealen.
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— Glaswiki

Het nieuwe glasmuseum heeft niet alleen een transparant
depot, maar ook een ‘transparant’ archief. Verdwaal online
in glas... en vind verhalen die je niet zocht...

online kennisbank

ZODRA DE GOUDEN

VOGEL

VOL IDEALEN NEERSTRIJKT IN

HET TRANSPARANTE

LABORATORIUM

BLOEIT DE GELE

BLOEM

VAN HET EXPERIMENT

VAAS / R. PRICE / 1996

F. MEYDAM / 1953-58

BIERBEKER / K.P.C. DE BAZEL / 1917

BEKERVAAS / A.J. VAN KOOTEN / 1930

LABORATORIUMGLAS / F. MEYDAM / 1958

VAAS / S. VALKEMA / 1961

FLACON / MOSER, LUDWIG & SOHNE

KOM / A.D. COPIER / 1930-33

PLASTIEKEN / SEGUSO VETRI D’ARTE / JAREN ’50

R.C. MEITNER / 1999

PORTGLAS / K.P.C. DE BAZEL / 1917

JAAROBJECT VVVMG / K. VANDERSTUKKEN / 1996

LABORATORIUMGLAS

W. HEESEN / 1972

GRANIVER / BROCHURE / A.D. COPIER

A.D. COPIER / 1956

M. GROOT / 1976

R. LALIQUE / 1929

BOURGOGNEGLAS / K.P.C. DE BAZEL / 1917

LIKEURKARAF / A.D. COPIER / 1935

LABORATORIUMGLAS / 1954

VAAS / A.D. COPIER / 1933-34

VAAS / ANONIEM / 1878-1915

VAAS / G.J. THOMASSEN / 1961

ARMBAND / HEYWORTH, L. / 1996

VOGELS / 1962

ELIXERKARAF / K.P.C. DE BAZEL / 1917

S. VAN DER MAREL / 1991

WATERDISTILLEERAPPARAAT / 1950

A.D. COPIER / 1940-48

L.J.F. LINSSEN / 1967

ROLLING BABY / R. PRICE / 1993

GLAZEN STAD / VALKEMA, D. / 1976

1977

BOUWSTEEN / H.P. BERLAGE / 1928

JAAROBJECT VVVMG / W. BOULANGIER / 1998

LABORATORIUMGLAS

VAAS / M. GROOT / 1990

POTJE / R. WIJDEVELD / 1938

VAAS / C.J. LANOOY / 1926-27

VAAS / ANONIEM / CA. 1910

1965

K.P.C. DE BAZEL / 1922

COUPE / ANONIEM / CA. 1901

LABORATORIUMGLAS / 1964

MELKKAN / H.P. BERLAGE / 1924

VAAS / S. VAN DER MAREL / 1995

H.J.A. VAN LOO / 1973

BOKAAL / ANONIEM

TEKENING / A.D. COPIER / 1943

BITTERGLAS / A.D. COPIER / 1923

W. HEESEN / 1987

R.C. MEITNER / 1996

ANONIEM

BOKAAL / J. OERTEL / CA. 1920

BOKAAL / G.J. THOMASSEN / 1961
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ZODRA DE GOUDEN

VOGEL

LABORATORIUM

VOL IDEALEN NEERSTRIJKT IN

BLOEIT DE GELE

BLOEM

Is het een frase uit een gedicht?
Nee, het zijn de woorden die we
intikten in de gigantische online
kennisbank van het Nationaal
Glasmuseum. Alle 10.000 objecten, 15.000 foto’s en 42.000 tekeningen uit de collectie kun je daar
– met dank aan de glasvezel! – eindeloos bezoeken.

Meer verhalen? Kijk op
nationaalglasmuseum.nl.
Weet u zelf meer?
Deel het in de glaswiki.

Verdwalen
Elke term die je invoert geeft een
verrassend, wonderlijk, soms zelfs
ontroerend beeld of verhaal. Het
interieur van de glasfabriek na de
grote brand in 1956. Een vogel
die geen vogel is. Een foto van
een jarenvijftighuisvrouw met
weckpot. De zoektocht zit vol
associaties; de databank reikt je
nieuwe dwarsverbanden aan, vergelijkbare objecten, relaties met
bijzondere collecties zoals ‘Laboratoriumglas’ of ‘Lithurgisch
glas’. Verdwalen in dit glasland is
verslavend. Maar dat is niet alles.

Verhalen
De transparante virtuele glaswereld wordt continu verrijkt doordat er een ‘glaswiki’ aan is toegevoegd. Deze wiki werkt net als
Wikipedia, de grootste encyclopedie ter wereld, die door crowdsourcing een levendige, up-to-date en
zeer betrouwbare bron van informatie is gebleken. Iedereen kan
zijn of haar verhaal, commentaar,
knipsels of andere gegevens delen
bij elk glasobject: wie is de jongen
die op deze foto op een brancard
ligt? Wat is uw persoonlijke ver-

haal bij dit vaasje? Wat weet u nog
over uw tijd in de glasfabriek? Zo
verzamelt het museum de verha-

HET TRANSPARANTE
VAN HET EXPERIMENT

len achter al dat glas. Zo wordt
de collectie steeds verder verrijkt.
En dat is weer geweldig voor verzamelaars, onderzoekers en liefhebbers van glas nu en in de toekomst. Want uiteindelijk gaat glas
over mensen.
Verdwaalverhaal
En dan vinden we, terwijl we op
BLOEM zoeken en steeds verder
afdalen in al dat strakke of juist tuttig beschilderde, oude of nieuwe
bloemenglas, dit poëtische verhaal:

— zoektocht: P
 etra Boers &
Suzanne Hertogs
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Voor een compleet traject
Publiceren

website

EAD-editing
Digitaliseren
fiche
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—TERRORIST

WIE ZIJN GERRIT EN NATASJA?

EXPERIMENT

Theepot

Een theepot vullen met gloeiend heet glas in plaats van
gloeiend hete thee. Kan dat? Wel in de wereld van modeontwerpers Gerrit en Natasja (G+N). Bij wijze van
experiment liet het duo tientallen oude thee- en koffiepotten volblazen met glasbellen. Een schitterende reeks
scherven is het resultaat.

IJdelheid... dat is de grote zorg van denkers,
dichters, kunstenaars en allerhande zedenmeesters in het rijke Nederland van de zeventiende eeuw. Ze houden zich intensief bezig
met het idee van de vanitas, de vergankelijkheid. In de beeldende kunst wemelt het van
de doodssymboliek: op rijk gedekte tafels
zien we stillevens met opgebrande kaarsen
(we gaan in rook op!), vette haringen (weldra
zullen we rotten!), verschraalde wijn in flonkerende glazen (de bodem is bereikt!), zandlopers (de tijd glipt door onze vingers!) en
natuurlijk de onvermijdelijke schedels. Pas op,
rijkdom is tijdelijk, is de waarschuwing. Memento
mori: bedenk dat alles – inclusief uzelf – vergankelijk is.
Vergankelijkheid is ook het thema van het
experiment dat modeontwerpers Gerrit en
Natasja in het voorjaar van 2010 aangaan op
uitnodiging van de Glasblazerij in Leerdam.
Oude, afgedankte, vaak truttig gebloemde en
geornamenteerde thee- en koffiepotten willen zij vullen met glasbellen en laten fungeren
als mal. Het beoogde resultaat? ‘De potten
moeten in het glas een afdruk achterlaten
van de opsmuk en vorm die eens was’, vertelt
Natasja. ‘Minder zichtbaar, maar niet totaal
verdwenen: een herinnering aan de oorspronkelijke pot blijft.’

— tekst: Petra Boers
— fotografie: Ben Deiman
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Circa 1300 ˚C is het vloeibare glas
als het met een stalen blaaspijp uit
de smeltoven wordt gehaald.

Gerrit Uittenbogaard (1971) en Natasja Martens (1973) vormen sinds 1999 het modeduo G+N. Gerrit studeerde mode aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht,
waar hij Natasja ontmoette. Vervolgens behaalde hij een master aan het Fashion Institute Arnhem. Daar maakte hij deel uit van de eerste lichting, die bekend werd als de
Dutch Wave, een generatie die de Nederlandse mode internationaal op de kaart heeft
gezet. In 2009 werd G+N zeer bekend met Gluejeans: gelijmde in plaats van gestikte
spijkerbroeken. G+N-website: www.fashionfugitive.com.

Keramiek
(uit kringloopwinkel,
jaartal onbekend)

De potten van Gerrit en Natasja passen deels
in de oude Hollandse vanitas-traditie. ‘In tegenstelling tot de klassieke vanitas, waarin
schilders de eindigheid van het bestaan visualiseerden, laten wij juist zien dat vergankelijkheid sporen nalaat in het nieuwe, een nieuw
leven kan betekenen.’

Dit keramiek barst als
er gloeiend heet glas in
wordt geblazen.

Keramiek is gebakken klei. De
harde keramieksoort porselein
wordt gemaakt van een zuivere
witte kleisoort en gebakken bij
een zeer hoge temperatuur - tot
circa 1400 ˚C. Het zachtere
aardewerk wordt gemaakt van
donkere (rivier)klei en gebakken
bij een lagere temperatuur - tot
ca. 1100 ˚C.

Maar dan. De dag van het experiment. De blazers blazen, voorzichtig, kundig. Natasja: ‘Het
blaasproces is weliswaar door de glasblazer te
sturen, maar glas is weerbarstig; het eindresultaat is nooit volledig voorspelbaar.’ Páts! Daar
spat de eerste theepot uiteen. Nog eentje proberen. Ssssst... páts! Pot na pot breekt, nog
voordat het glas beschaafd kan afkoelen in de
mal. Gebloemde randjes, pronte oren, fiere
tuiten en bolle buiken plakken gescherfd aan
de verwoestende glasbellen. Nog eentje. Páts!
De eerste serie experimenten is mislukt.
Mislukt? De potten en de bellen gaan op de
prachtigste, meest onverwachte wijze een
symbiose aan. De vernietiger en de vernietigde smelten samen. Hoe schitterend wordt
hier de vergankelijkheid van de schoonheid
gesymboliseerd? Hadden deze kneuterige
thee- en koffiepotjes zich ooit – na hun jarenlange verblijf op de kleverige plank van een
kringloopwinkel – een vruchtbaarder nieuw
leven kunnen wensen?
De kunstenaars beslissen. Ze mogen blijven.
Met de kennis uit het eerste experiment en met nieuwe
oude potten is een tweede blaasdag ingelast. Nu ‘lukt’ het
wel. De resultaten zijn te zien tijdens de tentoonstelling
I’ll Be Blown in het Nationaal Glasmuseum.
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glasekster i: het glaskunstechtpaar

					

		

‘Allebei hadden we
meteen zoiets van: yes!’

GENIETEN

Glaskunst
van

‘Glas is emotie’, vindt Jeannette Peters. ‘Glas is vriendschap’, vindt haar
wederhelft Albertjan. Hij is voorzitter van de Vereniging Vrienden
van Modern Glas. Samen delen ze al meer dan 25 jaar hun liefde voor
glaskunst – en elkaar.

Gevaarlijk glas
Hij: ‘Wat mij interesseert is de industriële geschiedenis
van glas. Zo’n Leerdamse directeur die dan zegt: “Zo, en
nu gaan we mooi glas maken.” Dat vind ik fascinerend.
Mooie dingen betaalbaar maken voor mensen. De HEMAtraditie. Daar is Nederland heel goed in.’
Zij: ‘Op een expositie over vroegindustriële bedrijfsongevallen zagen we laatst hoe gevaarlijk glasblazen was. Je
staat er niet bij stil.’

Hip glas
Hij: ‘Ook de techniek vind ik interessant. Ik ben er trots
op dat Fjoezzz, het kwartaalblad van onze vereniging, zo
veel aandacht aan techniek besteedt. Zelf hebben we
heel lang alleen maar kunstenaars verzameld die echt zelf
maakten wat ze hadden bedacht.’
Zij: ‘Als student, toen we nog niet zo veel te besteden hadden, spaarden we glaasjes tot 1920. Op een zaterdag 25
jaar geleden stapten we de Haagse galerie van Rob van
den Doel binnen. Rob was de eerste in Nederland die uitsluitend in glaskunst deed. Van hem hebben we ontzettend veel geleerd. Langzaam groeit je kennis, en je portemonnee groeit ook wat.’
Hij: ‘De autonome glaskunst heeft zich altijd geïsoleerd.
Die kunstwereld keek met dedain naar de toegepaste glaskunst; voor jongelui was ’t truttig. Nu wordt glas opeens
weer een hip materiaal.’
Zij: ‘Aanvankelijk verzamelden we alleen maar mensen die
in Nederland zijn opgeleid.’
Hij: ‘Sinds we niet meer werken reizen we vrij veel. Je gaat
naar Oezbekistan en het eerste wat je vraagt aan de hotelbalie in Tashkent is: “Zijn hier glaskunstenaars?”’

Geestig glas
Zij: ‘Vroeger selecteerden we heel streng, tegenwoordig
is het meer: goh, wat vinden we dát mooi. We selecteren
nu op emotie.’
Hij: ‘We hebben bijvoorbeeld een werk van Maria Struzny:
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een schoolbord met daarop in zand gegoten letters. We
kwamen de galerie binnen en daar hing dat ding, gewoon
aan een spijkertje. Allebei hadden we meteen zoiets van:
yes! Het leukste is: dan krijg je contact met de kunstenaar.
Zij stuurde ons een brief met haar gedachten over het
werk. Dat is het leuke van zo’n klein kunstgebied.’
Zij: ‘Ja, da’s ook het leuke van Nederland. We zijn bij Bernard Heesen in zijn atelier geweest. We hebben een heel
geestige vaas van hem, roze, helemaal vol met vogeltjes en
bloemetjes. Dan hoor je hoe moeilijk dat is om te maken.
Het is zulk wonderbaarlijk materiaal.’
Hij: ‘Je zou natuurlijk als verzamelaar kunnen volstaan
met verzamelen, maar ik ben een onderwijsman; ik wil het
overdragen. Dus besteed ik ongeveer anderhalve dag per
week aan verenigingswerk.’

Gescheiden glas
Zij: ‘We hebben niet altijd dezelfde smaak. Mijn man houdt
erg van optisch glas, heel scherp geslepen. Het maakproces is zeer langdurig. Ik vind het héél knap, maar... we
hebben er niet veel van in huis.’
Hij: ‘Mijn lievelingsstuk is een pop van Jiri Suhajek met
heel lange benen, een intrigerend ding. Het is aus einem
Guss gemaakt, ruw, grof, maar toch subtiel. En als je dan
weet hoe moeilijk die holle buizen zijn om te maken, dan
komt dat er nog bij.’
Zij: ‘Het mijne is een werk van Frank van der Ham, Yours
and mine. Twee schalen waar schijven uit komen, de ene
gezandstraald, de andere helder. Gekocht toen we 25 jaar
getrouwd waren. De titel paste zo mooi. Frank is nog langs
geweest om het te signeren. Maar uit ruimtegebrek stonden
beide helften gescheiden. Hij zei: “O, wat vind ik dit erg.”’
Hij: (lacht) ‘En dat was het ook!’

Albertjan Peters (64) was
onder meer voorzitter van
de Haagse Hogeschool en
Saxion Hogescholen. Hij is
voorzitter van de Vereniging
Vrienden van Modern Glas
(www.modernglas.nl) en bestuurslid van het Nationaal
Glasmuseum. Juriste Jeannette Peters (63) was onder
meer directeur van het
Informatie- en adviescentrum vuurwerkramp. Ook

— tekst: Rebecca Wilson
— fotografie: Anke van Iersel

zij zet zich in voor cultureel
bestuurswerk.
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— VROUWEN

met het

VIRUS
Verslaafd, noemen ze zichzelf. De nieuwe generatie
glasblazers. Geen oude mannen, maar jonge dames.
High heels in the hot shop?

— tekst: Rebecca Wilson
— fotografie: Ben Deiman
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‘Ik wil

Sinds ik met glas begonnen ben, heb ik het constant
koud. Je bent zo gewend in de hitte te staan. Ik blaas
nu drie jaar zelf. Ik heb hier heel veel geleerd, ook
sociaal. Omgaan met jongens vond ik supereng. De
buitenlandse blazers zijn van alle leeftijden, maar er
zijn niet veel vrouwen bij.
Het is zo’n moeilijk ambacht. Soms wil ik een vaas
maken, wordt het niet eens een vaas! Volgende keer
beter, denk ik dan, want het blijft glas. In de glaswereld zeggen we: het glas heeft een eigen willetje. Je
moet het niet tegenwerken, dan gaat het kapot.

IDEAAL

Ik wil nog veel meer kunnen. Glas is een gevoel, ik
kan het niet uitleggen. Ik weet alleen: als je met het
glasvirus besmet raakt, kom je er nooit meer van af.
Je kunt niet meer stoppen.

‘Ik he
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WILLETJE
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We gingen vroeger altijd op vakantie naar Tsjechische glassteden, glasblazen kijken. Op mijn vijftiende – ik verveelde me in de herfstvakantie – hielp ik
mijn tante op de administratie van De Glasblazerij.
Een van de blazers zei: kom eens, doe eens. Zo begon het.
Er waren blazers uit de hele wereld: Tsjechië, Finland,
Amerika. Als ik aan het eind van de dag wat mocht
maken, zeiden ze: ‘Kijk, zo kun je het ook doen.’
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Daniëlle Boterkooper (19)
studeert: vooropleiding
operatieassistent
blaast glas: 5 uur per week
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het
é

VERSLAAFD

Mijn oma nam me ooit een keer mee, toen De Glasblazerij net open was. Daar ben ik altijd aan terug
blijven denken. Vierenhalf jaar geleden deed ik mee
aan een talentenjacht voor jongeren. Ze testten of
je tegen zo’n gloeiend hete oven kunt, thuis bent bij
het materiaal. En of je de passie voor het glas te
pakken krijgt. Dat had ik meteen. Ik was van het
begin af aan verslaafd.

WERELDJE

Het is het materiaal zelf. Dat vloeibare, dat vuur, het
moment dat je het naar je eigen hand kunt zetten
met behulp van heel eenvoudige middelen: houten
klossen, nat krantenpapier. Het wordt razendsnel
weer hard. Het heeft iets magisch.
Natuurlijk is het wel een wereldje waarin mannen
elkaar uitdagen. Je moet eerst laten zien wat je waard
bent. Als ze zien dat je er moeite voor doet, passie
toont, dan krijg je zeker respect van de mannelijke
glasblazers.

IDEAAL

Ik wil het glas écht in de vingers krijgen, veel technieken leren. Glasblazen voor productie is een uitstervend beroep, maar in projecten met kunstenaars
en ontwerpers kun je het ambacht nog wel laten
zien. Ik vind het belangrijk dat het glas zich ontwikkelt. Dat ik verdieping kan geven aan dit magische
materiaal.

Juul Vernooij (25)
studeert: kunstgeschiedenis
blaast glas: 16 uur per week
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ple
k

’
eren
rov
ve

— De zeven

LAATSTE

WOORDEN
		van

Christus

volgens kunstenaar

MARC MULDERS

Marinke van Zandwijk (22)
studeerde: autonome kunst
blaast glas: 24 uur per week
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STOER

Glas is zo tegenstrijdig. Warm en zacht, maar ook
koud en hard. Dik en zwaar, maar binnen no time dun
en fragiel. Als je het leert kennen, kun je het naar
je hand zetten. Dat is geduld hebben en heel hard
werken. Glas weegt per liter toch 2,7 kilo.
Op mijn veertiende deed ik een workshop in de
blazerij. Vanaf dat moment was glas een onderdeel
van mij. Ik zat de hele zomer op de tribune. Ik ben
nooit meer weggegaan. Een van de eerste meisjes. Ik
moest echt mijn plekje veroveren tussen al die grote
mannen, wilde me niet laten kennen. Nog steeds
niet. Ik hou gewoon van stoere dingen.

BELLETJE

Ik zat zo in de glaswereld, keek zo technisch naar
glas. Dat wilde ik loslaten. Op de kunstacademie heb
ik het conceptuele ontwikkeld. Nu werk ik als schakel tussen de blazers en de kunstenaars.
In mijn eigen stukken geef ik imperfectie de ruimte.
Dat maakt het glas menselijk. Niet dertien in een
dozijn. Toch is het allermooiste wat ik tot nu toe
heb gemaakt mijn eerste belletje. Perfect rond. Ik
begreep toen nog niet hoe bijzonder het was.

IDEAAL

Toen ik begon wilde ik de allerbeste blazer worden.
Nu wil ik in mijn eigen werk het glas zo mooi mogelijk laten spreken. Dat het boven zichzelf uitstijgt,
niet meer alleen glas is.

Vorig jaar liet hij zich uitschrijven uit de kerk. Dit jaar creëert
hij de installatie The Seven Last Words of Christ. Kunstenaar
Marc Mulders, diepgelovig, maar ook: alle-traditie-het-raamuit. Werk dat zwanger is van symboliek, maar tegelijkertijd:
‘Gewoon, een mooie vaas met een vis erop.’ Of het nu gaat over
de intensieve varkensfokkerij, misbruik in de kerk of een David
-Beckhamvlinder, hij beleeft het intens: ‘…moet je zien wat je
nu cadeau krijgt: dat is toch prachtig, die butsen?’

— tekst: Sacha Bronwasser
— fotografie: Marc Mulders
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‘Ik geloof absoluut dat goede kunst,
dat mooie dingen bijdragen aan een betere
wereld. Dat kunst een vehikel voor
idealen kan zijn’

Jammer dat ik deze scène gemist heb. De kunstenaar heeft
gewacht tot de medewerkers van het glasbedrijf aan de
koffie zaten. Toen heeft hij een hamer gepakt en – bám,
bám, bám – alle glazen punten, die een glasblazer met feilloos vakmanschap op zijn vaas geklonken had, eraf geslagen.
De stukjes glas liggen nu op een hoopje geveegd op een
grote werktafel in het kunstenaarsatelier. De beschilderde
vaas is nog intact, maar er zitten wonden op, precies in de
vorm van een kruis. De kunstenaar wrijft tevreden met
zijn duim over de scherpe randen, waar je je flink aan zou
kunnen snijden.
Waarom moest dat kruis van glazen doornen eraf ? Mulders is streng voor zichzelf. Hij vond het te kinderachtig,
hij vond het een pose. ‘Alles wat je maakt heeft een valkuil’,
zegt hij, ‘Hier was het de verkeerde pose van het kruis.’
De uitgesproken katholieke kunstenaar probeert het uit
te leggen. ‘Als je die vaas gezien had toen hij nog heel

WIE IS
MARC MULDERS?
Marc Mulders (1958) schildert, fotografeert en maakt collages, glaswerk en
modeaccessoires. Hij werd in de jaren
negentig, een tijdperk dat in het teken
van de conceptuele kunst stond, bekend met zijn schilderijen van bloemen
en dode dieren. Zijn werk is vertegenwoordigd in collecties van onder andere
het Van Abbemuseum, De Pont en het
Stedelijk Museum in Amsterdam en in
vele privé- en bedrijfscollecties.
Van 2000 tot 2006 maakte hij deel uit
van de kunstenaarsgroep De Tilburgse
School. Samen met ontwerpster Diane

Schouten voert Marc Mulders sinds
2005 het modelabel Stop Bleeding.
In 1999 maakte Mulders zijn eerste
glas-in-loodraam voor een kerk in
Rhoon. Daarna volgden diverse andere
opdrachten van de kerk en een raam in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum
van koningin Beatrix.
In zijn werk viert Marc Mulders de
schepping. In 2009 lieten zijn vrouw
Trudy Sas en hij zich uitschrijven als lid
van de rooms-katholieke kerk.

was, had je geen... geheim gezien. Geen mystiek ervaren.
Je had een goedkope pose van een goedkoop kruis gezien.
Dat wilde ik niet. En...’, Mulders strijkt nogmaals over het
kapotte glas, dat glimt als kleine gestolde ringen in het
water, ‘...Moet je zien wat je nu cadeau krijgt: dat is toch
prachtig, die butsen?’

Eli, Eli, Lama Sabachtani (work in progress)

Marc Mulders voor het werk ‘Maastrichts Ballet’

Praten met Marc Mulders is als schaatsen en hordelopen
tegelijk. Je zwiert langs grote en kleine thema’s en struikelt
dan weer over het heel eigen, hooggestemde jargon van
de kunstenaar uit het Zuiden. Het ene moment is hij de
‘eenvoudige, blije Tilburgse jongen’ die met sappige tongval vertelt over zijn boerderij in Brabant, waar hij gisteren
een buizerd een vogeltje uit de lucht zag grijpen. Schilderen, zijn core business, vergelijkt hij graag met tuinieren:
organiseren, ordenen, en af en toe met wortel en tak uitrukken. Heel aards.
En dan schakelt hij weer, volle kracht vooruit, naar een
wereld vol religieuze symbolen. Waar een vlinder tegelijk
een gekruisigde Christus voorstelt, waar hij afbeeldingen
in de buik van een vis verstopt, ‘als in een schuilkerk of de
ark van Noach’. Waar je het geheim van de wereld ‘in de
sterrenhemel of achter de bloemstamper’ moet zoeken.
Waar hij elke dag om zes uur aan een rondje hardlopen
begint en dan ‘in gedachten op Christus aan het kruis toeloopt’.
Vlinder-Beckham
We hebben afgesproken op een industrieterrein in Tilburg.
Daar komt hij – een pezige man in trainingsbroek en vest
met korte mouwen – energiek de trap afgesprongen van
het Glasbewerkingsbedrijf Brabant. Op de begane grond
is een tiental specialisten bezig met de restauratie van historisch glas, zoals de ramen van de Sint-Jan in Den Bosch.
Op de eerste verdieping is het kunstenaarsatelier.
Sinds hij zijn eerste glas-in-loodraam maakte, ruim tien
jaar geleden, werkt Mulders met het bedrijf samen. Zijn
rechterhand is de Vlaamse glasspecialiste Peggy Hermans
Jezus zeide: ‘Ik heb dorst’ (work in progress)
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‘Het inspireert me om mij over anderen
te ontfermen, dat wil toch iedereen?’

En dan is het altijd weer spannend. Twee versies heeft hij
al afgekeurd, die zagen er te modderig uit.
‘Ik ben een schilder, ook als ik in glas werk’, zegt Mulders.

DE ZEVEN LAATSTE ‘WOORDEN’ VAN CHRISTUS
Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen
Heden zult gij met mij in het paradijs zijn
Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder
Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?
Ik heb dorst

Lucas 23:34

Het is volbracht

Johannes 19:30

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest

Lucas 23:46
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Lucas 23:43
Johannes 19:26-27
Mattheus 27:46; Marcus 15:34
Johannes 19:28

‘Mijn glas-in-lood is veel minder grafisch, veel minder tekenachtig dan de gewoonte is.’ En andersom zie je het
werken met glas in zijn schilderijen terug: hij gebruikt nu
vaak zijn vingertoppen en drukt ‘pauwenogen’ in de verf.
Door de chemische reactie tussen verf, spiritus en de druk
van de vinger trekt de verf open in rafelige patronen. Ook
de kriebelige, kalligrafieachtige lijnen van het glaswerk keren terug in de schilderijen.
Kermis in het Huis van God
In een rustig hoekje van het bedrijf opent hij zijn laptop
om alle ontwerpen te laten zien voor de komende installatie The Seven Last Words of Christ. ‘Eigenlijk zijn het de
zeven laatste zinnen voor Christus aan het kruis stierf,’
vertelt hij, ‘maar ze worden altijd de “zeven laatste woorden”
genoemd. Het is een geliefd thema in de muziek. Joseph
Haydn heeft er bijvoorbeeld een compositie aan gewijd.’
Na eerdere grote glas-in-loodramen over de apocalyps
en het laatste oordeel en de installatie over het paradijs,
Mapping Out Paradise, in samenwerking met viltkunstenaar Claudy Jongstra, gebruikt hij nu een heel persoonlijk
thema. Het lijden van Christus staat hem dagelijks voor
ogen. Elke dag? Ja, zegt hij nuchter. Als hij ’s ochtends
gaat hardlopen denkt hij eraan. ‘Het inspireert me om mij
over anderen te ontfermen, te willen zorgen. Dat wil toch
iedereen?’
Het centrale werk gaat uit van de eerste zin: Vader, vergeef
hun, want zij weten niet wat zij doen. In een grote installatie
op de grond combineert Mulders de plattegrond van de
Sint-Pietersbasiliek in Rome, uitgevoerd in zwart glas, met
dunne glazen schalen en losse stukken glas die erop liggen. Ze zijn beschilderd met een dicht patroon van vlinders, zwanen, duivels, ogen en vissenkoppen.
‘Het is kermis in het Huis van God’, noemt Mulders dat:
Het weerspiegelt zijn kritiek op het instituut van de katholieke kerk. Vorig jaar liet hij zich uitschrijven. ‘De directe
aanleiding toen was de rehabilitatie van bisschop Richard
Williamson, die Holocaustontkenner. En sindsdien is het
alleen maar erger geworden. Een kerk die homoseksuelen
de hostie weigert en die nu weer misbruik doodzwijgt –
dat is mijn kerk niet. Ik zou eigenlijk mijn eigen glas-inloodramen moeten gaan ingooien.’

Jezus zeide: Vader vergeef hun want zij weten niet wat zij doen (work in progress)

en die assisteert hem nu bij het werk aan The Seven Last
Words of Christ, een van de openingstentoonstellingen van
het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
Het glasatelier, het domein van de kunstenaars, ademt
ambachtelijkheid door de oerdegelijke materialen en de
kennis van zaken van de medewerkers. Maar er hangt ook
een sfeer van experiment, van alle-traditie-het-raam-uit en
hup-de-moker-erin – letterlijk.
Er liggen platen waarop een vlinder is gezeefdrukt; in het
lijfje van de vlinder valt een oude foto van David Beckham
te ontdekken, die zijn getatoeëerde armen spreidt als
Christus aan het kruis. Mulders schildert dieren en planten, maar sinds hij in de jaren negentig collages begon
te maken om beter op de actualiteit te kunnen reageren,
duiken er ook foto’s in zijn werk op. Van de aanslagen van
‘9/11’, van iconen uit de wereld van glamour of, als het zo
uitkomt, van het haardvuur in zijn eigen open haard. Hij
wijst het patroon van vlammen aan op het bedrukte glas.
Er staan schaaltjes emailleverf klaar; als ik weg ben zal
Marc Mulders verder werken aan de vlinder-Beckham. Hij
zal er dan, in één vloeiende beweging, met de kwast en
met zijn vingers figuren, kleuren, stippen en kleine dieren doorheen schilderen. Daarna zal Peggy het stuk in de
oven zetten om het in glas te branden – voor dat secure
werkje van afregelen en afwachten heeft Mulders geen geduld. ‘Ik wil die oven steeds openmaken om te kijken.’
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‘Een kerk die homoseksuelen de
hostie weigert en die nu weer misbruik
doodzwijgt – dat is mijn kerk niet. Ik zou
eigenlijk mijn eigen glas-in-loodramen
moeten gaan ingooien’

Gifbekers

Hij gebruikte de plattegrond van de Sint-Pieter al eens
eerder, als angry young man in de jaren tachtig. Toen combineerde hij het ontwerp van architect Bramante met het
opengesneden lijk uit De Anatomische Les van Rembrandt,
alsof er een gekruisigde midden in het hart van het Vaticaan lag. Een brutaal gebaar, vindt hij nu, echt iets voor een
jonge hemelbestormer. Maar de idee van deze remake in glas
is hetzelfde: ‘Ik wil het Lijden aan de kerk teruggeven.’
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Varkenslaboratoria
‘In ons vakgebied is dat heel lang taboe geweest. Een
Boodschap, en het Schone, dat werd als sentimenteel gezien. En als je het over Onze-Lieve-Heer had, dan werd je
helemáál in de ban gedaan. Terwijl je denkt in het meest
vrije deel van de maatschappij te opereren, in de kunsten!’
Voor Mulders is het verband tussen zijn kikkers, vissen en
vlinders en het religieuze evident. ‘Dat is de generositeit
van de versiering. En van de schepping. Ik kan dat niet
los zien van religie.’ Hij zet die overtuiging om in kunstwerken, maar ook in actie. Hij bestrijdt inmiddels actief
de intensieve veehouderij in Brabant. ‘Miljoenen varkens
die nooit het daglicht zien, opgepropt in laboratoria waar
geen mens meer komt’ – hij kan er bijna niet over praten,
zo verschrikkelijk. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘als je intens leeft en de
dingen met aandacht en liefde beschouwt, dan probeer je
het verband tussen het grote en het kleine te zien. Dan zie
je het verband tussen een sterrenhemel en het hart van
een bloem. Dan ben je bezig met religiare, met verbinden en
je verbonden voelen – dat is wat het letterlijk betekent. Zo
bezien ben jij ook religieus.’ Hij lacht. ‘Ha! Natuurlijk wel.’

Eli, Eli, Lama Sabachtani (work in progress)

Vaas met vis
Hij laat nog een werk zien in deze serie. De vijfde zin is Ik
heb dorst. Hiervoor is een grote platte schaal gemaakt met
een gebrandschilderde pauw erop. De schaal zal gedurende de expositie gevuld zijn met vers water en drijvende
pioenrozen – een elegant beeld, dat je ook zó in een strak
interieur zou zien staan.
Dat is zeker niet toevallig. Want ondanks hun doorwrochte symboliek moeten de werken ook een lust voor het
oog zijn. Mulders: ‘Ik geloof namelijk absoluut dat goede
kunst, dat mooie dingen bijdragen aan een betere wereld.
Dat kunst een vehikel voor idealen kan zijn. Natuurlijk.
Absoluut!’
Het gaat hem helemaal niet uitsluitend om religieuze afbeeldingen. ‘Ik kijk heel graag naar de jugendstilperiode

en naar art deco. Destijds werd dat gekoppeld aan de antroposofie – heel interessant. Ik houd zelf ook veel van
decoratie, ik ben in mijn werk ook steeds decoratiever geworden. Gewoon, een mooie vaas met een vis erop.’
Die patronen hebben nog een andere oorzaak. Hij benadrukt: ‘Ik kan niet tekenen en ik kan niet ruimtelijk denken. Kijk, een schilder als Marlene Dumas zou van die zeven laatste zinnen echt scènes kunnen maken, als een soort
toneelsetting, en die dan schilderen. Dat kan ik niet: ik denk
in planten en dieren, in bijna kinderlijke archetypes.’
Een zeefdruk van een lelie waarin een plaatje van Maria
verscholen zit, gebruikt hij net zo makkelijk op glas als op
een sjaal of op een tas. In de expositie zullen kledingstukken van Alexander van Slobbe te zien zijn met daarop
pauwen en rozenkransen van Mulders. Decoratie inderdaad, waardoor je je kunt omringen met mooie dingen die
– als je het wilt zien – een boodschap uitdragen.

royal leerdam crystal
Tentoonstelling food & drinks in crystal shapes 25 t/m 27 juni
Iconen van glas
Tijdens de Leerdamse glasdagen van 25 t/m 27 juni
staat de fabriek van Royal Leerdam Crystal in het teken van unieke tafelaccessoires.
Ontwerpster Carina Riezenbos heeft in opdracht van
Royal Leerdam Crystal een serie tafelstukken ontworpen die aansluiten bij het icoon uit de glaswereld: het
Gilde-glasservies van Copier.

De servetringen ‘van’ Copier

Amuselepel als gebruiks- en sierobject

Total table design
Na een indrukwekkende presentatie in Milaan is het Total Table Design
project te zien bij Royal Leerdam Crystal. Total Table Design toont tafeldamast, keramisch serviesgoed, glaswerk en bestek. Ontwerpers Kiki
van Eijk en Scholten en Baijings maakten twee versies van tafelsettingen. Het glaswerk ontwikkelden ze in samenwerking met Royal Leerdam
Crystal.

Rondleiding kristalfabriek
Bij Royal Leerdam Crystal wordt al vanaf 1878 een prachtige collectie kristallen kunst- en
sierobjecten met de mond geblazen en met de hand gevormd. Tijdloze ontwerpen van voormalig hoofdontwerpers als Andries Copier, Floris Meydam en Siem vd Marel zijn nog steeds
onderdeel van de collectie.
Elk half uur van 10.00-16.00 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding, laatste rondleiding
15.30 uur, kosten € 5,00 p.p. Vooraf aanmelden via website www.royalleerdamcrystal.nl,
e-mail glasdagen@royalleerdamcrystal.nl of tel. 0345 636545.
De rondleidingen zijn toegankelijk vanaf 16 jaar. Wij hebben geen voorzieningen voor minder
validen.
Royal Leerdam Crystal – Kristalwinkel
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur
Tijdens glasdagen vrijdag 25 t/m zondag 27 juni 10.00-17.00 uur
Lingedijk 8 – 4142 LD Leerdam – tel 0345-636545

Toveren
COLAFLESSEN
met

Keniase glasblazers experimenteerden met Nederlandse
blazers en ontwerpers samen in de Glasblazerij in Leerdam. Keniaanse inventiviteit meets Nederlandse logica.
Ontwerper Arnout Visser: ‘Ze zijn op een bepaalde
manier veel verder.’ Over smeltende colaflessen en een
rock-’n-rollglasgevoel.

e-mail info@royalleerdamcrystal.nl
website www.royalleerdamcrystal.nl
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‘We jammen samen iets nieuws,
terwijl het publiek toekijkt’

Een schok gaat over de tribunes van de Glasblazerij in Leerdam als de
Keniaanse glasblazer met een handige zwiep van zijn metalen blaaspijp nog net voorkomt dat een gloeiende glasbel van zeker een halve
meter op de grond drupt. Als hij de bel vervolgens in één beweging
de oven in schuift, klinkt er een enthousiast applaus. De Nederlandse beeldhouwster Arjanne van der Spek kijkt gespannen toe. Het is
tenslotte haar creatie waaraan de Keniaanse glasblazer werkt. Als de
blaaspijp na een kleine minuut uit de 1400 ºC hete oven wordt gehaald, schiet een Tsjechische glasblazer te hulp. Terwijl de Keniaan
door het uiteinde van de pijp het glas opblaast, duwt hij het elastische
glas in een ranke vorm. Van der Spek en het Nederlandse publiek
kijken ademloos toe.
Omgesmolten colaflessen
In het voorjaar van 2010 werkt een internationaal gezelschap van
glasblazers en kunstenaars samen in de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Blown to Life heet deze workshop, die toegankelijk is
voor publiek. Naast een ambachtelijke werkplaats is de blazerij namelijk ook een museum. Initiatiefnemer van de workshop is ontwerper
Arnout Visser, die onder andere een glazen olie- en azijnkan en een
waterkaraf ontwierp voor Droog Design.
Tien jaar geleden bezocht Visser voor het eerst een glasblazerij in Kenia. Sindsdien gaat hij elk jaar terug om daar onder primitieve omstandigheden een nieuwe collectie te ontwerpen en te produceren. ‘Op
een bepaalde manier zijn ze verder’, verklaart hij zijn liefde voor de
Afrikaanse glasblaastechnieken. ‘Ze werken er alleen met gerecycled
glas van omgesmolten ramen en colaflessen.’ Hij maakte er de meest
krankzinnige dingen mee: van op hol geslagen ovens tot glas dat door
materiaalgebrek met kettingen werd bewerkt. ‘Ze hebben zichzelf het
vak moeten aanleren. Juist die rauwe energie en inventieve werkwijze
levert spannend glaswerk op.’

Ontwerper Piet Hein Eek (rechtsachter) kijkt
hoe glasblazers zijn vaas uit vier bellen maken
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Verwende collega’s
Zou het niet leuk zijn om deze Afrikaanse ambachtslieden en glaskunstenaars te laten samenwerken met de verwende collega’s uit
Bohemen, was de gedachte van Visser. De Tsjechische streek geldt als
het walhalla van de glaskunst. Nog leuker is het om daaraan bekende
Nederlandse kunstenaars en ontwerpers als Maria Roosen, Berend

Strik, Piet Hein Eek en Richard Hutten te koppelen, vond het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Doel van het project is het creëren
van een eigenzinnige glascollectie, die na afloop in Kenia kan worden
geproduceerd en in Nederland kan worden verkocht.
Visser: ‘Hopelijk wordt het een unieke collectie, doordat de glasblazers, kunstenaars en ontwerpers elkaar inspireren. Ze zijn geselecteerd
op hun onbeteugelde lust om te experimenteren. De Nederlandse
deelnemers werken zelfs belangeloos mee aan Blown to Life.’
Masai-oren
Geëxperimenteerd wordt er volop. ‘Ze hebben glas gemaakt met zeep
om het minder mooi te maken’, zegt Visser. ‘Het resultaat is een mooi
troebel glas met prachtige bellen erin.’ Ook bij beeldhouwster Van der
Spek borrelt nieuwe inspiratie op. ‘Ik had een glazen hoofd ontworpen. Vervolgens hebben we er Masai-oren aangezet, die zijn wat groter
dan normale oren. Ziet er prachtig uit.’ Voor haar voelt het project als
spelen in een popgroep. ‘We jammen samen iets nieuws, terwijl het
publiek toekijkt. Dit rock-’n-rollgevoel wordt nog eens versterkt door
de hitte, de rook en het zweet.’
Achter haar veegt een Tsjechische glasblazer zich het zweet van het
voorhoofd. De omstandigheden waaronder hij normaal werkt zijn anders, zegt hij diplomatiek. Zo moet hij het hete glas nu kleuren door
het eenvoudig door een bak poedervormig kleurpigment te rollen.
‘Dat geeft een vlekkerig effect.’ Gisteren blies hij ook al met glas van
omgesmolten flessen. ‘Dat is zo taai. Dan sta je echt weer eens te trekken en duwen aan het glas.’ Met pretogen: ‘Heerlijk.’
Het gecreëerde glaswerk uit de workshop Blown to Life is deze zomer te zien
in de tuin van het Nationaal Glasmuseum. Aansluitend reist de tentoonstelling
naar de Keniase hoofdstad Nairobi.

— tekst: Jeroen Junte
— fotografie: Ben Deiman
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V
VOL
breekbare idealen

optimisme

De jaren vijftig: de oorlog is overwonnen. We steken de handen uit de mouwen.
Samen. Heel Nederland wordt opnieuw ontworpen. De trein, de keuken, de snelweg, de stofzuiger en de moraal. Alles nieuw. Eenvoudig, saamhorig, functioneel.
Wij zijn optimistisch, en dat zie je aan ons glas.
— tekst: Tiziana Nespoli
— beeld: Archief Nationaal Glasmuseum,
Het geheugen van Nederland
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Sherryglazen (1956) door Max Verboeket

Zwaar getroffen komt Nederland uit de Tweede Wereldoorlog. Er is schaarste aan alles:
fabrieken, grondstoffen, gas, elektriciteit, huizen. Er is acute woningnood, de bouw heeft
vijf jaar stilgelegen en tegelijkertijd moeten
ook dwangarbeiders en onderduikers onderdak hebben. Indië en Duitsland zijn verloren
gegaan als handelspartners. Maar: we hebben
het fascisme overleefd. We gaan samen aan de
slag met de wederopbouw!
Gelukkig komt daar ook geld voor. Met de
Amerikaanse Marshallhulp vloeien tussen
1948 en 1952 miljarden aan hulpgoederen
en leningen voor de wederopbouw binnen.
Nederland investeert in economische ontwikkeling, nieuwe fabrieken, nieuwe productieprocessen. Zo breekt een periode van
industrialisatie aan en worden steeds meer
goederen in massaproductie vervaardigd.
Ontwerpers met idealen
De naoorlogse industrialisatiegolf maakt het
vak van ontwerper tot een volwaardig beroep.
Was het ontwerp van gebruiksvoorwerpen
voorheen in handen van technisch geschoolde
ingenieurs, nu krijgt de ontwerper een bijzon36—glasmagazine—2010

dere nieuwe taak: de juiste moraal kweken.
Goede vormen waarbij eenvoud, eerlijkheid
en doelmatigheid de kern zijn, moeten arbeiders verheffen tot verantwoordelijke burgers.
En dat treft: de nieuwe ontwerpers zijn vervuld van idealen. Er komen betere opleidingen. Meer producten gaan door de hoofden
en vingers van ontwerpers. Ontwerpen voor
de industrie en het maken van kunst worden
twee aparte bezigheden. Functionalisme is de
vormentaal: zuivere vormen voor zuivere behoeften.
Modelwooncultuur
Ook ons wonen behoeft verbetering, vindt
bijvoorbeeld Stichting Goed Wonen. Met een
tijdschrift, een toonzaal en modelwoningen
wil de net na de Tweede Wereldoorlog opgerichte stichting het Nederlandse volk een
betere wooncultuur bijbrengen.
De stichting bemoeit zich met alle onderdelen van het wonen. Samen met architecten
ontwikkelt ze efficiënte woningen en bevordert ze het maken en verspreiden van ‘goede’
meubels, stoffen en gebruiksvoorwerpen.
De kern van Goed Wonen is een analyse van

de hoeveelheid ruimte die bewoners nodig
hebben voor de drie basisfuncties van hun
huis: wonen, werken en recreëren. Hoe kunnen deze functies zo gunstig mogelijk gerealiseerd worden onder één dak? En wat zijn de
beste verbindingen? In onze versgebouwde
huizen worden eethoek, zithoek, knutselhoek
en kookruimte verbonden door heldere looplijnen. Studeerhoeken en slaapkamers behoren afgeschermd te zijn van de rest, waardoor
een eigen, besloten sfeer kan ontstaan.
Goed wonen creëert de suggestie van keuzevrijheid bij de inrichting van het eigen leven.
Maar slechts in de kleur van de gordijnen wijkt
jouw huis uiteindelijk af van dat van de buren.
Angst
De jaren vijftig en zestig: Glas is gevuld met
idealen. ‘Goed’ en ‘mooi’ zijn uitwisselbare
begrippen. Ze worden in dikke, stinkende
rookwolken de wereld in geperst. En op de
achtergrond blijft de angst: zullen wij onze
natuur ooit echt overwinnen?
Meer ‘optimistisch’ glaswerk uit de jaren vijftig en zestig is
te zien tijdens de tentoonstelling Blij Glas, tussen goed en
beter weten in in het Nationaal Glasmuseum.
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Vazen uit de serie De Industriëlen (1961) door Sybren Valkema

Pompstation Gemeentelijke Waterleiding Amsterdam (1955)

In 1961 kregen de Leerdamse ontwerpers de vraag een serie moderne
vazen te ontwikkelen voor specifieke bloemen. Het werd een serie van
bijna veertig vazen: De Industriëlen, uitgevoerd in zirkoonrood, smaragdgroen en heliogeel (zonnegeel).
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De jaren vijftig staan wat damesmode betreft bekend om de kleurrijke jurken met wijde rokken. De overdaad aan stof, kleur en
vrouwelijkheid was een natuurlijk antwoord op de matigheid van
de oorlogsjaren. Maar naarmate het decennium vorderde, omarmden kunstenaars een heel andere, simpele en elegante look,
die filmster Audrey Hepburn destijds wereldberoemd maakte.
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Vazen uit de serie De Industriëlen (1961) door N. Zaludová
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Meisje jaren ‘50, anoniem, archief Nationaal Glasmuseum
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Plat vaasje, Leerdam Unica (1954) door Floris Meydam
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Affiche tegen de zwarte handel (‘gifhandel’) van de Regeeringsvoorlichtingsdienst
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Het servies Compact bestond uit vijf
stapelbare glazen voor diverse dranken.
Kort na de oorlog bleek het goedkope en
ruimtebesparende serviesje zeer succesvol.
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Compact (1949) door Sybren Valkema

Ondertussen knaagt op de achtergrond de angst. De Koude
Oorlog legt een grijze sluier over ons optimisme. Zal de
mensheid opnieuw de fout ingaan? We houden de moraal
dus maar hoog. We zijn in ieder geval goed in vorm.

De tweede atoombom op Nagasaki, 9 augustus 1945
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F*ck Fragrance doopte mode-icoon Walter van Beirendonck dit parfumflesje. De bebaarde Belg laat zijn glazen alterego Walter een flesje penetreren
als ‘kritiek op het mode-systeem waarin parfum verkopen soms veel belangrijker is dan de eigenlijke collecties verkopen.’
F*ck Fragrance is trouwens niet de eerste kritische geurnoot van de internationaal gevierde ontwerper. In 1990 adverteert hij in zijn protestkrant Fashion is Dead met het eveneens niet-bestaande luchtje Sado. Walters
hondje Sado poseert voor de advertentie. De krant wordt door het dan
nog aanstormende modetalent uitgebracht uit onvrede met de dwang van
het modesysteem. Is het verdachte luchtje er twintig jaar later voor hem
nog altijd niet af ?
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F*ck Fragrance (2009) door Walter van Beirendonck

Blow my Candle (2009) door Walter van Beirendonck

Het nieuwe Nationaal Glasmuseum

B ow

— Eindelijk
DUBBEL GLAS

De transformatie, van twee negentiende eeuwse dijkvilla’s,
waarin ooit de directeuren van de Glasfabriek Leerdam woonden. ‘Het is géén kasteel van Frankenstein’, zegt de huidige
directeur van het Nationaal Glasmuseum. Maar wat is het wel?
Kijk zelf op de volgende pagina...

MY CANDLE

Blow my Candle heet deze liggende glazen Walter-kandelaar met
een kaars als penis. Hij maakte hem samen met de gepenetreerde
parfumfles F*ck Fragrance en een derde object, Ride the Bear, in De
Glasblazerij in Leerdam. De objecten horen bij Van Beirendoncks
project ‘2357’, waarin hij vooruitblikt op de manier waarop hij
driehonderd jaar na zijn dood teruggevonden wordt. Voor ‘2357’
maakte hij in 2008 in Parijs een sarcofaag, en in 2009 in Museum
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een tempel.
De objecten Blow my Candle, F*ck Fragrance en Ride the Bear van modeontwerper Walter van Beirendonck zijn te zien tijdens de tentoonstelling I’ll be
Blown in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
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— Het

GEDROOMDE

museum
Met directeur Arnoud Odding

Wat hebben iPods, 140 vrijwilligers, web 2.0 en twee
19de-eeuwse villa’s met elkaar te maken?
De directeur van het Nationaal Glasmuseum, Arnoud
Odding, weet het. ‘Ik wil dat er verhalen in het glas
komen. De specialisten – die lopen hier op straat.’
Over zijn gedroomde museum.

— tekst: Sacha Bronwasser
— fotografie: Anke van Iersel
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‘Je kennis als museum afschermen
is volkomen achterhaald in
deze tijd van internet’

Half april is het en de zon schijnt om tien uur al. Aan de
Lingedijk in Leerdam klinkt door de prikheldere lucht het
gekletter van steigers die afgebroken worden. Directeur
Arnoud Odding geeft, links en rechts groetend, een rondleiding op de bouwplaats van het Nationaal Glasmuseum.
Door de smetteloos gestuukte zalen, trappenhuizen en
kamers schallen bouwradio’s en lopen nu nog dertig man
rond; over een maand wordt begonnen met inrichten.
Even later staan we tot onze enkels in het woekerende
onkruid in de museumtuin. Voor ons rijzen twee gerenoveerde villa’s op, leunend tegen de dijk en met elkaar verbonden door drie forse, half-transparante loopbruggen en
een gang. Aan de ene kant het woonhuis van de beroemde
directeur van de Leerdamse Glasfabriek, P.M. Cochius.
En daarnaast een tweede villa uit dezelfde periode.
Die buurvilla werd drie jaar geleden aangekocht en bracht
de bijna vastgelopen uitbreidingsplannen in een stroomversnelling. Door het ontwerp van architect Peter van
Assche van het Amsterdamse Bureau SLA werd het oude
museum letterlijk vastgekoppeld aan het andere huis. In
de villa’s komen de wisselende presentaties, in de loopbruggen is straks de volledige collectie van het museum
permanent te zien. ‘Geen enkel museum in Nederland
kan dat doen’, merkt Odding triomfantelijk op.
Zieltogend glas
De directeur van het Nationaal Glasmuseum is een beweeglijke man met vrolijke krullen. Hij spreekt snel, lacht
hard en drinkt veel koffie. In De Glasblazerij schudt hij
een nieuwe Duitse stagiaire de hand, in de winkel legt hij
uit hoe je een bol blaast met kleur van binnen, in het kantoor
wijst hij enthousiast op een tere stapeling laboratoriumglas van Floris Meydam die klaar staat voor een van de
openingstentoonstellingen.
Als materiaal is glas ongrijpbaar. Zand, kalk en soda, meer
is het niet. Transparant, vloeibaar en toch keihard – ja,
het heeft interessante eigenschappen en het nodigt uit tot
bespiegeling. ‘Maar laten we wel wezen,’ zegt Odding als
we in zijn tijdelijke kantoor zitten, ‘toen ik hier kwam had
ik nog niets speciaals met glas.’ Wat bracht de kunsthistoricus en museoloog er dan toe om zich in 2001 aan het
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zieltogende Leerdamse glas te verbinden?
‘Wat mij interesseerde was het geheel.’ Odding steekt zijn
vingers in de lucht en telt af. ‘Een prachtige collectie die
uit elkaar dreigde te vallen. Op een steenworp afstand van
de fabriek waar het is begonnen. In een plaats die er nauw
mee verbonden is. Aan die prachtige dijk, in de villa van
de meneer die het allemaal mogelijk heeft gemaakt – zo’n
ensemble, dat vind je nergens.’

WIE IS
ARNOUD ODDING?
Arnoud Odding (1961) studeerde museologie aan de Reinwardt Academie en
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf 1990 adviseert hij
musea en organiseert hij grote tentoonstellingen vanuit zijn adviesbureau
O dubbel d (www.odd.nl). Zo was hij
onder andere betrokken bij het Zeeuws
Museum, het Nationaal Gevangenismuseum, museumgoudA, het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Frans Hals Museum. Hij was
projectleider voor het transformatieplan
voor dierentuin Artis, en coördinator
van de viering 750 jaar Den Haag.

In 2001 werd hij adviseur van het
Nationaal Glasmuseum, drie jaar later
directeur. Het directeurschap van De
Glasblazerij kwam daarbij, voor de fusie tussen museum en blazerij in 2008.
Samen met Tiziana Nespoli schreef
hij Het gedroomde museum (2004), waarin
zij een nieuwe visie ontvouwen op de
rol van musea. Met de heropening van
het Nationaal Glasmuseum realiseert
Odding een deel van de dromen uit het
boek.
Arnoud Odding is getrouwd met grafisch ontwerper Karen Polder en heeft
een zoon (15) en een dochter (16).

Netwerkmuseum
U was al een soort museumdokter. U bemoeide zich met beleid van
het Zeeuws Museum in Middelburg, met kunst op de Zuidas en met
Artis in Amsterdam. Wat doen musea volgens u niet goed?
‘Tachtig procent van de musea doet gewoon zijn eigen
kunstje. Die zegt: “Dit is belangrijk, wij weten hoe het zit,
wij zijn wetenschappelijk.” Ze presenteren, vaak in een
eenvoudige vorm, hun eigen onderzoek. Conservatoren
maken een tentoonstelling over meneer Zus en zo, wánt
er is nog nooit een tentoonstelling over hem geweest.
En dat is heel arrogant! Natuurlijk is het goed om je op
de inhoud te richten, maar je moet je wel constant afvragen: is hier behoefte aan? Wat voor soorten dingen vinden
mensen nu interessant? Wat doe je voor wie en met wie?’
‘Musea moeten zich realiseren dat hun terrein niet statisch
is. Dat er steeds andere inzichten ontstaan.’
Dus in Leerdam moet het anders. Wat wilt u in het Nationaal
Glasmuseum bereiken?
‘Ik wil dat het museum midden in de samenleving staat.
Dan is die samenleving namelijk ook bereid om er geld en
energie in te steken. Dat doe ik door te zorgen dat er naast
behoud, beheer en presentatie – dat zijn de klassieke taken
van een museum – ruimte is voor ontwikkeling, experiment
en onderzoek. En ik wil dat we een netwerkmuseum zijn.’
Een netwerkmuseum... dat klinkt nogal vaag en modieus. Iedereen
netwerkt tegenwoordig online, maar wat heeft een museum daaraan?
Odding schudt zijn hoofd. ‘Ik bedoel het letterlijk. Dit
museum moet een knooppunt zijn in een netwerk van
mensen die iets met glas hebben. We zijn hier begonnen
met twee al bestaande vriendenclubs aan ons te binden:

‘Ik heb een vrijwilliger die
over heel veel dingen meer
weet dan mijn conservator’
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‘Er is een enorme vrolijkheid
in ons hele kunsthistorische
onderzoek gekomen’

die van Glas en Kristal, en de Vrienden van Modern Glas.
Daarmee hadden we ineens een achterban van 1400 liefhebbers en verzamelaars. Vervolgens zijn we heel bewust
gaan werken met vrijwilligers. Dat zijn er nu zo’n 140.’

‘De laatste glasopleiding in Nederland is meen ik in de jaren zeventig gesloten. Ook daarmee zijn we bezig. We proberen nu een glasopleiding op te zetten in samenwerking
met de vakschool Schoonhoven. Dat is de toekomst.’

Dat is vooral goedkoop...
‘Dat is niet alleen een geldkwestie. Ik heb een vrijwilliger die al dertig jaar documentatie over de Glasfabriek
Leerdam heeft verzameld. Die weet over heel veel dingen
meer dan mijn conservator.
Er is een vrijwilliger die alles weet van Maastrichts glas. En
de opa van iemand anders stond nog in de fabriek. Hier in
Leerdam wemelt het van de specialisten. Die kunnen dus
van alles bijdragen: niet alleen koffie schenken, maar ook
artikelen schrijven op wetenschappelijk niveau.’
Hij wijst naar buiten, waar een oude heer net voor het
raam langs schuifelt. ‘Kijk daar, ze lopen hier op straat.
Dat is een oud-medewerker van de glasfabriek.’

Museum 2.0
Van glasblazers uit Kenia tot museum Boerhaave, van het
Europees Keramisch Werkcentrum tot modeontwerpers
– het ‘netwerkmuseum’ bestaat bij de gratie van samenwerking. Dat zet zich voort op internet, waar sinds 2006
de hele collectie te zien is. Bezoekers kunnen informatie
opzoeken, toevoegen én delen.

Sterven die oude specialisten niet uit?
‘Ja, maar voor die tijd hebben wij de kennis van ze gekregen!’ Odding lacht, gaat dan verder – nu tekent hij ringen
in de lucht om aan te geven hoe het museum steeds verder
om zich heen grijpt. ‘Lokaal zijn we nu goed ingebed. Dan
komt een groot deel van de vrijwilligers nog uit de rest van
Nederland.
Daarnaast zijn we in 2008 gefuseerd met de Glasblazerij.
Vroeger vertelden de rondleiders daar steeds dat “glasblazer een uitstervend beroep is”. Nou, als je dat lang genoeg
roept dan wordt het dat wel! Wij halen nu steeds nieuwe
kunstenaars hier om te werken met onze vakmensen – we
hadden Berend Strik, Klavers van Engelen, nu Marc Mulders, noem maar op. Zo ontstaan er nieuwe toepassingen
van glas.
En we halen sinds kort jonge stagiars van internationale
glasopleidingen hierheen. Die hebben de technische kennis, maar vinden het fantastisch om hier in alle vrijheid te
kunnen experimenteren.’

BREEKBARE IDEALEN

U legt veel nadruk op dat open en constant groeiende ‘online kenniscentrum’.
‘Onze hele collectie staat online: 10.000 objecten, 42.000
tekeningen, 15.000 foto’s. Maar daarmee is het niet klaar.
Ik wil dat het gebruikt wordt, om de reden waar ik het net
over had: dat je als museum niet vastloopt in je kennis.
Nu noemen we dat 2.0, over een tijd heet het weer anders.
Bij objecten op de site of in het museum kun je, met een
iPod op je hoofd, uit verschillende verhalen kiezen. Wil ik
het verhaal van de glasblazer horen? Of van de fabrieksdirecteur? Wil ik iets historisch weten? Mensen kunnen hun
kennis ook toevoegen of verwijzen naar andere afbeeldingen of sites. Zo betrek je liefhebbers en verzamelaars
bij je collectie.’
Wordt dat geen rommeltje?
‘Natuurlijk zit er redactie achter, je moet daar constant aan
werken. En je moet altijd aangeven wat de status is, van
wie en waar de kennis komt.’
Maar los van het technische verhaal wil Odding enthousiast benadrukken hoeveel leuker zijn werkterrein door
al die uitwisseling geworden is. ‘Je kennis afschermen is
volkomen achterhaald in deze tijd van internet. Dat wil
je ook niet meer. Ik heb gemerkt dat er sinds we dit doen
een enorme vrolijkheid in ons hele kunsthistorische onderzoek is gekomen. Al die verschillende bronnen zorgen
voor grote luchtigheid en lichtheid. Er komen verhalen
in het glas.’

De ziel van de fabriek

— WIE WAS

Cochius?

Heeft Nederland die technische kennis zelf eigenlijk nog?
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In de 22 jaar dat hij directeur is van de glasfabriek in Leerdam introduceert Petrus Marinus Cochius maar liefst 1500 nieuwe producten in
serie, meer dan één per week. De arbeiders lopen met hem weg; de
ontwerpen die dankzij zijn idealistische inspiratie en zijn onderonsjes
in esotherische clubs ontstaan, zetten Leerdam voor de eeuwigheid
op de kaart. Toch wacht Cochius een roemloos levenseinde.

Hij was een ondernemer met een spirituele inslag en een groot gevoel voor marketing. Op zoek naar harmonie, achtervolgd door
conflicten. Een volksverheffer met een haast destructieve hang naar
schoonheid. Petrus Marinus Cochius, geboren in 1874, de zoon van
de burgemeester van Rijswijk. Zijn moeder Clara d’Abo komt uit
een vermogende plantagefamilie met aandelen in de Leerdamse fabriek die Cochius’ oom heeft opgericht. Al op zijn 21ste komt de
jonge neef bij zijn kinderloze oom in de zaak. Tien jaar later heeft
hij het tot adjunct-directeur geschopt. Hij trouwt in 1907 met de
musicienne Harriet Selleger, dochter van een theosoof.
Vanaf 1912 is hij codirecteur met werktuigbouwkundig ingenieur
J.H.O. Bunge, maar die geeft er na vijf jaar de brui aan. Hij wil
niet meer met Cochius samenwerken. Het is de eerste akte van een
tumultueus directeurschap. Cochius heeft hooggestemde idealen en
past ze toe in de fabriek. Hij maakt geen onderscheid tussen zijn
geestelijke en zijn zakelijke leven. Het is de oorzaak van de fenomenale opkomst van het Leerdamse glas, en van zijn persoonlijke
ondergang. Herhaaldelijk ligt hij onder vuur, tot hij in 1936 – voor
de vorm vrijwillig – definitief moet stoppen.

de Orde van de Ster in het Oosten, de organisatie rond geestelijk
leider Krishnamurti.
Kerngedachte van de theosofie, die ook uitgaat van oosterse concepten als karma en reïncarnatie, is dat alle wezens in essentie één
zijn. Uit die eenheidsgedachte vloeit voort dat de ontwikkeling van
de mensheid belangrijker is dan de eigen ontwikkeling. Voor Cochius
is ‘broederschap’ daarom een uitermate belangrijk begrip. Broederschap is niet alleen iets wat hij vindt in de genootschappen waarvan
hij lid is, zoals de Rotary en natuurlijk de vrijmetselaars. Het is ook
iets wat hij in de Leerdamse fabriek probeert te creëren.
Al sinds de late negentiende eeuw zijn niet alle fabrieksdirecteuren
meer industriële uitbuiters. Sommigen zijn ‘verlicht’, hebben oog
voor de omstandigheden van hun arbeiders en voeren belangrijke
sociale hervormingen door. Cochius past in die traditie. Zijn fabriek
is niet zomaar een bedrijf: ‘De mensch is bij ons de hoofdzaak.’ En
die menschen, dat zijn ‘werkers met een groote W’. Cochius schaft
nachtdiensten af, legt kinderarbeid aan banden en richt een soort medezeggenschapsraad en een vereniging voor personeelsbelangen op.
Zijn broeders de fabrieksarbeiders dragen hem dan ook op handen.

De geheime leer
Hoewel vaak het middelpunt van conflicten, streeft Cochius juist
naar een leven vol harmonie. Hij is een rasoptimist, een vooruitgangsdenker en in spiritueel opzicht een kind van zijn tijd. Net als
anderen uit de artistiek-intellectuele voorhoede – architect Karel de
Bazel, schilder Piet Mondriaan – is hij aanhanger van de theosofie,
een religieus-filosofische beweging die eind negentiende eeuw populair is gemaakt door de Russische esoterica Madame Blavatsky
en haar standaardwerk De geheime leer. Cochius houdt het trouwens
niet bij één leer: hij is ook priester van de Vrij-Katholieke Kerk,
lid van de Praktisch Idealisten Associatie en penningmeester van

Radicale keuze
Niet alleen het personeelsbeleid, ook de producten van Leerdam
neemt de gedreven idealist onder handen. Eigenhandig tilt hij het
Leerdamse glas naar grote hoogten en zet het als ‘merk’ op de kaart.
En dat terwijl het economisch tij aan het begin van zijn directeurschap somber is. Amper twee jaar is hij directeur of de Eerste
Wereldoorlog breekt uit. Daarmee gepaard gaan grondstoffenschaarste en wegvallende markten. Cochius’ pogingen om gloeilampen te produceren lopen op niets uit – hij ondervindt concurrentie van een andere gloeilampenfabriek in het zuiden des lands.
En huishoudelijk glas wordt in Duitsland en België goedkoper en
beter geproduceerd.
Na de oorlog zit Cochius met een matig draaiende fabriek. Hij weet
dat hij een radicale keuze zal moeten maken om het bedrijf er weer
bovenop te helpen. Wat staat hem te doen?

— tekst: Tiziana Nespoli en Rebecca Wilson
— beeld: Archief Nationaal Glasmuseum
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De mens die theedrinkt uit een perfect vormgegeven
kopje – liefst met op de natuur geïnspireerde
verhoudingen – komt dichter tot God

Brochure Servies B voorzien van ringen
naar een ontwerp van K.P.C. de Bazel

VAARWEL DICTATUUR
Cochius schrijft in 1928 in het tijdschrift ‘Regeneratie’ bevlogen over broederschap.
‘In een wereld waar in broederschap wordt geleefd, moeten de tegenstellingen die nu bestaan
op den duur wegvallen. Daar is geen armoe mogelijk, daar is dictatuur van aristocratie of van
proletariaat onmogelijk, daar verdwijnt de klassenstrijd, omdat zowel werkgever als werknemer iets zullen opofferen om tot elkaar te komen omdat zij op ’t broederschapsstandpunt
staande samen willen werken om het sociale vraagstuk op te lossen.’
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Oogstrelende producten voor iedereen,
daarmee wil de directeur niet alleen zijn fabriek,
maar meteen ook het volk redden

Een spiritueel man als hij gaat op dit soort momenten natuurlijk bij
zijn levens-beschouwing(en) te rade. En de theosofie wijst hem de
weg. Cochius kiest voor schoonheid.
Laat hij zijn sociale principes varen? Integendeel. In Cochius’ ogen
sluiten esthetiek en ethiek naadloos op elkaar aan. Schoonheid staat
voor volmaaktheid, voor goddelijkheid. De mens die theedrinkt uit
een perfect vormgegeven kopje – liefst met op de natuur geïnspireerde verhoudingen – komt dichter tot God. En dat zal weer leiden tot
goddelijke verhoudingen tussen mensen onderling. Daar zou Madame
Blavatsky goedkeurend een koekje bij presenteren: leven in harmonie
met het goddelijke is een theosofisch streven.

Cochius in 1902

GEHEIME WENS
Cochius denkt terug aan zijn allereerste stap op de weg naar het
kunstnijverheidsglas.
‘In 1915 kwam bij mij de gedachte op glas te maken in samenwerking met vrije kunstenaren. Omdat De Bazel en ik geestverwanten
waren en elkaar geregeld ontmoetten, was hij de eerste aan wie ik
mijn geheime wensen kenbaar maakte. In die tijd werd Nederland
overstelpt met goedkoop en allerordinairst geperst glas, gewoonlijk
versierd, met de nabootsing van het allerkostbaarste geslepen kristal.
En de eerste vraag, die ik De Bazel stelde was, of hij het niet
mogelijk oordeelde esthetisch geperst glas te ontwerpen, om die
monstrueuze producten te verdringen, waarmee de eenvoudige
woningen gevuld werden.’
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Gezonde levenslust
Voor het Nederlandse volk is dat streven, voordat Cochius besluit een
handje te helpen, nogal prijzig. Geblazen glas is mooi, maar erg duur.
De gewone man moet het doen met suikerpotjes en vleesschaaltjes
van geperst glas: goedkoop en lelijk. Het baanbrekende van Cochius is
dat hij kiest voor betaalbare kwaliteit. Oogstrelende producten voor
iedereen. Het is een tweeledige missie: hij wil hiermee niet alleen zijn
fabriek, maar meteen ook het volk redden. Dat laatste door via ‘veredeling der voorwerpen van dagelijks gebruik de behoefte aan schoonheid te wekken en te leiden en zoodoende een gezonde levenslust te
bevorderen’.
Nu is het zaak de mensen te vinden die de ware schoonheid in het glas
kunnen persen. Gelukkig kent Cochius uit zijn vele genootschappen wel
een paar broeders die iets moois kunnen maken. Omgaan met glas, dat
leren ze er maar bij. Hij wendt zich eerst tot zijn geestverwant Karel
de Bazel. Deze theosofische architect beantwoordt Cochius’ vraag of
geperst glas ook mooi kan zijn met een aantal zeer esthetische series.
Dan benadert Cochius meer beroemde architecten en vormgevers.
Berlage, Lannooy, Frank Lloyd Wright en Cornelis de Lorm, allemaal
komen ze experimenteren met geperst en geblazen glas. Allemaal hebben ze dezelfde idealen, op de grens van sociaal en spiritueel, die ze
in hun glas toepassen: vormen geïnspireerd op de natuur, goddelijke
verhoudingen. Op advies van De Bazel besluit Cochius ook een interne glaskunstenaar op te leiden, iemand die het materiaal door en
door kent. Het wordt een jonge tekenaar uit de fabriek. Zijn naam:
Andries Copier.

GEPERST ONTBIJTSERVIES
Cochius vertelt – bij De Bazels dood – hoezeer
deze Cochius’ dromen heeft waargemaakt.
‘De inspiratie van De Bazel was onuitputtelijk. Hij
kwam ieder ogenblik met zijn zakken vol ontwerpen op de fabriek. Zelfs zijn kranten waren dan
vol getekend. En na vier jaren van harde arbeid
en studie van de glastechniek kwam hij terug op
mijn vraag, of het ontwerpen van geperst glas
mogelijk was. Van het zeer uitgebreide geperste
ontbijtservies en allerlei andere nuttige geperste
voorwerpen, die hij toen ontwierp, en die jaren
lang met succes verkocht werden, zijn nu alleen
de nestschalen overgebleven.’

BLIJE HUISVROUWEN
Huisvrouwen prijzen in 1926 in ‘De Avondpost’
het glaswerk van De Bazel – ‘We zouden een
standbeeld voor hem moeten oprichten’ – en
denken terug aan het oude glas.
‘Wij Hollandse huisvrouwen zouden een standbeeld moeten oprichten voor architect De Bazel,
die ons het glas heeft gebracht. Of eigenlijk niet
het glas – dat hadden we al – maar het nieuwe
glas. De Bazel heeft uit ons oude, lelijk geworden,
afgesleten glas opeens een wondere nieuwheid
geboren doen worden. En verwonderd vragen we
ons af: is dat nu doodgewoon glas?’
(...) ‘De eigenlijke misère begon echter pas, als
men zich met gewoon glas moest behelpen. We
kennen ze allen wel: de suikerpotjes, de vleesschaaltjes, de vaasjes in namaakkristal. Een
blijvend stukje wansmaak op theeblad en middagtafel. Ze waren lelijk, omdat ze pretendeerden geslepen te zijn, en iedereen kon zien, dat
ze ’t niet waren. We hebben ze nu gelukkig niet
meer nodig, want we hebben het glaswerk van
De Bazel.’
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Cochius schaft nachtdiensten af, legt
kinderarbeid aan banden en richt een soort
medezeggenschapsraad op

Portet van arbeiders die minstens 25 jaar in dienst waren, ter ere van het 50-jarig jubileum van de Glasfabriek Leerdam (1928). Cochius met baard en hoed.

Multi-levelmarketing
De fabrieksdirecteur-met-een-missie brengt zijn uitzonderlijke producten vervolgens weergaloos aan de man. In multi-levelmarketing is
hij zijn tijd ver vooruit. Cochius zoekt samenwerking met bedrijven
als het warenhuis Metz & Co en instellingen als het Museum voor
Kunstnijverheid en de Bond voor Kunst en Industrie. Hij zet toonkamers op, bijvoorbeeld aan de Singel in Amsterdam, adverteert
in kranten, laat kunstenaars lezingen houden en brengt catalogi uit
met intrigerende titels als Neemt het schoone, Dingen van Schoonheid.
Het werkt. Leerdams glas wordt een groot merk. Al snel loopt
kunstminnend Nederland ermee weg. Het vooruitstrevende glas
vindt vooral weerklank bij de elite, maar toch, ook ‘de Nederlandse
huisvrouwen’ laten in 1926 in een dagblad weten dat ze uit pure
dankbaarheid om zijn beeldschone glaswerk wel een standbeeld
voor De Bazel zouden willen oprichten. Het kunstnijverheidsglas
is de juiste weg gebleken, en de winstmarges zijn hoog. ‘Door het
etiket Leerdam op een artikel te zetten, kan er een prijs van 5 à 10%
boven die van een ander voor worden bedongen’, merkt Cochius’
tweede man Copijn in 1925 op.
Desondanks raakt de fabriek nooit uit de financiële problemen. In
hoeverre Cochius daarvoor verantwoordelijk is, valt moeilijk vast
te stellen. Dit zijn sowieso geen economisch goede jaren. Maar
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de productiekosten zijn hoog. Cochius en zijn ontwerpers blijven
maar experimenteren. Zo veel, dat ze nogal eens hun doel voorbijschieten. Ontwerpen die bedoeld waren als voorstudies voor serica,
de goedkope geperste varianten, blijven vaak unica voor de elite.
Objecten om te aanbidden om hun schoonheid. Vergeten zijn de
ontbijtserviesjes en borrelglaasjes voor het volk.
Schulden
Niet voor niets zijn er tussen Cochius en zijn raad van commissarissen terugkerende spanningen. De productiekosten lopen de spuigaten uit, zegt de raad, en Cochius schiet op technisch en administratief vlak tekort als directeur. Cochius wil er niet aan. Hij is ervan
‘overtuigd dat de fabriek thans is ingericht zooals het behoort’ en
wil niets weten van goedkoper produceren. Concessies doen aan de
kwaliteit die de fabriek inmiddels levert? Dat nooit!
Geld speelt geen rol, lijkt het motto van deze heer van stand. Ook
aan zijn persoonlijk leven is de fabriek veel middelen kwijt. De fabriek koopt zijn huis, betaalt zijn elektriciteitsrekening en zelfs een
jongen die meehelpt in de tuin. Toch eist Cochius regelmatig loonsverhoging en presteert hij het nóg om persoonlijke schulden bij de
fabriek te hebben.

KUNSTENAARS STIMULEREN
Cochius vertelt over het belang van
experimenteren en laat tegelijkertijd een
staaltje niet-bedrijfskundig denken zien.
‘Het experimenteren met Unica is stimulerend voor de kunstenaar. Maar niet alleen voor de kunstenaar: het is eveneens
stimulerend voor de fabrieksleiding, de
technische staf, de geïnteresseerde arbeider, de verkooporganisatie, dus voor het
ganse bedrijf. Ook zult u begrijpen, dat het
namaken van Unica en Serica, wat aan
de orde van de dag is, ons weinig hindert.
Voor de namaker is dit product een verkoopsobject, een doel. Voor ons is het een
middel. En voor hen is het ongetwijfeld
een duur product. Want hij moet ten eerste zoeken, hoe wij dat gevonden hebben.
En dat zal hij ongetwijfeld vinden. Want de
fabrikant, die op imiteren ingesteld is, is
zeker slim. Maar omdat hij namaakt, volgt,
tracht in te breken in de geestelijke schatkamer van een ander, juist daarom mist hij
de vrijheid van beweging van de scheppende kunstenaar. Hij staat in het tweede
gelid, de juiste plaats voor de imitator.’

DE BESTE GLASONTWERPER
Cochius over zijn protégé Andries Copier.
‘Reeds De Bazel was ervan overtuigd, dat het
op onze weg lag, een interne kunstenaar te
zoeken, een kunstenaar die zó nauw aan het
bedrijf verbonden is, dat hij dóór en dóór vertrouwd kan raken met de geheimen van de
glastechniek. En zo besloot ik Andries Copier,
die als tekenaar in ons bedrijf werkzaam was,
die gelegenheid te geven. Dus begon hij hier in

Rotterdam, in de Kunstnijverheids School, onder toezicht van de heer Jongert te studeren.
De keus was zeer gelukkig, want de heer Copier
heeft zich in een jaar of tien opgewerkt tot één
van onze zeer gewaardeerde medewerkers en
één van de beste glasontwerpers die ik ken.
Hij heeft inderdaad kans gezien met onuitputtelijke energie ieder jaar nieuwe artikelen te ontwerpen, die steeds weer blijk gaven van grote
gevoeligheid en originaliteit.’
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Cochius met zijn vrouw en vijf kinderen (1921).

Ook aan zijn persoonlijk
leven is de fabriek veel
middelen kwijt
Bovendien is hij vaak afwezig, zowel voor zakenreizen als voor particuliere uitstapjes. Al die broederschappen kosten natuurlijk ook
de nodige tijd. Ook dat wekt wrevel. Een van de bestuursleden zegt
geregeld gehoord te hebben ‘dat de heer Cochius zich te veel bezighoudt met andere aangelegenheden dan die van de fabriek, hetgeen
zou veroorzaken, dat de zaak minder goed gaat’.
Zijn tegenstanders storen zich aan de buitenissige ideeën van hun
directeur. Een ander bestuurslid: ‘Men zegt, dat de fabriek het
hoofdkwartier van de Theosofische Vereeniging is en de zaken in
de tweede plaats worden behartigd.’ Als een foto van Cochius in
priestergewaad in allerlei tijdschriften opduikt, zijn de commissarissen not amused. Cochius zelf werpt tegen dat zijn werk nooit enige
hinder heeft ondervonden van zijn nevenactiviteiten. Iedereen
heeft toch ‘wat de Engelschman noemt een hobby’ nodig?
De zorg van Cochius voor zijn personeel, de manier waarop hij
zijn netwerk inzet, de ontwerpers die hij daar vindt en de ideeën
waarmee zij glas van een universele schoonheid creëren, dit alles is
onlosmakelijk verbonden met zijn ‘hobby’. Maar zijn onzakelijke
leiderschap en de angst voor imagoschade die hij opwekt bij zijn
minder vrij denkende collega’s zijn dat ook.

66—glasmagazine—2010

Beruchte conflicten
Bij het vijftigjarig jubileum van de fabriek, in 1928, wordt Cochius
nog bewierookt. Zowel in de pers als door fabrieksmensen – er
speelt op dat moment geen conflict. Zijn mededirecteur Copijn
noemt hem ‘de ziel van de fabriek’.
Nog geen jaar later – het is 1929, het jaar van de grote beurskrach –
rijpt onder de commissarissen het idee dat Cochius ‘niet de aangewezen persoon is om aan de vennootschap de juiste leiding te
geven’. Hem wordt verzocht ontslag te nemen. Al lukt het hem
na wat gesteggel voorlopig aan te blijven, niet lang daarna keert
ook Copijn zich tegen hem. Net als Cochius’ eerste mededirecteur
concludeert die: ‘Met den heer Cochius is niet samen te werken. Hij
is alleen te dienen of tijdelijk te overheerschen. De van Leerdam
beruchte conflicten zijn (...) onontbrekelijk aan de heer Cochius
verbonden.’ Al is Copijn nu degene die het veld moet ruimen, de
aandeelhouders blijven morren. ‘Géén enkele zaak kan geleid worden alleen uit ideële overwegingen’, merkt een van hen op.
In 1933 wordt Cochius dan toch echt definitief gevraagd om te
gaan. Al is hij technisch, financieel en administratief tekortgeschoten, iedereen is het erover eens dat hij op het vlak van kunstnijverheidsglas onvervangbaar is. Ook is hij nog steeds de lieveling
van het personeel en daarmee een bindende factor in de fabriek.
Leerdam wil Cochius eigenlijk niet kwijt. Daarom mag hij nog een
paar jaar aanblijven als ‘esthetisch adviseur’. Maar zijn rol blijft
onduidelijk en zijn onderonsjes met zijn protégé Copier wekken
irritatie op.

‘Met den heer Cochius is niet samen te werken.
De beruchte
conflicten zijn
onontbrekelijk aan
hem verbonden’
ONVERWOESTBAAR OPTIMIST
Copier typeert Cochius ter gelegenheid van diens overlijden.
‘Cochius heeft zich altijd doen kennen als een onverwoestbaar optimist, iemand die over een aanstekelijke levensblijheid beschikte en
immer bezorgdheid had voor het welzijn van anderen. Zijn medewerkers kon hij inspireeren en doen gelooven in de zaak waarvoor
zij werkten en hun de rust geven, welke zij voor hun werk
noodig hadden. Zelf bezat hij in zijn levensovertuiging
een sterk tegenwicht voor moeilijkheden waarvan zijn
leven vol was. Ook de conflicten met anderen waren vele, maar ondanks dat bleef hij gestadig door
arbeiden om zijn bezieling te storten in de zaak
die hij eenmaal verkoos te dienen. (…) Het leven
van een zoeker naar nieuwe wegen, van een stuwende kracht en idealist is thans afgesloten, een
leven van moed en volharding, van onversaagden strijd tot het verheven einde.’

Verwaarloozing
In 1936 neemt Cochius vrijwillig ontslag. Hij zegt daarover: ‘omdat
ik na veel tweestrijd de overtuiging had gekregen, de fabriek door
uittreding het best te kunnen dienen. Ik heb dit gedaan met verwaarloozing van mijn persoonlijke belangen. (...) In alle gevallen is
er ten opzichte van mij gehandeld met verwaarloozing van ieder begrip van rechtvaardigheid en van goeden wil.’ Twee jaar later sterft
hij, 64 jaar oud.
Petrus Marinus Cochius had een mooier einde verdiend. De fabriek die zijn levenswerk was ging misschien liever zonder hem
verder, het glas waarmee hij het volk van levenslust wilde voorzien,
is van blijvend belang gebleken. Weliswaar niet voor het volk dat
hij wilde verheffen, maar voor de elite. Toch is het hem in 22 jaar
directeurschap gelukt meer dan 1500 producten in serie te lanceren, helemaal op zijn manier. In een fabriek die zijn eigen ideale
wereld dicht benaderde. Waar directie en arbeider, kunstenaar en
industrieel broederlijk samenwerkten aan het allermooiste glas dat
er bestond. Dat moet hem vast wat goede karma hebben opgeleverd. Genoeg om te reïncarneren in iets prachtigs. Misschien wel
een stukje Leerdams glaswerk.
De tentoonstelling Neemt het Schoone in het Nationaal Glasmuseum toont het glaswerk dat werd gemaakt onder het directoraat van P.M. Cochius (1912-1933), de eerste artistieke bloeiperiode van het Leerdamse glas.

Op zakenreis naar Amerika per boot (1925).
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Declared unobscene is de titel van wat op
het eerste gezicht lijkt op een glazen
bikini. ‘Borduurkunstenaar’ Berend
Strik ontwierp het ragfijne glazen
object geïnspireerd door Indiase
pornoboekjes vol Playboy borsten
met kuise censuurbehaatjes. Een
gesprek over glas, India, de vrouw
en pornografie.

VERB
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‘MIJN WERK RA

AKT IETS AAN,

WIE IS
BEREND STRIK?
Kunstenaar Berend Strik (1960) is internationaal bekend om zijn geborduurde kunstwerken. Vaak neemt hij een foto en stikt en
borduurt daaroverheen. Strik is zeer veelzijdig: hij gebruikt ook video, fotografie en
architectuur. Zijn werk is opgenomen in
collecties overal ter wereld.
Met glas werkte hij eerder toen hij in de
jaren negentig glas-in-loodramen ontwierp
samen met Hans van Houwelingen, voor
concertzaal Paradiso in Amsterdam. In
1993 exposeerde hij in Venetië vijf grote
glazen hoofden op grafstenen, in 1994 was
in het Stedelijk Museum een groot glazen lichaam bestaande uit zes onderdelen te zien.
Van 25 september 2010 tot en met 9 januari 2011 is Striks werk te zien tijdens een
overzichtstentoonstelling in Museum Het
Valkhof in Nijmegen.

Je staat internationaal bekend om je borduurwerk op stoffen en foto’s. Eerste associatie: stikt Berend Strik hier met glas?
‘Onzin, dit heeft niets met stikken te maken.
Ik heb deze modellen puur afgeleid van de
modellen in Indiase pornoblaadjes. Op de
foto’s in die blaadjes zijn de getekende censureringen een soort objecten. Die bedekkingen
heb ik ruimtelijk gemaakt, die wilde ik in glas
uitvoeren. Dan krijg je dus dat draadachtige.
Volgens de blazers kon het alleen op deze
manier. Die vorm had ik niet zo bedacht, ik
dacht aanvankelijk dat we het veel preciezer,
veel technischer konden maken.’
Dus je bent niet tevreden met het resultaat?
‘Ik ben uiteindelijk héél tevreden over het resultaat. Ik bedoel alleen: glas heeft altijd iets
ronds, inzakkends, dat hoort bij het materiaal. Veel blazers en glasliefhebbers vinden dat
prachtig, maar mij interesseert dat hele integere, dat ambachtelijke, dat lieflijke niet. Mij
interesseert het veel meer om het materiaal te
dwingen in de richting van een idee.’
En wat ‘dwong’ jou om deze glazen lingerie te ontwerpen?
‘Het glasmuseum in Leerdam nodigde me uit
om werk te maken met als thema ‘op het lijf
geblazen’. Een mooie titel, want glas op een
lichaam blazen is natuurlijk onmogelijk, met
de hoge temperaturen die het bereikt. Die onmogelijkheid deed me denken aan de onmogelijkheid het lichaam te tonen. Dat kende ik
uit die Indiase pornoblaadjes, waarin ze met
pen of potlood de zogenaamd aanstootgevende delen kuisten.’
Hoe komt een man aan zulke boekies?
‘Ik spaar al jaren pornografie, vooral uit de
jaren zeventig, tachtig en negentig. Dozen
vol heb ik staan, uit Duitsland, België, Azië,
noem maar op. Om als archiefmateriaal te
kunnen bekijken. Het is geen geld waard of
zo, zo heb ik het niet verzameld. Overal is in
geknipt en gescheurd.’
— tekst: Petra Boers
— fotografie: Arjan Bennink, Ben Deiman (portret Strik)
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‘Om als archiefmateriaal te bekijken’?
‘Ja, een aantal jaren geleden heb ik natuurlijk
pornografische foto’s gestikt. Eigenlijk heb ik
altijd een grote interesse gehad in pornografie. Niet zozeer om de wellustige zijde ervan,
maar omdat de pornografie je mensen toont
die niet bestaan, mensen met wie je je niet
kunt identificeren. De modellen laten zich
zien, maar eigenlijk laten ze zich ook niet
zien. Er zijn geen persoonlijke emoties bij
betrokken. Dat vind ik interessant. Door de
foto’s te bewerken, krijg je heel andere verwijzingen dan misbruik van mensen. Je verbindt
het beeld bijna letterlijk met nieuwe betekenissen, die borrelen op en zakken weer weg.’
En hoe zit dat met je materiaal uit India?
‘Tussen 1995 en 1998 ben ik veel in India
geweest. Als kunstenaar moet je jezelf altijd
confronteren met nieuwe werelden en zienswijzen. Ik was natuurlijk bezig met het verstikken van fotografie, en India was het mekka
van de textieltechniek. Ik werd binnengelokt
met de belofte dat er locaties waren waar ze
wel tweeduizend verschillende steken konden
maken! Dat bleek allemaal veel ingewikkelder
dan voorgespiegeld. Ik werkte bijvoorbeeld
met vijftig Indiase ambachtslieden aan enorme lappen. Daarop maakte ik de tekeningen
– met vrouwen – en gaf aan wat de kleuren
moesten zijn. Maar de lippen en monden van
de vrouwen borduren, dat gaf veel spanningen bij die mannen. Dat ligt heel complex.
Veel jonge mannen kunnen bijvoorbeeld niet
trouwen, omdat ze geen geld hebben.’
Was het daar dan niet lastig boekjes voor
je collectie te vinden?
‘Inderdaad, het lukte mij aanvankelijk gewoonweg niet om pornografie te vinden.
Uiteindelijk heb ik toch iets via de voormalige ambassadeur kunnen bemachtigen. Echt

DAN RAAKT HET

onder de toonbank ging dat. Alsof je crimineel was. Alle Indiase vrouwen in die boekjes
zijn trouwens gewoon helemaal aangekleed.
Door een bepaalde pose wordt gesuggereerd
dat er toch sprake is van iets seksueels. De
blootplaatjes zijn uitgeknipt uit oude westerse
Playboys en seksboekjes. Van die boekjes uit
de tijd van: plaatje één: vrouw belt aan bij een
deur; plaatje twee: vrouw komt binnen en
man neemt jas aan; plaatje drie: oeps, vrouw
scheurt uit rokje.’
Merk je ook op andere manieren iets van
dat taboe?
‘Als je daar niet geweest bent, weet je niet hoe
het is. Vrouwen zijn er in zekere zin onzichtbaar. Slaan hun ogen neer, kijken je nooit aan.
Aan de buitenkant lijkt het ook alsof er geen
sprake is van prostitutie. Maar in de armste staat kon je destijds voor 25 dollar een
vrouw kopen. Prostitutie is er zó obscuur, dat
het weggedrongen is naar de randen van de
maatschappij, naar absoluut angstaanjagende
plekken. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde routes voor vrachtwagens, tussen New Delhi en
Calcutta, met dorpen erlangs waar bijna alleen maar prostituees zitten. Daar wordt heel
bruut met vrouwen omgegaan, omdat het
voor het publiek zo onzichtbaar is. Een bevriend iemand bracht me een keer naar zo’n
plek, een hal ergens helemaal achteraf met
vrachtwagens. Boven de garage waren aparte
hokjes voor prostituees. Wij durfden absoluut
niet naar binnen, zo eng was het daar.’

WEER LOS’

Lever jij met jouw glazen ‘censuurlingerie’ commentaar op die dubbele moraal,
op de uitbuiting van vrouwen als seksueel
object?
‘Being critical is a luxury. Ik wil niet zeggen dat
ik mijn werk maak om dit soort thema’s direct
aan de kaak te stellen, maar ik verwerk ze er
natuurlijk wel in. Het werk raakt iets aan, dan
raakt het weer los. Ik probeer de toeschouwer
er een rol in te laten spelen. In eerste instantie
zie je een vlechtwerkje. Dan wordt je oog erin
gezogen. Onbewust probeer je toch om door
dat rastertje te kijken en te zoeken naar de tepel. Je betrapt jezelf erop dat je een gluurder
bent. Dat zijn impulsen, je wordt neurologisch gestuurd, zonder dat je er zelf grip op
hebt. Dat vind ik boeiend. Misschien zijn die
neurologische impulsen wel de reden waarom
de wereld zo slecht in elkaar zit.’
Je hebt je werk laten fotograferen op een
donkere vrouw.
‘Ja, ik wilde een donkere vrouw. Zo krijgt dit
werk nog meer verdubbelingen en betekenislagen. Ik herhaal wat op een foto in een
Indiaas blaadje staat in glas, die foto is een
herhaling van een eerdere foto uit een westers
blaadje, het nieuwe object wordt weer herhaald door het te fotograferen op een mooie

mulattin. Mulattinnen werden zo’n honderd
jaar geleden in de tijd van de slavernij vaak
door hun eigenaar gebruikt voor seks. Enerzijds heb je bij deze foto dus het idee dat je
naar een hele mooie mysterieuze voorstelling
kijkt. Maar tegelijkertijd zit ook die andere
laag erin. Wat verborgen zit in het gehaakte
ondergoed, zit ook verborgen in het model.’
Nog een laatste vraag, speciaal voor vrouwen: is jouw glazen ‘setje’ draagbaar?
‘Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
Voor mij gaat het om het object en het verhaal. Het gaat ook helemaal in tegen het cliché van de breekbaarheid van glas, dit heeft
iets heel vleselijks. Maar het ís te dragen, door
het op een model te fotograferen laat ik zien
dat dat inderdaad kan. Alleen moet je het wél
met beide handen vasthouden!’
Declared unobscene van Berend Strik is te zien tijdens de
tentoonstelling I’ll be Blown in het Nationaal Glasmuseum.
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—Armeluis

piet hein eek

LAMP
by nationaal glasmuseum

Piet Hein Eek (1967)
studeerde in 1990 af aan
de Design Academy in
Eindhoven. Al snel kreeg hij
nationale bekendheid. Zijn
ontwerpen worden tentoongesteld in diverse musea,
waaronder het Stedelijk
Museum in Amsterdam.
De Armeluislamp wordt
gemaakt voor het label by
Nationaal Glasmuseum.
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met een laagje zilver beIs Piet Hein Eek (43) een ‘arme
‘Zilverglas was vroeger voor mensen glas
dekt; dat heette armeluiszilver,
luis’? Al lang niet meer. Sinds
hij in 1990 een kast van sloop- die geen geld hadden voor echt zilver’ zilver voor de arme lui. Het idee
sprak me aan, de kosten kwahout op de markt bracht – als
tegenwicht voor de toenmalige hang naar gladde perfectie men tegemoet aan het krappe budget van het Nationaal
– is het hard gegaan. De sloophouten tafels, stoelen en Glasmuseum. En voilà: de Armeluislamp was geboren.’
kasten gaan inmiddels in grote oplagen de wereld over, en Op tafel staat een prototype: een dubbelwandig geblazen
druppelvormige bol, geïnspireerd op een lampje dat Eek
Eek maakt al lang niet meer uitsluitend meubels.
Met een team van veertig medewerkers ontwerpt hij com- in een oude inboedel op de kop tikte. ‘Dat dubbelwandige
plete inrichtingen, serviesgoed, lampen en alles wat je is expres,’ zegt Eek, ‘want beplak je het glas met zilver en
maar kunt bedenken voor in en om het huis. Zijn werk doe je het licht aan, dan springt er door die dubbele spiekenmerkt zich door het gebruik van ongewone materia- geling een rare, grillige lichtvlek tevoorschijn.’
len waarbij het productieproces nauwkeurig te volgen is. Ervaring met glas had Eek nauwelijks. ‘Eerst hebben we
Zenuwcentrum van het imperium PHE is een enorme in de glasblaaswerkplaats van het museum geëxperimenfabriekshal op de grens van het Brabantse Geldrop en teerd met prototypes. Toen de vorm zich had uitgekristalNuenen. Hier schalt geen Sky Radio door de luidsprekers, liseerd, zijn er mallen in Tsjechië gemaakt. Daar wordt het
armeluislampje nu in een grote oplage geproduceerd.’
maar hippe indie- en rootsmuziek.
Het Glasmuseum in Leerdam vroeg Eek voor de inrichting Of Eek in de toekomst nog meer in glas gaat ontwerpen,
van het hernieuwde museum, en aangezien de samenwer- weet hij niet. ‘Ik heb geen specifieke voorkeur voor glas.
king goed verliep, vroeg het museum hem ook om lampen Ik vind alle materialen geweldig. Goud, sloophout, glas –
te ontwerpen voor het museumrestaurant. ‘Een eenvou- het maakt me geen bal uit waarmee ik werk. Ik werk ook
dig ding moest het worden,’ zegt Eek nuchter, ‘want het niet met een vooropgezet plan, in de trant van: nu ga ik me
budget was laag. En omdat het museum het glas kon pro- eens in het procedé van glasblazen verdiepen. Ik ontwerp
met materiaal dat voorhanden is. En als ik een vriendje
duceren, heb ik het glazen armeluislampje bedacht.’
Via Guido Geelen, een bevriende kunstenaar, kwam Eek ken dat iets goed kan, of het nu meubels maken, glasblaop het idee van armeluiszilver. ‘Guido en ik ontwierpen zen of pottenbakken is, dan ontwerp ik voor hem.’
vorig jaar voor het Religieus Museum in Uden een kerstboom van zilverglas, waar glazen verzilverde beelden bij
hingen. Zilverglas was er vroeger voor mensen die geen — tekst: Lucette ter Borg
geld hadden om zilver te betalen. In plaats daarvan werd — fotografie: Margot Rood
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peik suyling

‘Whatever ends, begins’
by nationaal glasmuseum

Peik Suyling (1954) is
kunstenaar en ontwerper,
directeur van de stichting
Young Designers & Industry, voorzitter van de stichting Amsterdam Creativity
Exchange en tutor aan het
Design Lab van de Rietveld
Academie in Amsterdam.
Whatever ends, begins wordt
gemaakt voor het label by
Nationaal Glasmuseum.
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mijn vriendin erop wees, wist ik:
Wie bij een urn denkt aan een
‘In een kist – dat leek me
dát ga ik maken: urnen in de vorm
zware stolp met een deksel
eng en benauwd en donker’
van bloemen. Ik ga samen met de
erop, vergist zich. De urnen van
glasblazers tekenen in glas.’
ontwerper en kunstenaar Peik
Suyling (55) zien er sprookjesachtig uit, alsof ze gewicht- Whatever ends, begins werd de titel van de urnenreeks, een
loos zijn, en helemaal geen urn. Suylings urnen lijken op citaat dat Suyling trof als een boemerang bij het lezen van
tekeningen, of bloemen, of servetten met randen die op- Empty Mirror, een boek van Janwillem van de Wetering
over zijn verblijf in een Japans zenklooster. Suyling ervoer
lossen in licht.
‘Ik teken om na te denken. Dezelfde motieven, in talloze het bij het ontwerp van deze urnen: verhalen raken nooit
variaties. De afgelopen twee, drie jaar teken ik eigenlijk uitverteld, een afscheid is zelden definitief en gebeurtealleen bloemen. Fantasiebloemen, die haast automatisch nissen zijn nooit werkelijk afgelopen.
op papier terechtkomen, daar bloeien en verwelken. Op Twintig zijn er inmiddels geblazen. Dat worden er meer,
die manier schud ik de muizenissen van de dag van me want de urn zal te koop zijn onder het label by Nationaal
af, ban alle ruis uit en concentreer me op datgene wat Glasmuseum. Vijf blijven er in de collectie van het museum.
een bloem representeert: onbeschermde levenskracht, de Vijftien houdt Suyling er zelf. Hij gaat ze niet verkopen,
onontkoombaarheid van het leven, schoonheid, leven en maar weggeven aan familie en vrienden. ‘Ze op deze manier verspreiden vind ik belangrijk.’
dood. Hoe dat te vatten in glas?’
‘Mijn vriendin wees me op een tekening aan de muur bij ons Er zijn wild woekerende bloemen, er zijn kleine bloemen
thuis. ‘De oplossing hangt recht voor je neus’, zei ze. De op- met dikke, ronde knoppen, bloemen die lijken op pentekeningetjes zo fragiel. En er zijn bloemen die helemaal niet op
lossing was een tekening van een van mijn dochters.’
‘Meer dan tien jaar geleden, schat ik, had ik zo’n typisch bloemen lijken, maar op abstracte organische vormen.
kindergesprek met mijn dochter, die toen zes jaar oud was. Suyling koos vijf kleuren: melkwit, omdat dat een mooi
Ze vroeg: “Wat gaat er met jou gebeuren als je dood bent, tekenachtig effect heeft, zwart, roze, lila en groen. Iedere
papa?” Ik vertelde haar dat ik liever niet begraven wilde urn wordt afgesloten met een kurk, die verzegeld kan worworden, want in een kist – dat leek me eng en benauwd den. De as strooi je uit op het binnenste van de bloemen donker. Liever wilde ik iets met ruimte om me heen. blaadjes in de urn. ‘In deze urnen zou ik graag de as van
Ik zei dat ik graag gecremeerd wilde worden, en legde uit mijn dierbaren bewaren. Voor schoonheid en troost.’
hoe dat gaat, dat je lichaam wordt verbrand en je as in een
urn terechtkomt. Mijn dochter pakte een papier en begon
te tekenen. Ze tekende een urn in de vorm van een bloem.
‘Jóuw urn van glas,’ zei ze, ‘met een dopje erop.’
— tekst: Lucette ter Borg
Sindsdien hangt die tekening bij ons aan de muur, en toen — fotografie: Margot Rood
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— Licht

chris kabel

BEL
‘Bubblicious’
by nationaal glasmuseum

Chris Kabel (1975) studeerde in 2001 af aan de Design
Academy. Hij ontwerpt
stoelen, vazen, kandelaars,
stadskaarten van kant, tafels
en – voor het eerst – ook
een gevel voor een pand
in Amsterdam. Onlangs is
zijn Mesh Chair aangekocht
door het Museum of Modern Art in New York.
Bubblicious wordt gemaakt
voor het label by Nationaal
Glasmuseum.
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tot spreken willen brengen.
Wie kent niet die hompen fel‘Ik kon als kind urenlang
De lamp is van doorzichtig
roze kauwgum, die Bubblicious
kauwgumbellen blazen’
of opaak glas, in melkachtige
heten? Mierzoet en ijzersterk –
kleuren: wit, zachtgroen, bruin
je kaakspieren worden er lam
van. Als kind was ontwerper Chris Kabel (34) fanatiek of (kauwgom)roze. De lamp heeft een druppelvorm die
Bubblicious-kauwer. ‘Ik kon urenlang bellenblazen. Uit- aan de bovenkant met een klem is afgeknepen, waardoor
eindelijk slaagde ik erin bellen te produceren zo groot als er spanning in de buik van de lamp ontstaat. Je moet als
mijn gezicht, en – mijn specialiteit – een bel in een bel.’ De kijker de illusie hebben dat de lamp op knappen staat, net
bubblegum uit zijn jeugd inspireerde duizendpoot Kabel als bij de klapkauwgum waarmee je een grote bel blaast. In
tot het ontwerp van de glazen lamp Bubblicious. De han- Bubblicious is het alsof het glas nog zacht en heet is, alsof
gende lamp bestaat uit een glazen kap die met een draad- het nog aan de blaaspijp van de blazer zit.’
De kennis die Kabel dankzij het stipendium opdeed in
metalen knijper tegen een lampfitting wordt geklemd.
‘Aanvankelijk had ik niet veel met glas. Ik vind de meeste glasblaaswerkplaatsen in Leerdam, Tsjechië en Zaandam
glasontwerpen monsterlijk lelijk: gefrutsel met rare kleu- heeft geleid tot een diepe bewondering voor het materiren, toeters en bellen. Ik studeerde op de Design Academy aal. ‘Glas heeft iets magisch – kijk maar hoe schitterend
in Eindhoven weliswaar af met een serie glazen, maar Bert Haanstra het proces van het glasblazen verfilmde in
daarna ontwierp ik eigenlijk van alles. Ik ben een oppor- zijn geweldige documentaire Glas. Glas lijkt op alles. Glas
tunist, en laat me leiden door de opdrachten die op me kan zich voordoen als stroop. Het kan zijn alsof het licht
af komen. Met glas ging ik pas serieus aan de slag toen ik uitstraalt. Het doet soms denken aan suikerwerk, en ook
vier jaar geleden het Stokroos Stipendium ontving van het is het bedrieglijk aanraakbaar als het net uit de oven komt.
Glasmuseum. Dat bedrag stelde me in staat serieus onder- Zo’n zachte, vloeiende bol – ik moest mezelf in het begin
zoek te doen naar glas in samenwerking met specialisten. beheersen om niet met mijn handen het gloeiend hete glas
‘In mijn ontwerpen – en dus ook in die van glas – zoek vast te pakken en in vorm te kneden.’
ik altijd zo min mogelijk kleur en tierelantijnen. Ik wil
laten zien hoe een voorwerp gemaakt is, hoe het in elkaar steekt – dáár word ik blij van. Ook in mijn glazen — tekst: Lucette ter Borg
lamp Bubblicious heb ik het materiaal zo helder mogelijk — fotografie: Margot Rood
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— Knijp

klavers van engelen

KAN
by nationaal glasmuseum

Niels Klavers (1967) en
Astrid van Engelen (1970)
studeerden aan de Rietveld
Academie in Amsterdam. In
2007 wonnen zij de Dutch
Fashion Award.
De Knijpkan wordt gemaakt
voor het label by Nationaal
Glasmuseum.
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veel moeilijker om iets te
Ze zitten de groten op de
‘De kan heeft niet het hoerige
ontwerpen wat iedereen wil,
hielen wat betreft succes en
dat veel glasontwerpen hebben’
dus wat verkoopt, en óók
internationale bekendheid.
nog extreem en vernieuDe collecties damesmode die
Niels Klavers (43) en Astrid van Engelen (40) sinds 1998 wend is. Diezelfde uitdaging vonden we in de opdracht
samen ontwerpen, worden getoond op de prestigieuze van het Nationaal Glasmuseum.’
modeweken van Parijs en Milaan. Hun kleding is aange- ‘Glas is een raadsel’, merkte Klavers tijdens de eerste experimenten. ‘Doordat het er zo vloeiend uitziet, zo zacht
kocht door belangrijke musea en verzamelaars.
‘Van jurken naar glas – zo groot is die sprong niet’, lacht is en aanraakbaar, denk je dat je mogelijkheden haast onbeNiels Klavers in zijn grote atelier op de zevende verdie- perkt zijn.’ Hij lacht: ‘Dat is met stof min of meer zo, maar
ping van het World Fashion Center in Amsterdam. Hij niet met glas. Met glas ben je technisch veel beperkter.’
haalt een brochure tevoorschijn met daarin de najaarscol- Voor de glazen schenkkan benaderde het duo Anna ter
lectie 2009-2010. ‘Het beeld van onze kleding is organisch Haar, een oud-student van de Design Academy in Eindhoven. Samen met haar ontwikkelden Klavers en Van
en grillig, met soms sterke contouren.’
‘Kijk,’ – Klavers wijst op een jurk met rul vallende plooien Engelen een eenvoudige, transparante schenkkan, waarin
en een ingenieus gevouwen kraag – ‘die lijnen, die drape- aan de zijkant zacht een handgreep lijkt te zijn ingeknepen. Klavers pakt een prototype uit een kast en houdt het
rieën, dat is net jugendstil. Dat is al net glas.’
Toen het Glasmuseum hem en zijn partner Astrid van hoog. ‘Kijk, wat mooi’, zegt hij enthousiast. ‘Als ik de kan
Engelen begin 2009 benaderde met het voorstel om ‘iets’ oppak, zie je mijn hand. Maar als een ander de kan opmet glas te doen, zei het duo dan ook gretig ja. Klavers: pakt, heb je weer een ander beeld. En een vrouw die net
‘Het werd een halssieraad, eentje dat de jurk aan de linker- haar nagels heeft gelakt, schept wéér een ander beeld. In
kant vastklemt en hooghoudt, en dan via de nek uitmondt die zin is deze kan grenzeloos. De kan is niet artistiekerig, heeft niet het hoerige dat veel glasontwerpen hebben,
in een klein sculptuur.’
Dat sieraad was de aanleiding voor het museum om maar is een kan geworden waarvan wij zeggen: die willen
Klavers Van Engelen, zoals het duo officieel heet, te vra- wij ook bij ons thuis.’
gen voor een product dat verkocht kon worden in het museum. Klavers: ‘Wij houden van dit soort uitstapjes tussen
commercie en kunst in. Daarom zitten we in de mode.
Mensen denken altijd dat het moeilijk is om een jurkje — tekst: Lucette ter Borg
te ontwerpen dat eigenzinnig en extreem is. Maar het is — fotografie: Margot Rood
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— Is
het glas?

1

quiz

Glas na-apen of na-apen in glas. Het gebeurt. Ziek glas,
cheap glas, natuurglas, glasachtig lichaam, glasbanaan en
plastic glas (!) Bewakingsspiegel, spiegelwand, wandluis,
armeluislamp. Het bestaat. Is het glas? Kies de echte. Test
je cruciale glaskennis!

— Petra Boers & Suzanne Hertogs
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13



1.
 Glasplastiek Pinguin – door W. Stuurman
(1972) 			
 IJsplastiek Pinguin – door M. Natuur
(jaartal onbekend)

7.
 Unica, stenen van glas – door
W. Heesen (1959)		
 Diatomen, plankton van zee – door
M. Natuur (al miljoenen jaren)

2.
 Glazen unica van Andries Copier
– met bellen (jaartal onbekend)
 Champagne van Moët & Chandon
– met bellen (jaartal onbekend)

8.
 Glazig zeepaardje – helemaal echt
 Glazig zeekwalletje – helemaal glas

3.
 Arty groen glazen paardje van sixtiesMurano 		
 Arty groen glazig toetje van Bompas & Par

Echt? 

4.
 Rode vernis in water gegoten – door
fotograaf Alberto Seveso (detail)
 Rode ingewanden in glas geblazen – door
ontwerper Marvin Lipofsky (detail)
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5.
 Natuurglas – vormt zich in de natuur
onder specifieke omstandigheden
 Cultuurglas – vormt zich in de cultuur
onder specifieke omstandigheden
6.
 Limoengroene glaskikker (glass frog) uit
Zuid-Amerika – met ingewanden
 Limoengroene glasbeer (gloase beerke) uit
Noord-Brabant – zonder ingewanden

12

9.			
 Patser-margaritaglas – van acryl (met
dishwasher top rack safe-garantie)
 Patser-ijsemmer – van kristal (met sterling
zilver hengsel-garantie)
10.
 Vries-sculptuur-insect 		
 Dauw-natuur-insect
11.
 Bloemen op glas			
 Bloemen van glas
12.
 Especially love – schilderijen van gezonde
vrouwen (bron: Gregory Thielker)
 Korrodierte oberfläche – foto’s van ziek glas
(bron: Duits ingewikkeld boek)
13.
 Glazige aardappel (met bikini)
 Glasbanaan (zonder bikini)

Ad. 7
Planktonwonder
Ze zijn even belangrijk voor ons leven als ons
hart: diatomen. Eencellige wieren met een extern skelet van kiezel, die in de oceanen van
de wereld leven. Er wordt wel geschat dat de
miniwiertjes zorgen voor zeker 60 procent
van de zuurstof op aarde! Geen glas dus,
maar zeker een wonder.
Ad. 8, 12, 13
Blaschka’s meesterwerkjes
Meer dan driehonderd jaar werd in de Boheemse familie Blaschka de kunst van het
glasblazen van vader op zoon doorgegeven,
toen Leopold Blaschka zich halverwege de 19e
eeuw aan glas waagde. Als groot bewonderaar
van de natuur, probeerde hij fragiele en lastig
te conserveren verschijnselen als bloemen, insecten of weekdieren te vangen in glas. Zijn
met wetenschappelijke precisie vormgegeven
objecten zijn anderhalve eeuw later nog altijd
meesterwerkjes van glasillusie.
Ad. 11
Huilend glas
Glas kan breken, maar wie wist dat glas ook
kan huilen? Dat gebeurt als glas de glasziekte
krijgt. Niet besmettelijk, wel dodelijk. Deze
‘ziekte’ heeft een verwoestende uitwerking:
er komen druppeltjes op het oppervlakte van
het glas en het gaat craqueleren. Na een tijdje
ziet een ooit zo jong en glanzend object eruit
als een oud spinnenweb van barsten. Genezen kan helaas niet, voorkomen wel. De glasziekte ontstond in het verleden doordat men
steeds helderder glas wilde maken. Daarom
werd er geïmproviseerd met de ingrediënten.
Soms leverde dat zeer helder, maar chemisch
zeer onstabiel glas op.

Alle dertien goed? Kom langs in het Nationaal
Glasmuseum voor nog veel meer echt glas.
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glasekster ii: de knikkerkenner

Knikk ers

als

UITLAATKLEP

‘Knikkermakers werden niet oud’, weet Cees van
der Velde (45). Uit giftige verfstoffen en gloeiend heet glas toverden ze het mooiste kinderspeelgoed. ‘Ik ben er al veertig jaar mee bezig.’

Knikkergek
‘Het begon bij mijn opa. Die zag de knikkers in mijn
Bencobus en zei: “Daar heeft je vader vroeger nog mee
gespeeld. Verzamel jij oude knikkers?” Al vond verder niemand ze leuk, ik vond die ouwe gewoon mooi, die hadden
iets speciaals. Dus haalde ik ze uit de zak. Ik dacht: als ik
hem heb, dan heb ik hem. Ik kon niet eens zo goed knikkeren.
Het standaardverhaaltje is toch: je gaat naar de middelbare
school, dan wordt de knikkerzak weggedonderd. Bij mij is
het altijd gebleven. En nu heb ik er een stukje kennis bij.
Er gaat veel tijd in zitten. Maar ’t is een uitlaatklep. Ik moet
mijn ontspanning hebben, dat probeer ik in de knikkers
terug te vinden.
Op de rommelmarkt voel ik soms gewoon dat een knikker
me aankijkt. Zo vond ik er ooit een zeldzame met goudstof erin. Ik vraag: “Wat moet je ervoor hebben?”, zegt die
handelaar: vijf cent, want ik moet ook winst maken. Hij
haalde al zijn buren erbij om de knikkergek die er vijf cent
voor gaf uit te lachen. Maar ik zei: “Wie het laatst lacht,
lacht het best.” Ze moesten eens weten wat ie waard is.’

Knikkerdorpje

Cees van der Velde (45)
woont in Appelscha en
heeft een eigen klusbedrijf.
Over zijn verzameling
vertelt hij op www.knikkerwereld.nl.
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‘Ik verzamel vanaf het begin van de Europese knikkerproductie tot mijn eigen jeugd. De oorsprong van de knikker
ligt in het Duitse Lauscha, in Thüringen. Echt een heel
klein knikkerdorpje van een paar duizend mensen. Je moet
hard remmen, anders ben je er zo weer door. Het zand is
er siliciumhoudend. De mensen hebben daar glasbrokken
voor het huis liggen zoals wij zwerfkeien.
In het begin van de negentiende eeuw had je alleen porseleinen en agaten knikkers. De familie Greiner, grondleggers van de knikker, dacht toen: we hebben toch die

glasvoorraad in Thüringen liggen. Voor 1840 werd het glas
in een mal geduwd en daarna met de hand gepolijst. Maar
toen vond Elias Greiner de knikkerschaar uit. Dat maakte
de productie een stuk goedkoper. Het eigeel, wit en lichtblauw binnen in de knikkers is arsenicum en lood. Het
was het slechtste werk dat er was. Ze werden niet oud, die
knikkermakers.’

Knikkerfamilie
‘Tot de eerste wereldoorlog werden er nog handgemaakte
knikkers in Lauscha geproduceerd. Maar in Amerika, altijd
de grootste afnemer, was in 1906 de machinale knikkerproductie begonnen. In Duitsland konden ze zo’n machine niet op poten krijgen. Toen heeft de telg van een
Duitse knikkerfamilie die gepatenteerde knikkermachine
gekopieerd. Gejat, ja. Hij is wel gestraft met een geldboete,
maar het heeft hem geen windeieren gelegd.
Mijn hele leven wilde ik al een keer naar Lauscha. Je wilt
het daar toch zien, voelen en aanraken. Een jaar of vier geleden ben ik er dan eindelijk geweest, begin januari, direct
in ’t nieuwe jaar. Mijn vrouw stelde voor erheen te gaan.
Dat was echt een verrassing. Elke winkel, maakt niet uit of
het de slager, de bakker of de kruidenier is, verkoopt er
glas, nieuw of antiek. Prachtig. Ik voelde me daar meteen
thuis. In Nederland vinden ze mijn hobby vaak maar raar.
Daar loop ik toch wel tegenaan. Als je daar vertelt dat je
knikkers verzamelt, vinden ze ’t heel normaal.
Toen we bij de laatst overgebleven glasblazerij vandaan liepen, zag mijn vrouw een witte knikker is de sneeuw liggen.
“Die ligt er voor jou”, zei ze.’
— tekst: Rebecca Wilson
— fotografie: Anke van Iersel

‘Mensen vinden mijn
hobby vaak maar raar’
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Verdwenen zijn de idealen die ons ooit levenslang verbonden.
De fabrieksbaas die ons beschermde in voor- en tegenspoed, de
gemeenschap die ons nauwlettend volgde, en die ene pindakaas.
Dertig soorten boter hebben we, geen doelen die ons verbinden.
Ieder voor zich trekken we ons terug en spelen ons eigen masker.
Hoe onderscheiden wij ons nog? Ik ben mijn lichaam en blaas mijn
eigen bel...

I’LL BE BLOWN
OP HET LIJF GEBLAZEN

— fotografie: Hermanna Prinsen @Eric Elenbaas
— styling: Amber Myhre Bosch @Angelique Hoorn Agency
— haar: Tommy Hagen @House of Orange
— make-up: Marie-Sophie @View Agency
— model: Lotte Tuinstra @Fresh Model Management
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Armband Imagine Riflessa, Evert Nijland (2009) / Handschoenen, www.inesgloves.com

Op het lijf geblazen. Een onmogelijke vraag: vloeibaar glas is 1200 ºC heet. Toch
stelde het Nationaal Glasmuseum die vraag vanaf het voorjaar van 2008 aan tientallen ontwerpers, kunstenaars, studenten, mode- en sieraadontwerpers en nodigde
hen uit nieuw werk te maken in De Glasblazerij. Hoe kun je glas toepassen op het
menselijk lichaam? Wat begon als een eenduidig onderzoeksproject, kreeg steeds
meer lagen van betekenis. Gaandeweg ontstond een collectie van objecten die ons
vertelt wie wij zijn en wat wij willen.

< VERDRINK MIJ SCHITTEREND

> DRAPEER MIJ UNIEK

Glas past wonderwel bij modeontwerpers Niels Klavers en Astrid van Engelen: zij
ontwerpen hun kleding nooit op papier, maar vormen en draperen de stof direct
en intuïtief op de pop. Ook glas leent zich voor een vorm van ‘intuïtief draperen’.
Door te spelen met de bel aan het einde van de blaaspijp verkent de blazer de mogelijkheden. Zo ontstonden grote unieke halssieraden van glas, die als sierlijke glazen
strikken glanzende jurken op hun plek houden.
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Halssieraad, Klavers van Engelen (collectie herfst-zomer 2009) / Schoenen, www.unitednude.com

Nergens is schoonheid zo pijnlijk vergankelijk als in Venetië. Evert Nijland maakte
grote, archetypische kralen, gebaseerd op de balkons en balustrades van de weelderige palazzo’s. Imagine Riflessa is een eerbetoon aan de schittering van de zon op het
water van de lagune waarin de oude stad verdrinkt. De kralen van de armband zijn
van binnen verspiegeld. Als metafoor van de ijdelheid, met de waarschuwing voor
vergankelijkheid?

Halssieraad, Naomi Filmer (2010)

Glasobject Dirt End, Andy Wauman (2010) / Schoenen, United Nude
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< VERSCHROEI MIJ DRAAGLIJK

Naomi Filmer verkent consequent de grenzen van het sieraad en het lichaam. ‘Ik
maak werk dat het lichaam niet verdraagt – in ijs en chocolade bijvoorbeeld – ;
werk dat gedragen wordt door niet-lichamen – protheses voor paspoppen; en werk
dat het lichaam siert, maar niet gedragen wordt.’ In 2009 nam Filmer ‘op het lijf
geblazen’ zeer letterlijk: zij blies bellen op gipsen bustes die het gips verschroeiden,
en verwerkte deze tot ‘ondraaglijke’ objecten. In 2010 ontstond een nieuwe serie
opvallende halssieraden – om wurgend dicht op het lijf te dragen? In tegenstelling
tot de glazen knuppel Dirt End van Andy Wauman – om anderen ver van het lijf te
houden?

> VERVORM MIJ NIEUW

De tentoonstelling I’ll be Blown biedt een overzicht van de experimenten van een vijftiental kunstenaars en (mode)ontwerpers die in de afgelopen twee jaar op uitnodiging van het museum werkten in
De Glasblazerij.
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Mask, Walter van Beirendonck (2009)

Gasmaskers, cartoonachtige latex kappen, breisels, nylon hoofddeksels die het gezicht verbergen - maskers intrigeren modeontwerper Walter van Beirendonck. In
zijn collecties zien we op allerlei wijzen intrigerende bedekkingen terugkomen. Niet
eerder maakte hij een masker van glas – om je achter te verschuilen, of juist om jezelf
een nieuwe identiteit aan te meten.

— 9000 x
GLAS

transparant depot

Niks stoffig depot, niks curator. In het transparante depot
van het Nationaal Glasmuseum kun je als bezoeker altijd je
favoriete object bewonderen.
Op welke van de 9000 verheugen glasliefhebbers zich?

Ik VIEL er
GELIJK OP
Hilde Snakenborg-Rodenburg (70)
FAVORIET GLAS De grote pot van J.W. Gidding
(1928).
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Vincent van Oppenraaij (69)
FAVORIET GLAS Het ezeltje van
H.M. Laupman (1966).
Want?
‘Ik zou zeggen: kijk zelf eens goed wanneer je zo’n beestje ziet staan in een weitje! Zo helemaal lief en mooi getroffen.
Ik vind al deze matglazen figuren mooi. Elke
keer als ik er een zie moet ik het even pakken
en eroverheen strijken. Dat geeft een goed
gevoel.’
‘Eens bezochten een vrouw en man het museum,
en na wat rondgekeken te hebben haalde de
man uit zijn broekzak een prop krantenpapier. Daar kwam een ezeltje van Laupman uit!
Of het iets bijzonders was en of wij het ook
hadden? Ik heb het toen voor ze opgezocht in
het boek Antiekwijzer Leerdam glas. Zij vonden
het prachtig en gingen blij weer weg.’

Want?
‘Ik viel gelijk op deze pot toen ik hem zag
staan bij een tentoonstelling. Vanwege de
prachtige beschildering. Ik vind heel veel
glasobjecten mooi, ook van Copier, Heesen en Meydam. Soms is het de kleurstelling
van het object, soms de mooie ingeblazen
voorstellingen en soms zijn het de vormen.
Ik ben deze glashobby ongeveer twintig jaar
geleden begonnen door Andries Copier op
te bellen. Hij nodigde ons toen uit om naar
Wassenaar te komen en heeft uitgelegd hoe
je moet beginnen met glas verzamelen. Inmiddels staat ons huis vol met heel veel mooi
glas. Wel is het zo opgesteld dat wij – en onze
kleinkinderen – er gewoon langs kunnen lopen zonder iets omver te stoten.’

?
?

Zo MOOI
getroffen

LUCHTBEL-vrij
kon hij nog niet
Ik heb TE VEEL
gezien

Gerrit van Brakel (75)
FAVORIET GLAS Een dikwandig, bol vaasje van
Floris Meydam (1963).

Wil Wieringa-Sandbergen (61)
Onbenoembaar, er is wel érg
veel van het goede.

Want?
‘Dit vaasje is voor mij een dierbaar object. Ik
zag het voor het eerst bij de inventarisatie in
het depot van het museum in Leerdam. Het
trof mij door het bijzondere karakter: een
eenvoudige vorm, een mooie combinatie van
blank en blauw glas en daarbij veel verschillende luchtbellen in lagen in het dikwandige
glas.
Expert Joan Temminck wist te vertellen dat
er een nieuwe glasmaker was ten tijde van
het maken van dit object. Die bleek nog niet
in staat glas te maken dat vrij van luchtbellen was. Daarom is er bij dit ontwerp voor
gekozen om het met zo veel luchtbellen te
maken.’

FAVORIET GLAS

Want?
‘Ik het te veel glas gezien de afgelopen tijd,
ik heb te veel glas afgewassen! Ik stond in de
wasstraat waar vrijwilligers de hele collectie
afwasten voordat ze naar het nieuwe transparante depot ging.’
‘Voordeel: als er elke week fraais en minder
fraais door je handen gaat wat je voor het
eerst ziet en lekker mag aanraken, vervliegt
je gevoel van hebzucht! Kortom: vrijwilliger
zijn is heel erg goed voor de knip!’
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— de

90

van

MEYDAM
Als een kunstenaar met een grote K heeft Floris
Meydam zich nooit opgesteld. Hij was ontwerper,
een echte fabrieksman, die nadacht over de techniek,
respect had voor de blazer en op de centen lette.
Ondertussen bouwde hij meer dan vijf decennia lang
aan een bijzonder oeuvre en gaf hij de naoorlogse
collectie van de glasfabriek in Leerdam een herkenbaar
eigen gezicht.

— tekst: Rebecca Wilson
— fotografie: Koos van Breukel (portret)
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De Engelse meesterglasblazer Neil Wilkin is gespannen als hij de legendarische glasontwerper Floris Meydam in 1990 van het vliegveld
ophaalt. Hun eerste ontmoeting valt vervolgens niet mee: ‘Het diner
verliep in een voor mij ongemakkelijke stilte. Nu weet ik dat Floris gewoon niet praat tijdens het eten.’
Tussen Meydam en Wilkin komt het goed. Ze ontdekken een artistieke
verwantschap en Wilkin wordt Meydams vaste glasblazer. Meer dan tien
jaar lang maken ze in zijn Engelse studio’s talloze unica.
Ook daar is Meydam bedachtzaam. Wilkin: ‘Ik blaas en hij ontwerpt.
Andere kunstenaars staan er met hun neus bovenop en leveren voortdurend commentaar. Hij zit in zijn stoel en kijkt, wacht, drinkt rustig zijn
thee. Maar niets ontgaat hem.’
Spaarzaam
Dat denken in gescheiden functies getuigt volgens Wilkin van een typische fabrieksmentaliteit. Geen wonder. Meydam komt al in 1935 in
dienst van de Glasfabriek Leerdam. Eerst als assistent op de reclameafdeling, vanaf 1949, na de nodige bijscholing, als hoofd van de ontwerpafdeling. Tot aan zijn pensionering in 1984 ontwerpt hij glaspanelen, gebruiks- en verpakkingsglas voor serieproductie en unica. Maar
ook daarna is hij niet bij het glas weg te slaan. Zijn laatste ontwerp, een
Oranjevaasje voor prinses Ariane, maakt hij in 2007. Hij is dan 87.
Meydam is spaarzaam met kleur. Ook daarin is hij typisch een fabrieksman. Veelkleurigheid en ander gefrutsel, dat kost maar geld. Een andere
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- Advertentie -

Feestje
geven?

Glas en de Linge zijn onlosmakend
aan elkaar verbonden in Leerdam, dé
Glasstad. Het is de perfecte combinatie voor uw familie- of bedrijfsfeest!
Na sluitingstijd kunt u met de hele
familie of het voltallige personeel een
besloten demonstratie bijwonen in
de ambachtelijke glasblazerij aan de

Zuidwal. Eventueel kan de hoofdpersoon van het feest samen met onze
meesterglasblazer zijn eigen object
maken. Vier ervoor of erna uw feest
aan boord op een van de sfeervolle
partyschepen van Rederij Leerdam
met een uitstekend buffet terwijl u
over de Linge vaart.

Vraag naar de uitgebreide
mogelijkheden en bel:
0345 614960
www.nationaalglasmuseum.nl
0345 651269
www.rederijleerdam.nl

constante in een halve eeuw Meydam-ontwerpen: veel ruimte en respect
voor de invloed van de glasblazer. Meer dan andere ontwerpers had hij
oog voor de technische mogelijkheden en beperkingen van glas. Met
Meydam is het prettig werken, vinden de glasblazers van Leerdam. Slijper Piet Vermeer, die Meydams abstracte composities sleep: ‘Hij heeft
ons een bepaalde status bezorgd. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar
voor.’

Het idee is dat we
elkaar nodig hebben
om verder te komen.

Voorkeuren
Meydams werk verandert natuurlijk wel mee met de decennia. Zijn
vroege unica vallen op door gewelfde vormen, soms met wel drie kleuren. In de jaren vijftig maakt hij – heel gedurfd – asymmetrisch werk.
De jaren zestig: simpeler vormen, minder kleur. Eind jaren zestig: kleurloze geslepen kristalobjecten. Meydam zei zelf ooit: ‘Ik kan nu net zo
veel waardering opbrengen voor de wat speelsere ontwerpen als voor de
strakke vormen. Je volgt je voorkeuren van het moment.’
En als die momenten meer dan vijftig jaar aanhouden, eindig je met een
tentoonstelling met negentig ontwerpen waarvan het nauwelijks voor te
stellen is dat ze allemaal van een en dezelfde negentigjarige man afkomstig zijn. Daar word je toch wel even stil van.

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de
kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan
alleen. U kunt op meerdere manieren gebruik
maken van onze kennis en die van onze klanten.
Zo helpen ervaren ondernemers de starters. En
helpen jongeren elkaar met financiën. Verder
komen door samen te werken. Dat is het idee.

Samen sta je sterker.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/vijfheerenlanden
(0347) 35 78 00

Het Nationaal Glasmuseum eert Floris Meydam ter gelegenheid van zijn negentigste
verjaardag met een overzichtstentoonstelling van negentig unica uit ruim vijftig jaar
glaskunst.
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— EN WAT KRIJGT
1909
1927

x

PRINS BERNHARD

ALEX?

Een stamboom in Oranjevaasjes
Ze vormen een bijzondere traditie bij hoogtijdagen van het
koningshuis: Oranjevaasjes. Een stamboom in glas, met hier en
daar een opvallende dubbeling of een opmerkelijke leemte...

Julianavaasje
C. LANOOY / LEERDAM, 1927

1938

x

<>

Oranjeappelvaasje
W. J. ROZENDAAL / MAASTRICHT, 1938

Nieuw: oranjekleurig glas!
UI	Toen prinses Juliana in 1927 achttien jaar werd,
liet de Glasfabriek Leerdam voor het eerst een
Oranjevaasje maken: het Julianavaasje. Geribd,
uivormig en met een kort opstaand halsje.
APPEL	De warmoranje kleur was trouwens een gloednieuwe ontdekking: ze ontstond bij toeval toen
ontwerper Chris Lanooy helderrood glas probeerde te maken. Zou dat de reden zijn dat Juliana
niet al bij haar geboorte in 1909 vereerd werd
met een glazen oranjeappeltje? Zoals haar dochter Beatrix en haar triple A-achterkleindochters
Amalia, Alexia en Ariane?
BLOEM	Gelukkig werd deze leemte gevuld toen Royal
Leerdam Crystal in 2009 ter gelegenheid van Juliana’s 100ste geboortedag een nieuw vaasje liet
maken door voormalig hoofdontwerper Siem
van der Marel. Als inspiratiebron gebruikte hij de
lievelingsbloem van prinses Juliana, de lathyrus.

PRINS CLAUS

Beatrixvaasje
A.D. COPIER / LEERDAM, 1938

1945
Bevrijdingsvaasje
A.D. COPIER / LEERDAM, 1945

1995
2002

PRINS
WILLEM-ALEXANDER

x
50 jaar bevrijding
S. VAN DER MAREL / ROYAL
LEERDAM CRYSTAL, 1995

Máximavaasje
W. NOYONS / NATIONAAL
GLASMUSEUM, 2002

2003
Amaliavaasje

2005

2007

M. JONKER / ROYAL
LEERDAM CRYSTAL,
& NATIONAAL
GLASMUSEUM 2003

Zilveren jubileum Beatrix

Alexiavaasje

J. POPADIÇ / ROYAL LEERDAM
CRYSTAL, 2005

W. NOYONS / NATIONAAL
GLASMUSEUM, 2005

Arianevaasje

2009

F. MEYDAM / NATIONAAL
GLASMUSEUM, 2007

Oranjevaasje Juliana 100
S. VAN DER MAREL / ROYAL LEERDAM
CRYSTAL, 2009

KONING
WILLEM-ALEXANDER

50 jaar bevrijding
J. VAN DER VAART / ROYAL
LEERDAM CRYSTAL, 1995

Vaasjes op herhaling
OPNIEUW	Het eerste Julianavaasje was zo’n verkoopsucces
dat het in 1934 opnieuw gemaakt werd, ditmaal
ter gelegenheid van haar 25e verjaardag. Het is
bijna onmogelijk verschil te zien tussen beide
versies.
GEPIKT	Wel duidelijk anders is het Beatrixvaasje dat
Andries Copier in 1938 ontwierp bij Beatrix’
geboorte: meer bolvormig en met een sterker
ingesnoerde hals. Een uitstekend idee, moet de
Kristalunie Maastricht gedacht hebben – destijds
de grootste concurrent van de Glasfabriek Leerdam – en ze pikten het. Hun vaasje werd een bolletje, gespoten in korrelig oranje granulé.
REPLICA	Welk van de twee rivaliserende Beatrixvaasjes bekoorde het vaderlandse volk meer? Dat vertelt
het verhaal niet. Wel dat in 2002 van het Leerdamse vaasje een replicaserie werd gemaakt in
Tjechië, in een veel helderder kleur oranje. Zo
kon iedereen die pas Oranjevaasjes ging sparen
bij het huwelijk van Willem-Alexander (2002), tegelijk met het Máximavaasje het vroegere vaasje
van haar schoonmoeder aanschaffen.

Vragen rond vaasjes
HUWELIJK	Wie de vaasjesstamboom van Oranje nauwkeurig
bekijkt, ontwaart daarin een duidelijke reflectie
van de tijdgeest. Waarom was er bijvoorbeeld in
de woelige jaren zestig geen vaasje bij het omstreden huwelijk tussen Beatrix en Claus?
ZUSJE	Waarom kregen de drie zusjes van kroonprinses
Beatrix – Margriet, Irene en Christina – geen
vaasjes in de zuinige naoorlogse opbouwjaren,
terwijl de twee zusjes van kroonprinses Amalia
ze in het nieuwe millennium wel kregen?
MAN	En last but not least: waarom krijgen alleen de
vrouwelijke nazaten een vaasje? Hadden moderne mannen als Claus, Constantijn en Friso niet
ook graag zo’n mooi oranje bolletje willen hebben? En verdient Willem-Alexander geen eigen
vaasje als hij straks de troon bestijgt?
Ik denk het wel.
		

In het online kenniscentrum op www.nationaalglasmuseum.nl
staat detail-informatie over alle Oranjevaasjes. Zoek op
‘oranjevaasje’.

‘Als symbool
van de vrucht die
thans de Oranjestam
weer siert’
— tekst: Petra Boers
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2001: a Space Odyssey (1968)

—WAAN
ZIN in glas
en andere fragiele filmeffecten

Zonder glas geen film. Filmlenzen zijn
immers geslepen glas. Maar ook ín films
speelt glas een glansrol. Vaak heeft het een
bijzondere, vertellende of symbolische
betekenis, laten fragmenten uit beroemde
films zien. Hoe herken je waanzin? Brengen
scherven geluk? En wat vertellen spiegels?
De vertellende kracht van glas.

— tekst: Gabrielle Provaas
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Indiana Jones and the Kingdom of the Chrystal Skull (2008)

SCHERVEN
Splinterende voorbode
van de dood

De meest dramatische eigenschap van glas is dat het kan breken. Scherven brengen geluk, wil
een bekend spreekwoord. Is dat
ook zo in films? Nee, zo blijkt.
Los van actiefilms vol rondvliegend glas als plat spektakel, is in
memorabele filmscènes brekend
glas vrijwel zonder uitzondering
een voorbode van de dood.
In het tweede deel van The Matrix
bijvoorbeeld voorschaduwen traag
rondvliegende scherven de naderende dood. In Blade Runner (1982)
sneuvelen vele winkelruiten voor
het slachtoffer op dramatische
wijze sterft. Ook in de klassieker
Don’t Look Now (1973) kondigen
scherven de dood aan, al zet regisseur Nicholas Roeg dit middel
poëtisch in. Vlak voor de dood
van zijn zusje, rijdt een jongetje
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met zijn fiets over een stuk vensterglas dat in het gras ligt. Een
voorbode van het noodlot.
In de Duitse succesfilm Lola
Rennt (1998) speelt een grote glazen ruit een belangrijke bijrol.
Het is een klassiek gegeven, dat
we ook wel kennen uit slapsticks:
vier mannen dragen een enorme
ruit over straat. Wat Lola Rennt
bijzonder maakt, is dat Lola in
de film drie kansen krijgt om het
leven van haar vriendje te redden.
Drie keer begint de film dus opnieuw. De ruit keert daarom drie
keer terug en sneuvelt grandioos
tijdens Lola’s tweede poging haar
vriendje te redden. Aanvankelijk
lijkt de dood niets met deze ruit
te maken te hebben. Pas tijdens
de derde poging blijkt van wel,
als Lola via de achterdeur in een
ambulance stapt. De patiënt is
een bekende van Lola. Hij overleeft een hartaanval omdat zij zijn
hand vasthoudt. De ruit blijft die

Het is ongelooflijk
dat de ‘Stargate’-scène
zonder digitale
middelen gemaakt is
derde keer dan ook heel.
Met de scherven is het trouwens
niet altijd kommer en kwel. In de
klassieke komedie Sabrina (1954)
sneuvelt nogal wat glas, maar
het is hier eerder een kluchtige rode draad. Linus Larrabee
(Humphrey Bogard) ontwikkelt
uiteindelijk onbreekbaar glas uit
suikerriet. Dat staat symbool
voor... jawel, de ware liefde die hij
voelt voor Sabrina. Ook in Willy
Wonka and the Chocolate Factory

(1971) staan scherven niet voor de
dood. Met een glazen lift schieten
Charlie, zijn opa en Willy Wonka
door een glazen plafond. Scherven luiden hier juist het nieuwe
leven van Charlie in: hij wordt
de nieuwe eigenaar van de chocoladefabriek. Daarmee komt
een einde aan zijn armoedige
bestaan. Scherven brengen soms
dus toch geluk!

The Matrix Reloaded (2003)

FLARE

Waanzin en
het hogere bewustzijn
Zonder glas geen film. Een filmlens is immers geslepen glas dat
het beeld kristalhelder maakt,
zodat we ons gemakkelijk in een
andere wereld wanen. Zelden is
het glas van de filmlens zichtbaar.
Cameramannen roepen bij tegenlicht of strooilicht al snel dat
er ‘te veel “flare”’ is. Dan zie je
in beeld vlekken en cirkels, veroorzaakt door de breking van het
licht in de lens. Meestal wordt het
shot dan aangepast. De camera
of de lichtbron wordt verplaatst
zodat de flare verdwijnt. Flare
verstoort immers de illusie dat we
naar de werkelijkheid kijken.
Maar flare wordt soms ook juist
ingezet om het verhaal te ondersteunen. De meest bombastische
scène waarin dat gebeurt komt uit
Indiana Jones and the Kingdom of the

Chrystal Skull, een avonturenfilm
van Steven Spielberg. Archeoloog
Indiana zoekt naar de betekenis
van een kristallen schedel in de
oerwouden van Zuid-Amerika.
Helaas wordt het mysterieuze
voorwerp onderweg geroofd
door een fanatieke Russische
wetenschapper. De schedel past
perfect op een van de glazen skeletten die in een Mayatempel op
tronen zitten. Boven de tempel
opent zich een intergalactische
doorgang, een poort tot een andere dimensie. Op dat moment
valt het licht recht in de lens en
wordt een blauwe halo zichtbaar.
Flare illustreert in deze scène
het bovennatuurlijke, dat wat we
niet kunnen bevatten. Spielbergs
hoofdpersonen rennen ervoor
weg, maar de Russin wil alles weten. Spielberg kiest hier positie:
de wil tot weten leidt tot haar ondergang. Flare illustreert dus ook
de waanzin van de Russin.

Spielberg is een groot bewonderaar van collega-filmer Stanley
Kubrick, die in 1968 het onnavolgbare meesterwerk 2001: a Space
Odyssey maakte. In deze film staat
de wil tot weten centraal, ‘to Jupiter and beyond’. Het einde van
Spielbergs Indiana Jones-film is
dan ook een knipoog naar Kubricks 2001. Daarin verbeeldt
de beroemde Stargate-scène het
transcenderen, het overgaan naar
een hoger bewustzijn van de laatste astronaut. Om deze overgang
zichtbaar te maken vond Kubrick
spectaculaire nieuwe beelden
uit. Het is ongelooflijk dat deze
scène zonder digitale middelen
gemaakt is. De uiterst psychedelische beelden ontstonden door
flare, een snel rijdende camera
en de slit-scan-techniek, een combinatie van smalle lichtstrepen in
zwart folie.
Waanzin onderstrepen met flare
zien we ook in The Swimmer (1968).

Hoofdpersoon Burt Lancaster
speelt in deze vreemde film een
fanatieke zwemmer die door list
en bedrog alles verloor, maar die
nog steeds de illusie koestert dat
het leven hem toelacht. Ook in de
beginscène van Topkapi, een film
uit 1964 over een spectaculaire juwelenroof, wordt flare ingezet om
het verlangen van de hoofdpersoon te onderstrepen. Flare drukt
dus vaak een gemoedstoestand uit
die waanzinnig is, of aan waanzin
grenst. Kijk maar naar de lichtvlekken in The Trip (1967), waarin met
tamelijk eenvoudige middelen de
hallucinaties van een lsd-trip verbeeld worden. Maar het kan ook
subtieler. In de beginscènes van
Don’t Look Now loopt het dochtertje in een rode cape door het gras
als het gouden zonlicht even in
de lens valt. Hier is het weer een
voorbode van het noodlot: het
kind zal weldra verdrinken.
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GLAZEN BOL

Bewakingscamera
avant la lettre

In glazen bollen claimen waarzeggers de toekomst te zien, of
geheimen van de persoon tegenover hen. Zo ook in de beroemde
film The Wizard of Oz (1939). De
boze heks heeft maar liefst twee
glazen voorwerpen in haar bezit,
een zandloper en een glazen bol.
Magische objecten die hoofdpersoon Dorothy angst aanjagen.
Terwijl de zandloper aangeeft
hoeveel tijd haar nog rest, ziet
ze in de glazen bol haar tante
Em. Maar al snel komt de heks
in beeld, die Dorothy uitlacht.
De glazen bol blijkt een alziend
oog: de heks kan via de bol precies zien waar Dorothy en haar
vrienden zijn. Een soort bewakingscamera avant la lettre dus,
de voorbode van de glasvezels
die het ons tegenwoordig mogelijk maken over grote afstanden
met elkaar te communiceren.
Zouden onze bewakingscamera’s
daarom schuilen in glazen bollen
aan het plafond, als een knipoog
naar de spiedende blik van de
boze heks?
Ook in La Coquille et le Clergyman
uit 1928 van Germaine Dulac
komt een glazen bol voor. Het is
een surrealistische film (zie ook
het kader) die ons onderbewuste
in beeld wil brengen. De film
draait om de verboden liefde van
een priester voor de vrouw van een
generaal. Dulac maakte de film in
de tijd dat de psychoanalyse van
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Sigmund Freud populair werd
en het surrealisme in de kunst
opkwam. De Oostenrijkse psychiater Freud meende dat wij
mensen geleid worden door allerlei donkere driften uit ons onderbewuste. Waar de glazen bol
in deze film precies voor staat,
blijft dan ook duister. Misschien
staat de bol voor het alziend oog
van God en wordt hij daarom zo
gekoesterd in het huishouden?
Uiteindelijk sneuvelt de bol. Niet
voor niets op het moment dat de
verboden liefde uitkomt, en de
priester van zijn voetstuk valt.

SPIEGELS
Zelfbewustzijn
en ijdelheid

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
wie is de schoonste in het land? Net
als in het sprookje Sneeuwwitje,
waarin de ijdelheid van de jaloerse schoonmoeder tot haar
ondergang leidt, onderstrepen
spiegels in films vaak de ijdelheid
van personages. Ook de moeder
in de duistere sciencefictionfilm
Brazil (1985) kijkt in de spiegel.
En Gloria Swanson, die in Sunset
Boulevard (1950) een oudere actrice speelt en nog één keer hoopt
te schitteren.
Spiegels in films zijn ook hulpstukken om dubbelbeelden te
creëren, of om een kleine ruimte
groter te laten lijken. Zoals in het
prachtige liefdesdrama In the Mood
for Love (2000) van Won Kar Wei.
Een man en een vrouw worden

door hun echtgenoten bedrogen
en zoeken steun bij elkaar. Het
lijkt een eenvoudige scène: de
camera danst om de hoofdpersonen in een ruimte met spiegels.
Maar een beetje filmkenner ziet
hier het vakmanschap, want probeer een filmcamera dan maar
eens uit beeld te houden. Wat de
scène extra mooi maakt, is dat de
spiegels het zelfbewustzijn van
de hoofdpersonen onderstrepen.
Onvermijdelijk raken ze verliefd,
maar ze mogen natuurlijk niet
dezelfde fout begaan als hun
overspelige partners.
Soms ook zijn spiegels poorten
tot een andere wereld. Zoals in
de Italiaanse horrorfilm Kill Baby
Kill (1966), waarin een oude barones via de spiegel met haar
overleden dochtertje communiceert. In de droomscène uit The
Mirror van Tarkovski verbindt de
spiegel heden en verleden, door
het spiegelbeeld plotseling in een
oude vrouw te veranderen. Maar
de allermooiste spiegelscène komt
uit The Lady from Shanghai. (1947).
De shootout in een spiegeldoolhof is een klassieker. De spiegels staan voor de ijdelheid van
de femme fatale, maar ook voor
de vele illusies waarmee ze de
hoofdpersoon wist te betoveren.
Alles valt ten slotte in scherven.
En je raadt het al: haar dood is
onvermijdelijk.
De besproken fragmenten zijn te zien tijdens de tentoonstelling Flare, een van de
tentoonstellingen in het Nationaal Glasmuseum. Flare biedt een associatieve beeldenstroom van tientallen fragmenten uit
beroemde speelfilms.

Don’t Look Now, 1973

Op het moment dat de
verboden liefde uitkomt,
sneuvelt de glazen bol

SURREALISME
Glas als computer

Alle bijzondere effecten in films die
we tegenwoordig met de computer
maken, moesten filmmakers vroeger
op ingenieuze wijze zien te bereiken
met analoge middelen. Glas speelde daarin de onmisbare hoofdrol.
Vooral surrealisten maakten gretig
gebruik van glas in hun films. De
breking van het licht zorgde voor
vervreemdende effecten, het gebruik van halfdoorlatende spiegels
maakte het filmen van dubbelbeelden mogelijk. Op zo’n spiegelopstelling projecteerde men beelden,
en dat werd dan weer gefilmd. Je
ziet dat bijvoorbeeld terug in La
Coquille et le Clergyman (zie artikel).
Ook in Ballet Méchanique (1927) van
de kubistische schilder Fernand Léger
wordt met spiegels gewerkt. Met
dubbelbeelden creëert hij bewegende kubistische schilderijen.
En dan is er Etoile de Mer (1928) van
fotograaf en filmer Man Ray. De
film is een waar glasfeest. Niet alleen zien we allerlei glazen voorwerpen – zoals een prachtige zeester op
sterk water in een potje – , Man Ray
belijdt ook openlijk zijn liefde voor
glas in een tussentitel ‘Als bloemen
van glas waren...’. Hij filmde bovendien door bobbelig glas, waardoor
een vertekening ontstaat die een bijzondere sfeer geeft. Het filmbeeld
wordt een dromerige, bewegende
pentekening.
Maar de mooiste surrealistische
scène is die uit Le Sang d’un Poète
(1930) van Jean Cocteau. Je ziet een
standbeeld tot leven komen. Tegen
de hoofdpersoon, een getergde
dichter, zegt het standbeeld dat hij
geen andere keuze heeft dan een
spiegel binnen te gaan om inspiratie
te vinden. Hij moet immers graven
in zijn onderbewuste. En dan keert
Cocteau alles om: de spiegel wordt
water waarin de dichter verdwijnt.
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glaseksters iii: de swarovskiverkoopster

		 SMELTEN

Swarovski
bij

‘Ik dacht altijd: nou nee hoor, da’s niks voor mij’, blikt Swarovskiverzamelaar Marijke Nieuwenburg (60) terug. Na haar eerste
veldmuisje was ze verkocht. ‘En dan word je hebberig.’

Swarovski afstoffen
‘Ik kreeg een baan als inkoper bij de belastingvrije winkel
van de Duitse NAVO-basis waar mijn toenmalige man
werkte. De vertegenwoordiger van Swarovski deed ook
Samsonite en bracht per ongeluk een dubbele order. Ik
zei: ik raak het wel kwijt. Dat vond hij zo aardig dat hij
me een veldmuisje gaf. Dus toen had ik een veldmuisje.
Een jaar later kreeg ik een waterlelie van hem. Toen had
ik twee stukjes. Maar ze zaten nog steeds in de doos, want
wat doe je met twee stukjes, hè?
Toen kwam er een ontwerper, die maakte een orchidee.
Die heb ik ook gekocht, want hij ging hem signeren, dus
dan denk je: da’s toch leuk. Dus toen kocht ik een kast.
De jaarstukken vond ik ook erg leuk. Het zijn altijd trilogieën. Als je ze wilt hebben, moet je lid zijn van de Silver
Crystal Society club. Die ging ik dus kopen. Ik heb hier
bijvoorbeeld Pierrot, Columbine en Harlekijn. En dan ga
je steeds verder. Dan word je hebberig.
Dat mijn hart sneller gaat kloppen, nou nee, dat heb ik
niet. Ik had een klant, haar gezicht smolt helemaal als er
iets nieuws binnenkwam. Maar ik ben zo nuchter als wat.
Als ik iets nieuws heb, denk ik toch vooral: ik moet de kast
weer eens stoffen.’

Swarovski slijpen

Marijke Nieuwenburg (60)
is sinds 2002 verkoopster
bij de Swarovski Boutique
Breda. Bezoek www.
swarovski.com voor de hele
collectie en verkoopprijzen.
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‘Ik vind de geschiedenis heel erg leuk, hoe het allemaal
gegaan is. Daniel Swarovski heeft eind negentiende eeuw
een eigen slijpwijze ontwikkeld. Je moet niet denken dat
het alleen beeldjes en sieraden waren. Strassteentjes, verrekijkers, reflectoren, da’s ook Swarovski. Inmiddels is de
vijfde generatie bezig en het is nog steeds een familiebedrijf.
Ze zijn ooit begonnen met die beeldjes in 1975. Ze maakten kroonluchters, daar zat een man zich te vervelen, die

maakte van een kroonluchter een muis, ging naar zijn baas
en zei: is dit niet leuk?’

Swarovski stelen
‘De mensen die Swarovski kopen, dat kan van alles zijn.
Het kan iemand uit het woonwagenkamp zijn, maar ook
de fietsenmaker en de mensen die in de villa’s wonen.
Soms sparen hele families het.
Een paar keer per maand hoor ik toch verhalen dat er
ingebroken is. In 2000 is bij mij de hele boel gestolen.
Ik kwam thuis van vakantie en iedere kast was ondersteboven gehaald. De recherche wist precies wie het waren. Eerst zeg je dan: daar begin ik niet meer aan. Maar
die kast stond er nog, ik ben toch weer langzaam gaan
verzamelen.’

Swarovski winnen
‘Het meeste bestel ik gewoon, ik krijg goede personeelskorting. Ricky daar, die ezel, heb ik gewonnen met een
wedstrijd wie het meeste van de serie Lovlots verkocht.
Dat was ik dus. Ik vind die serie niet zo mooi, al heb je
wel een leuk biggetje, Piggy Pong, en de muisjes Jo en
Harry zijn ook wel leuk. Gelukkig wordt het allemaal veel
sierlijker, als je daar die hoekige Ricky ziet, en je ziet daar
een danseres op één been staan...
Ik vind het heel erg leuk om Swarovski te verkopen. Klanten maken vaak een praatje, vertellen hoe ze begonnen
zijn. Het enige is, nu ik de hele dag in dat geglim sta, kan ik
er thuis niet meer zo van genieten als vroeger. Als ik straks
met pensioen ben, dan ga ik er weer van genieten.’

‘Het biggetje Pigg y Pong
is ook leuk’

— tekst: Rebecca Wilson
— fotografie: Anke van Iersel
2010—glasmagazine—113

— GLAS met eigen OGEN

agenda 2010

Gemeente Leerdam feliciteert
•
•
•
•
•

Zelf glas kijken, voelen, blazen

alle inwoners van Leerdam
meer dan 65.000 (toekomstige) bezoekers per jaar
glasblazers en ontwerpers uit alle windstreken
directie, medewerkers, vrijwilligers en
architect, aannemer en bouwvakkers van het Nationaal Glasmuseum
met...

Het nieuwe Nationaal Glasmuseum!
Gelegen aan de ‘culturele as’
De Glasblazerij in de binnenstad en het Nationaal Glasmuseum
aan de Lingedijk werken intensief samen en zijn verbonden
door de Glasmuseumroute. Nu is het eerste deel gereed van de
‘culturele as’ die de stad levendiger en aantrekkelijker maakt
voor inwoners en toeristen. Uiteindelijk dient er een herkenbare
culturele as te komen die loopt van het toekomstig beschermde
Dorpsgezicht Oosterwijk tot aan de Diefdijk in Schoonrewoerd,
via enkele straten in de binnenstad. Leerdam kent ook diverse
glasgalerieën die een bezoek waard zijn.
www.leerdam.nl
Foto’s: Ben Deiman, Gemeente Leerdam, archief Nationaal Glasmuseum

Het Nationaal Glasmuseum is het symbool voor Leerdam als dé
glasstad van Nederland en is tevens één van de grootste musea
op het gebied van designglas in Europa. Het compleet vernieuwde
Nationaal Glasmuseum gaat jaarlijks nog meer bezoekers naar
Leerdam trekken. Bezoekers kunnen dan ook genieten van de
mooie ligging van Leerdam aan de Linge, in het Groene Hart van
Nederland. De extra bezoekers zorgen voor meer levendigheid in
Leerdam en voor meer bestedingen in de binnenstad. Omdat het
Nationaal Glasmuseum economisch en cultureel van groot belang
is voor de stad Leerdam, heeft de gemeente veel geïnvesteerd in
het nieuwe glasmuseum. De gemeente is trots op het resultaat
voor onze stad. We hopen dat u deze trots met ons deelt!

Bezoek het nieuwe museum!
Een dag na de feestelijke opening
van het totaal vernieuwde Glasmuseum, op 23 juni 2010, kunt u
de volledige collectie, zeven tentoonstellingen en onze spectaculair
vernieuwde huisvesting met eigen
ogen bewonderen. Het museum is
gevestigd in twee oude dijkvilla’s, die
met elkaar zijn verbonden door vier
loopbruggen tot wel twintig meter
lang. In deze bruggen bevindt zich
het transparante depot: de plek
waar de beroemde collectie permanent voor iedereen te zien zal zijn.
Het Nationaal Glasmuseum: het
mooiste glasmuseum van Europa!

Vanaf 23 juni 2010
Op het openingsmenu van het nieuwe
Nationaal Glasmuseum staan zeven bijzondere tentoonstellingen.
1. Neemt het Schoone

4. The Seven Last Words of Christ

Topstukken uit de gouden tijd (1912-1933)
van de Leerdamse glasfabrieksdirecteur Cochius. Hoe de voortdurende spanning tussen
geldelijk gewin en het streven naar een spirituele en sociale wereld het Leerdamse glas
wereldberoemd maakt.
2. Blij Glas – tussen goed en beter weten in

vanaf 23 mei 2010
Vreemde Vogels door BN’ers
Dit jaar wordt er regelmatig een ‘Vreemde
Vogel’ geblazen in De Glasblazerij Leerdam. Bekende Nederlanders met een speciale band met de natuur mogen in glas
hun fantasie de vrije loop laten. De eerste
vogel is ontworpen door Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland.
Hij koos voor het Nonnetje, een gracieuze eend-achtige die in Nederland steeds
schaarser wordt.
Alle vreemde vogels drijven tijdens de
Glasdagen in september in het water van
De Linge, en zijn daarna te bestellen. De
opbrengst gaat naar Vogelbescherming
Nederland, voor hun watervogelproject in
Burkina Faso. Met dit project wil het Nationaal Glasmuseum bijdragen aan het door
de Verenigde Naties uitgeroepen jaar van
de biodiversiteit.

Is glas toepasbaar op het menselijk lichaam
en welke relaties kan het aangaan? Experimenten in glas van vijftien hedendaagse kunstenaars en (mode)ontwerpers. Het ideaal
de wereld te verbeteren heeft plaatsgemaakt
voor het individualistische ideaal onszelf te
onderscheiden.

Kunstenaar Marc Mulders maakte een bijzondere installatie in glas: paradijsvogels, vlinders,
zwanen, schedels en doornen tekenen zich af
tussen de pijlers van het grondplan van de
Sint-Pietersbasiliek in Rome. Echo’s van de
laatste woorden van Christus aan het kruis.
5. Flare
Welke verhalen vertelt glas op het witte doek?
Een associatieve beeldenstroom van tientallen fragmenten uit beroemde speelfilms,
waarin glas een glansrol speelt.

Hoe de modernisten na de oorlog het goede
wonen, de goede vormen en de goede normen
voor iedereen bereikbaar willen maken. Ongebreideld optimisme tegen de achtergrond
van de bom en de eentonigheid van de goede
smaak.
3. I’ll be Blown

6. Blown to Life
Hoe de versmelting van Hollandse logica en
Keniaanse inventiviteit leidt tot producten
voor de wereldmarkt. Resultaten van een drie
weken durende workshop met zes Keniaanse
glasblazers en kunstenaars en twintig Nederlandse ontwerpers.
7. De 90 van Meydam
Floris Meydam, één van de belangrijkste naoorlogse glasontwerpers, werd afgelopen jaar
negentig. Een overzichtstentoonstelling met
negentig door hem ontworpen unica geeft
een beeld van zijn veelzijdigheid én ruim vijf
decennia glaskunst in Nederland.
>>>
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- Advertentie -

EEN AANBOD VOOR EEN
DUBBEL-VRIENDSCHAP!
Door lid te worden van de Vereniging van
Vrienden van Modern Glas wordt u tevens
vriend van het Nationaal Glasmuseum.
U ontmoet mensen met dezelfde
belangstelling en u verdiept uw kennis
over glas door 4 keer per jaar het
glasmagazine Fjoezzz te ontvangen,
lezingen bij te wonen of bij kunstenaars
op bezoek te gaan in hun atelier.
U leest er alles over op onze website
WWW.MODERNGLAS.NL
Hier kunt u zich ook als lid aanmelden.
Als u dat vandaag nog doet, dan krijgt u het
eerste nummer van ons glasmagazine Fjoezzz
binnen een week in de bus.

Ontvang
glasmagazine
Fjoezzz binnen
een week in
de bus!

Ledenobject Hanneke Fokkelman
Fotografie Tom Haartsen

elke maandag
Zelf glasblazen
Zelf voelen en ervaren hoe het is om
met vloeibaar glas om te gaan? Maak met
gedegen ondersteuning uw eigen unieke
glasobject. Dat kan voor € 195,- per persoon per dag op basis van 4 personen.
Dat is inclusief alle materiaal, drankjes,
een eenvoudige lunch en de door u vervaardigde werkstukken. U kunt zich aanmelden als groep of individu.
Neem contact op via 0345-614960 of mail
naar winkel@stichtingglas.nl.

Bezoek voor meer informatie onze website
www.nationaalglasmuseum.nl

Van 25 tot en met 27 juni 2010
Glasdagen I
Leerdam is 365 dagen per jaar glasstad, maar
tijdens de Glasdagen barst Leerdam bijna uit
zijn voegen van al het glas. De dagen vinden
plaats in het stadscentrum en op en langs het
water van de Linge. Dit jaar staan ze volledig
in het teken van de opening van het nieuwe
Nationaal Glasmuseum.

13 november 2010
Taxatiedag glas
Is uw object ook eigenlijk een museumstuk?
Wie is de ontwerper? Misschien ziet u het wel
terug in het museum! De conservator van het
museum en een beëdigd taxateur vertellen u
er alles over.
December 2010
Blaas je eigen kerstbal!

Van 10 tot en met 12 september 2010
Internationale glaskunstbeurs
Drie dagen lang vindt de Internationale Glaskunstbeurs plaats met meer dan 100 stands en
de grootste collectie oude en moderne glasobjecten ter wereld. Voor meer informatie:
www.glaskunstbeurs.nl.
Van 10 tot en met 12 september 2010
Glasdagen II
Tussen het Glasmuseum en De Glasblazerij
varen fluisterstille bootjes om u over de Linge
te vervoeren. In het water voor De Glasblazerij drijven tientallen glazen objecten. De
vele galerieën in Leerdam hebben nieuwe
tentoonstellingen en bij het museum komt
een uitgebreid programma van lezingen en
demonstraties.

Wat is er leuker dan je eigen kerstbal te blazen? Ieder weekeinde en iedere woensdagmiddag in december mogen kinderen dat zelf
ervaren. En natuurlijk hun eigen creatie mee
naar huis nemen.
Vanwege de enorme belangstelling is ruim van tevoren
reserveren noodzakelijk: (0345) 614 960.

Laat de glossy G L A S niet alleen voor uzelf glanzen...

Voor echte pure smaken en lokale producten

Cochius’
Keuken

Het café van
het Nationaal Glasmuseum,
Lingedijk 28 Leerdam.
Ook voor een picknick,
High Tea of besloten bijeenkomst.
Meer informatie en reserveringen:
0345-614960

GEEF
XX
CADEAU!
Bestel G L A S nu snel en eenvoudig!
Mail naar winkel@stichtingglas.nl. Vermeld de adresgegevens van de gelukkige ontvanger
en van de gulle gever. Uw gebaar kost € 9,95 inclusief verzendkosten.
G L A S verschijnt om de opening van het nieuwe Nationaal Glasmuseum glansrijk te vieren.
G L A S koopt u tegen gereduceerd tarief in het museum. Verder is dit collector’s item
verkrijgbaar bij geselecteerde boek- en tijdschriftenwinkels.
G L A S uitverkocht? Dan maken wij er zeker weer een!
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Klavers van Engelen, collectie herfst-zomer 2009

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS!
De realisatie van het nieuwe Nationaal Glasmuseum is een inspanning waaraan velen hun bijdrage
hebben geleverd, zoals oud-bestuursleden, medewerkers, 140 vrijwilligers en de Raad van Toezicht.
Maar ook de financiële steun van een groot aantal organisaties was onmisbaar. Wij bedanken:
Ministerie van OCW voor de steun die het museum er weer bovenop heeft geholpen
Gemeente Leerdam voor de bijdrage in de complexe financiering
van het hele project en de voortdurende adviezen en hulp
SNS REAAL Fonds voor het openingspalet van zeven tentoonstellingen
Mondriaan Stichting voor het transparante depot en het project Blown to Life
VSB fonds voor het digitale kenniscentrum

Durf te DOEN.

Agentschap NL voor het digitale kenniscentrum
Stichting DOEN voor het digitale kenniscentrum en het project Blown to Life
Rabobank Vijfheerenlanden voor het hoofdsponsorschap en voor de bancaire financiering
Prins Bernhard Cultuurfonds | Hugo van Win Fonds voor de nieuwe vitrines
Bouwfonds cultuurfonds voor de museuminrichting
Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst voor de tentoonstelling van Marc Mulders
Nederlandse Spoorwegen voor de vernieuwing van het museum
Woningcorporatie KleurrijkWonen voor de niet aflatende steun in een ongelooflijk gecompliceerd proces
Stichting Stokroos voor de Stokrooszaal en de jarenlange samenwerking
Stichting Dioraphte voor de museuminrichting
kfHein, fonds voor de museuminrichting
Aannemersbedrijf J. Van Daalen voor de renovatie en uitbreiding
Vereniging van Vrienden van Modern Glas voor de samenwerking en 1.400 vrienden
Van der Mandele Stichting voor de museuminrichting

Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld
waaraan iedereen kan meedoen. Dit doet DOEN
door aanjager te zijn van duurzame, culturele en
sociale voorlopers. Door in te spelen op
ontwikkelingen en terreinen waar anderen (nog)
iets laten liggen, maakt DOEN vernieuwende
ideeën of initiatieven (sneller) mogelijk.

DOEN ondersteunt het digitale kenniscentrum van
het Nationaal Glasmuseum uit de bijdrage van de
BankGiro Loterij, omdat het museum hiermee als
pionier haar hele collectie digitaal op een bijzondere,
experimentele en interactieve manier ontsluit. Zo
laat zij via moderne presentatie-methoden zoals de
iPod Touch en de Glaswikipedia een divers publiek
kennismaken met glas in al haar vormen.

Stichting DOEN durft.
Kijk ook op www.doen.nl

W.J.O. de Vries fonds + Ars Donandi de museuminrichting
ANWB Fonds voor de museuminrichting
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting voor de museuminrichting
Rotary Leerdam voor de lift
Libbey Inc. voor de jarenlang geboden depotfaciliteiten en de gastvrijheid
Ook de leden van het Glasgilde willen wij bedanken voor het meedenken,
adviseren en de niet aflatende steun. Hoofdsponsor: Rabobank Vijfheerenlanden
Gildeleden die ons steunen: MVIE Audiovisuele Techniek, Kop Beveiliging BV, Winkelcentrum Europaplein, C3-Beheer Group,
RPS BCC b.v., Drukkerij Den Dunnen b.v., De Graaff Advies BV, Dalmec BV, BlokUnits Bouwmodules b.v., Gemeente Lingewaal, Hermeta,
Van der Wal Interieur Adviseurs, Party Centrum Het Dak, Kleyn Trucks BV, MSH Holland BV, Van Noord Accountants
en Belastingadviseurs, Meesters van zaken, Kars Advies, Reinder Zaal, Fellows Personal Coaching

