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52 | 53Gebrandschilderd glas dateert

uit de negende of tiende eeuw.

Voor het eerst waren kunstenaars in

staat om realistische kerkbeglazing

uit te voeren met ‘contour’ (harde lijn-

schildering) en ‘grisaille’ (afdekschil-

dering om licht- en donkereffecten te

bereiken). Bij brandschilderen wordt

de verf in lagen aangebracht en in een

oven ingebrand, elke laag of kleur

soms op verschillende temperatuur.

Honderden jaren gebruikte men

slechts een paar kleuren glasverf,

zoals dekkende zwarte en bruinen ver-

ven en een transparante goud/oranje

glasverf. Dit zijn overigens nog steeds

de basiskleuren voor de traditionele

glasschilder, maar tegenwoordig heeft

hij een haast oneindig pallet aan kleu-

ren tot zijn beschikking. De techniek

zoals die vandaag wordt toegepast, is

nog hetzelfde als die van eeuwen terug.

Verschil met toen is echter dat de glas-

schilderkunst tegenwoordig meer is dan

alleen maar kerkelijke kunst. Een bij-

zondere techniek met vele mogelijkhe-

den, die vaak ‘schilderen met licht’

wordt genoemd, want met daglicht ver-

andert het effect van een gebrandschil-

derd venster.  

Schilderen
met licht

Glas is een uniek product met

immens veel kleuren, vormen en

gradatie in transparantie. De

aloude techniek van het brand-

schilderen, zowel traditioneel als

modern, figuratief als abstract,

geeft een extra dimensie aan

glaskunst.
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Werk van Kjell Nupen, Noorwegen.
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van zilvernitraat en geeft het glas een

kleur die, afhankelijk van het licht,

varieert van citroengeel tot amber/

oranje.

Reversibel restaureren

Veel gebrandschilderde glas-in-lood res-

tauraties worden uitgevoerd omdat het

loodnet aan vervanging toe is, maar ook

omdat de originele glasverven zijn ver-

vaagd of verdwenen. Hans van der Valk,

glasschilder bij Glasatelier Oud Rijswijk

te Zoetermeer: ‘Tegenwoordig wordt

reversibel gerestaureerd: de glasverven

worden gemengd om de juiste kleur te

bereiken, er wordt extra bindmiddel

toegevoegd en het geheel wordt

gefixeerd met een toplaag acrylvernis.

Dit betekent dat de verf niet wordt inge-

brand en, zij het met enige moeite, met

heet water is te verwijderen. Het

gebrandschilderde paneel is terugge-

bracht in de oorspronkelijke staat, met

het eindresultaat en de toegepaste tech-

niek conform de internationale richtlij-

nen.’

Meer mogelijk

De oorspronkelijke techniek van het

brandschilderen is honderden jaren

oud; in de loop der tijd hebben nieuwe

technieken de mogelijkheden van deze

kunstvorm uitgebreid. ‘Wij hebben

nieuwe glasverven ontwikkeld voor ver-

schillende toepassingen en temperatu-

ren. Binnen- en buitentoepassingen,

transparant of opaak; de enige limit is

Glasverven

Bijna alle glasverven zijn in poeder-

vorm, gemaakt van flux (glaspoeder),

metaaloxides en bindmiddelen die de

verf versmelten in het glas wanneer de

geschilderde glasfragmenten op de juis-

te temperatuur in een glasoven worden

ingebrand. Eenmaal ingebrand, ver-

smelt de verf permanent in de toplaag

van het glas. Wanneer dit niet op de

juiste temperatuur gebeurt, dan ver-

vaagt of lost de verf snel op.

Glasverfpoeders kunnen worden ver-

mengd met water, azijn, spiritus, een

binder (zoals Arabische gum), water-

vriendelijk medium, oliën, alcohols of

een combinatie van deze. De keuze en

hoeveelheid hangen af van de gewenste

schildertechniek en persoonlijke voor-

keur. Veel van de glasverven bevatten

lood en/of cadmium of andere schadelij-

ke bestanddelen, dus het gebruik van de

juiste beschermingsmiddelen is belang-

rijk en verplicht.

Van de vele beschikbare kleuren is het

klassieke, transparante goudgeel een

speciale. De toepassing van dit ‘zilverge-

le’ glasverf behoort tot de oudste glas-

schildertechnieken. De Engelse bena-

ming van gebrandschilderd glas is ‘stai-

ned glass’. Hiermee werd gedoeld op het

gebruik van zilvergeel aan beide zijdes

van het glas met als resultaat een prach-

tig goudgele kleur. Het zilvergeel zakt

als het ware in het glas door de neerslag

> Schilderen met licht

Reversibal restauratie. Johannessen, een werk van Hans van der Valk, Glasate-

lier Oud Rijswijk, Zoetermeer.

Loodlijnen als beeldend

element. Hans van der

Valk, Glasatelier Oud

Rijswijk, Zoetermeer.

Ook airbrush en zeefdruk behoort tot de mogelijkheden. Hier voorbeelden van werk van Vladek en van Sasja

Hagens.
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eigenlijk de fantasie van de glaskunste-

naar’, aldus Jon Rarick, directeur van

Reusche and Co. of TWS, een Ameri-

kaanse glasverf producent.

Ook de computer heeft inmiddels zijn

intrede gedaan: veel ontwerpen worden

met behulp van speciale software zoals

Adobe Illustrator, Photoshop of Glasseye

gemaakt. Ook zijn ovens nu op groot

formaat beschikbaar zodat grotere stuk-

ken glas kunnen worden beschilderd en

ingebrand. Dat gebeurt in combinatie

met loodlijnen die als beeldend element

wordt uitgevoerd, maar ook zonder

loodlijnen uit één stuk. Gebrandschil-

derd glas kan bij museale toepassing

indirect worden aangelicht.

Glas kan vele malen worden gebrand-

schilderd en kan worden gecombineerd

met andere technieken zoals fusen (ver-

smelten) en appliqué (verlijmen). De ver-

ven kunnen ook worden gespoten (air-

brush) en door middel van zeefdrukken

worden aangebracht. 

Een andere populaire schildertechniek

is nat-in-nat schilderen met bijvoor-

beeld ‘hot paints’ glasverven. De verf

wordt gemengd met een speciaal water

oplosbaar materiaal; door meer of min-

der water toe te voegen beïnvloedt men

de droogtijd. Zoals bij olieverf of acryl-

verf op een doek, kan men de verf op

het glas mengen en aanbrengen. Deze

verven zijn ontwikkeld om op hoge tem-

peratuur in te branden: de verf smelt

diep in het glas met als resultaat een

glad, hoogglans oppervlak. Het beschil-

derde glas kan tegelijkertijd worden

gefused of geslumped (vervormen). Deze

techniek biedt nieuwe mogelijkheden

voor de glaskunstenaar die op bijna elk

formaat monumentaal werk op float-

glas kan uitvoeren. Het beschilderde

glas kan worden gehard en/of gelami-

neerd, eventueel worden ‘ingepakt’ in

isolatieglas, om te voldoen aan de eisen

van deze tijd.

Bron: Lisa Di Campli, PELI Glass Pro-

ducts, Zoetermeer

Werk van Kjell Nupen, Noorwegen.

Glas kan vele malen worden gebrandschilderd.

Werk van Vittorio Roerade.

Fusen en slumpen zijn technieken die worden

gecombineerd met brandschilderen. Werk van

Peter Heijman.

Werk van Peli Glass 

Products, Zoetermeer, 

bron van dit verhaal.
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