
VERHALEN ROND GRALEN. 

Het begon op de grote Glasstec beurs in Düsseldorf in 2010. Tussen alle industrie stond 
ook een stand van de Staatliche Glasfachschule Hadamar. Enkele studenten en hun do-

cent Wilhelm Vernim waren er glas aan het graveren op een slijpbok. Als kunstenaar ben ik 
altijd doordrongen geweest van het enorme belang van slijpen als afwerking. Wat ik hier zag 
ging veel verder dan afwerken, het slijpen werd hoofdzaak. 

We raakten aan de praat, ik mocht uitproberen. Wilhelm bracht me in contact met enkele 
topcollega’s die daarna hun afbeeldingen beschikbaar stelden voor het hoofdstuk over 

graveren in mijn boek GLASBEWERKEN. Ik was toen al om; als het boek ging lopen ging ik 
een slijpbok kopen van de verdiensten.

Inmiddels heb ik diverse cursussen achter de rug  bij Wilhelm Vernim en Anne Wenzel. 
Afgelopen zomer ook een cursus ‘drill engraving’ voor het fijne werk bij Nancy Sutcliff. Dit 

was met de Dremel of hangmotor en kleine graveerstiftjes. 

In de zomer van 2016 deed ik een cursus in de Zweedse ‘Graal’ techniek. Omdat het een 
ingewikkelde techniek is kreeg het deze naam, de graal onder de glaskunst. Bij deze 

techniek worden eerst glazen ballen geblazen met een kleur er binnen en een dunne toplaag 
in een tweede kleur. De afbeelding ontstaat door een deel van deze toplaag weg te halen. 
Na het graveren worden de ballen weer opgewarmd en opgepikt aan de blaaspijp. Met een 
blanke laag glas eromheen wordt het glas opnieuw geblazen en gevormd tot eindwerkstuk.



Glasblazen bleek tijdens mijn opleiding al niet mijn stiel. De hitte zocht ik meer op af-
stand bij oventechnieken. Tot nu toe was ik altijd te veel zelf ‘maker’ om iemand te 

benaderen om wat voor me te blazen. Bij deze werkstukken in de  graal techniek voelt voor 
mij de balans goed, doet ieder zijn deel. Het ontwerp en het graveerwerk is mijn aandeel. 
Het glasblazen wordt gedaan door professionele glasblazers.  

In mijn geval zijn de graalballen genaamd blanks of rohlingen geblazen in Glashütte Gern-
heim in Duitsland, de Glasturm. Het blazersteam dat aan deze werkstukken heeft meege-

holpen bestond uit: Korbinian Stöckle, Torsten Rötzsch, Rasit Rejwan, Heikko Schulze Höing 
met hulp van Wilhelm Vernim. Veel dank!

De bruine bal genaamd ‘Birdsview’ is mijn eerste 
graalwerkstuk.  Het is een cultuurland-schap 

gezien vanuit de lucht. De velden gebruikte ik als 
‘proeflap’ om het effect van de diverse spindels, 
graveerstiften, uit te proberen. Over de velden 
vliegt een roofvogel. 

Mijn tweede en derde graalwerkstuk hadden de pech 
in een defecte oven af te koelen en hebben het 

niet overleefd. Gelukkig kon ik deze zomer twee andere 
blanks afmaken die inmiddels uitgeblazen zijn tot vaas. 
De ontwerpen werden steeds meer verhalend en zijn te 
lezen als een strip rondom.



De groen-grijze vaas heeft de titel: ‘Peepshow on stage’. Een Cancan danseresje 
in de spotlights wordt vanuit de coulissen met bewondering gadegeslagen door 

een ietwat verlopen goochelaar én zijn konijn dat enthousiast in zijn voorpoten 
klapt. 

De aubergine vaas is genaamd: ‘Survival’. De vogel is een Jan-van-Gent. Jaren 
geleden zag ik een grote kolonie van deze meeuwen in actie bij the Bass Rock 

voor de Schotse kust.  
In de zomer 2016 waren de Olympische spelen in Brazilië met o.a. het zwemmen 
in open water. De vis met ogen op steeltjes vreest voor zijn leven en ook de zwem-
mer wordt nagezeten door een golf die trekken vertoont van een zeemonster. 


