Hoofdstuk 5

Glasbewerking

De eerste voorbeelden van glasbewerken in de oudheid zijn de pijlpunten
van obsidiaan. Net als bij de bewerking van vuursteen werd een brok materiaal met gerichte tikken in vorm geslagen. Obsidiaan was in vergelijking
met vuursteen iets kwetsbaarder maar het was ook scherper.
Mensen zijn zeer inventief bij het uitvinden van hulpmiddelen. De
vroegste draaibanken zijn bijvoorbeeld ontstaan vanuit de vuurboog, een
hulpmiddel om vuur te maken. De eerste draaibanken werden waarschijnlijk gebruikt om hout te draaien. Hierbij werd een blok hout in beweging
gebracht en met beitels bewerkt. De draaibank bediende je met de voet,
het voetpedaal was verbonden met een touw aan een hengel. Het materiaal dat je wilde laten bewegen zat klem en draaide heen en weer bij elke
voetbeweging.
In hetzelfde apparaat kon je ook het proces omdraaien. Je klemde een
harde slijpsteen vast en zette die in beweging met het voetpedaal. Het
werkstuk van steen of glas duwde je tegen de slijpsteen.
Ik geef een voorbeeld van de technische vaardigheden uit de oudheid aan
de hand van een stenen rolzegel uit Mesopotamië. Met een rolzegel werd
een bericht op een kleitablet ondertekend. Het is een cilindervormige kraal
met een voorstelling in reliëf. Om dit zegel te maken waren er verschillende slijpwielen nodig. Een groot bol of plat slijpwiel voor de buitenvorm,
grof om de vorm goed te krijgen en fijn om haar weer glad te krijgen.
Tenslotte voor de fijne voorstelling een klein V-vormig wiel om te graveren.
Vervolgens een boor om de steen uit te hollen.
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37. Bewerken van natuursteen.
38. Primitieve draaibank.
39. Rolzegel van Lapis Lazuli
met afdruk, Mesopotamië,
19e eeuw voor Christus.
40. Diatreetbeker uit Keulen,
Römisch-Germanische
museum.

39.

Glas smelten en glas bewerken stonden dus niet op zichzelf. Voor kennis
en materialen waren andere ambachten onmisbaar. De ceramische industrie was zeer belangrijk voor de technologie van het stoken en leverde
bovendien de potten om het glas in te smelten. Pottenbakkers en bronsbewerkers gebruikten mallen om in te gieten. Deze kennis over mallen
maken kwam ook de glasmakers ten goede. Draaibanktechnieken van
hout- en steenbewerkers werden zowel voor het slijpen van het glas
gebruikt als om mallen te maken.
Blaas- en slijptechnieken of perstechnieken in mallen?
Ik ben een glaskunstenaar met een brede liefde voor glas en mijn echtgenoot is een archeoloog die gespecialiseerd is in de Romeinse tijd. Deze
combinatie heeft gemaakt dat ik al veel Romeins glas heb gezien en menigmaal in het British Museum in Londen en in het Römisch-Germanische
museum in Keulen naar glazen topstukken uit de laat Romeinse tijd heb
staan kijken. Voor dit hoofdstuk - dat over koude technieken moest gaan dacht ik aan de Portland Vase (British Museum afb. 41) als voorbeeld van
cameo-slijptechniek, een blauwe vaas met afbeelding in wit reliëf. Om het
diatreetslijpen te illustreren dacht ik aan de beker uit Keulen (afb.40).
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40.

Men is er altijd van uitgegaan dat deze glasstukken geblazen kommen zijn met een dikke wand, opgebouwd uit verschillende kleurlagen.
Cameoglaswerk maakte men door na het afkoelen de buitenste laag in
reliëf weg te slijpen. Zo kreeg je de ondergrondkleur op veel plaatsen weer
te zien.
De Engelse term voor een diatreetbeker is cagecup, ‘kooibeker’ en dat is
eigenlijk een hele duidelijke naam. De beker is zo geslepen dat de buitenste laag als een kooi om de binnenbeker heen zit, met verbindingspootjes.
Deze bekers werden ook opgehangen en als exclusieve lamp gebruikt.

41.
41. Portland Vase, British
Museum, Londen.
42. Productie cameo vaas.
43. Productie diatreetbeker.
44. Bewijs van de theorie,
verbindingspootjes van
de binnenbeker die niet
af zijn.

Nieuw onderzoek van slijpsporen, draaiingen in het glas en de vormen van
belletjes hebben echter gezorgd voor nieuwe theorieën.
De Duitse Rosemarie Lierke heeft veel geschreven over antieke glastechnologie. Volgens haar zijn deze stukken via perstechnieken in mallen tot
stand gekomen, ze noemt dit ‘antike Glastöpferei’ wat te vertalen is als
antiek glasaardewerk.

42.

Antiek glasaardewerk, cameo- en diatreettechniek.
Afbeelding 42 toont de cameotechniek. Eerst werd er een model gemaakt
met hoogreliëf. Hier omheen werd een persmal gemaakt. In de holtes van
de persmal werd glaspoeder geplaatst. Daarna volgden de hete stappen.
Er werd heet glas in de mal geperst van een andere kleur, hierbij gebruikte
men ook een binnenmal op een staaf. De hitte van het gekleurde glas
zorgde ervoor dat het poeder dat in de holtes van de mal zat smolt en
tegelijk vastsmolt op het gekleurde glas.
Het glas werd vervolgens omgekeerd op de staaf en men liet het
glas uitrekken tot een soort paddenstoelvorm. Met nat hout vormde men het glas rond de stok. Een handvat kon nu nog worden
aangezet alvorens te koelen. Hier werd dus eigenlijk niets geblazen
en niets geslepen!
Bij de fabricage van diatreetbekers wordt volgens Rosemarie Lierke
nog wel geslepen, zij het veel minder dan eerst gedacht. Zoals afbeelding 43 laat zien begon men in de persmal met de buitenbeker.
Daarna werd een holle gipsen binnenvorm met gaten in de mal geplaatst. Vervolgens werd de tweede laag glas aangebracht binnen
deze gipsvorm. Deze laag glas vormde de binnenbeker en zorgde
voor de verbinding met de buitenbeker. Het glas werd namelijk zo
hard aangedrukt dat het door de gaatjes in het gips naar buiten
geperst werd naar de buitenbeker. De tussenvorm van gips bleef
zitten en werd pas na koeling weggebroken. Het kantwerk in de
buitenbeker werd na afkoeling geslepen.
43.
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Overtuigende punten van deze theorie zijn dat de verbindingsbruggen
zeer regelmatig van afstand zijn en dat de buitenkant van de binnenvorm
geen slijpsporen heeft. Bovendien zijn een aantal verbindingspootjes niet
helemaal goed vervormd en hebben een afgeronde punt. Veel glasslijpers
zijn echter niet overtuigd. Behalve in glas werd er in de oudheid ook in
steen geslepen, daar zijn ook schitterende stukken bij, dus de techniek
voor hoogstandjes in slijpwerk in glas was toen zeker voor handen. De
moeilijkheidsgraad van het slijpwerk van deze bekers heeft vakmensen uit
de glaswereld zoals Josef Welzel en Fritz Schäfer altijd uitgedaagd.
Introductie en geschiedenis
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Zij zijn er in geslaagd om diverse replica’s van diatreet- en cameobekers te slijpen. Jozef Welzel heeft bijvoorbeeld ook een replica geslepen
van de Lycurgus Beker, deze staat eveneens in het British Museum. In de
Lycurgus beker zijn de cameo- en diatreettechniek gecombineerd.
Het glas van de Lycurgus beker is ook bijzonder omdat het dichroic of
dichromatisch is. Dichroic betekent letterlijk twee kleuren. Dichroic glas
heeft één kleur bij opvallend licht en een andere kleur bij doorvallend licht,
in dit geval met opvallend licht groen en doorvallend licht roze.
Graveren en slijpen, met stift en machine.
In Nederland was het van oudsher gebruikelijk om te drinken op de goede
dingen in het leven. Zo dronk men op de vriendschap, de liefde, de trouw,
de stad waarin men woonde of het waterschap waar men bestuurslid van
was. Vanaf de 16e eeuw ontstond de gewoonte om met gegraveerde glazen
te toasten.
De graveertechniek is in de 16e eeuw uit Venetië komen overwaaien. Men
gebruikte een diamantstift, houten handgereedschap met aan het uiteinde
een diamantje vastgezet met stopverf. Er werd in kleurloos glas gegraveerd.
Diamant maakt een matte grillige lijn in het glas, aan weerszijden van de
lijn springen minuscule splintertjes weg. Bekende soorten gravures zijn de
lijngravures en de stippelgravures. De graveurs waren veelal amateurs.
Tekst en afbeelding werden gecombineerd, het graveren was een soort gezelschapsspel voor de gegoede burgerij.
Naast deze handtechnieken kwam ook de machinale radgravure in de 17e
eeuw over uit Duitsland. Het glas werd tegen een klein koperen rad aangehouden. Boven het rad was een reservoir met een water dat langzaam op
het rad drupte. De slijper had een bakje met een mengsel van slijppoeder
en olie, smergel genaamd. Met een automatische beweging bracht hij steeds
wat smergel aan tijdens het slijpen. Met het rad kon men alleen rechte lijntjes maken. Dit maakte vooral de letterstijl heel anders dan voorheen gebruikelijk was met de handgravure. Doordat het rad zo klein en fijn was kon
er wel heel precies mee gewerkt worden.
De uitvinding van het loodglas in 1676, door de Engelsman George
Ravenscroft, maakte slijpen gemakkelijker doordat het glas zachter was.
Naast de machine met koperen wielen ontstond ook de zwaardere slijpbok
met allerlei wielen in verschillende vormen en hardheden.

46.
45. Radgraveermachine.
46. Lycurgus beker.
47. Stippelgravure, afbeelding
van een vrouw achter een
spinet.
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