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Het glasraam uit zijn lood geslagen? 
Uitdagingen voor een eeuwenoud kunstambacht 

 
Geachte aanwezigen,  
 
Vandaag staat het glasraam in de schijnwerpers en dat doet deugd want, zoals de titel van 
deze lezing al doet vermoeden, dit eeuwenoude kunstambacht is enkele decennia geleden in 
moeilijk vaarwater terecht gekomen.  
Dank aan Monumentenwacht Vlaanderen om de zorg voor dit erfgoed in de belangstelling te 
brengen en het te ondersteunen met een gedegen publicatie. Dank ook aan het atelier 
Mestdagh om ons hier te ontvangen en van dichtbij te laten kennismaken met het prachtige 
glazeniersambacht. 
 
2022 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van het glas met centraal de essentiële 
rol die glas speelt en zal blijven spelen in de samenleving. Het onderstreept het belang -
technologisch, wetenschappelijk en economisch- van dit vaak onzichtbare materiaal, een 
materiaal dat vandaag aan zovele technologieën ten grondslag ligt. De Verenigde Naties 
erkennen bovendien dat glas een belangrijk medium is voor de kunst en in de 
kunstgeschiedenis. Ons land organiseert in het kader van Year of glass 2022 een symposium 
op 18 november e.k. onder de titel “Working with glass in Belgium”. Het zal plaats vinden in 
het Musée du Verre in Charleroi. 
 
Het glasraam heeft in onze streken een rijke geschiedenis. Die gaat terug tot ongeveer het jaar 
1000. De techniek van glas in lood is hier dus ongeveer 1000 jaar oud. Vlakke stukjes glas van 
allerlei vormen werden toen al door middel van loden strips aan elkaar verbonden tot 
glaspanelen en vastgemaakt in vensteropeningen. Stilaan, vanaf de 12e eeuw, kon men het 
glas ook beschilderden, met bladmotieven en later ook met figuren. Dat gebeurde met 
grisaille, dat is een grijsbruine verf die in het glas ingebrand werd en nog steeds wordt 
toegepast. Uit die vroege middeleeuwen bleef spijtig genoeg geen enkel glasraam in situ 
bewaard.   
 

Hoe mooi die oude glasschilderingen waren kan je 
vandaag nog zien niet zover hier vandaan, in Gent, in 
het voormalige Dominicanenpand. Het is nu de zetel 
van de Universiteit. Loop gerust binnen, er is een mooie 
selectie glasfragmenten permanent tentoongesteld in 
het publiek toegankelijke deel. Ze werden ontdekt in de 
jaren 1980 en zijn afkomstig uit twee ramen van de nu 
verdwenen kloosterkerk, ramen die al in 1474 waren 
dichtgemetseld. Het overschot aan glastukken werd 
toen gedumpt op de naastliggende gewelven van het 
kloosterpand en bleven daar 500 jaar onaangeroerd 
liggen.  Van de ongeveer 4000 glasstukken zijn er talrijke 
beschilderd, o.m. met figuurtjes, heel raak met enkele 
penseeltrekken getekend. Ze doen denken aan de 
grappige drolerieën in middeleeuwse miniaturen. 
Waarschijnlijk komen ze uit de randdecoratie van de 

Beschilderd glasfragment uit het voormalig 
Dominicanenpand te Gent 
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glasramen, waarvan het centrale gedeelte een meer monumentale figuratieve voorstelling 
had. Hoe dat centrale deel er mogelijk uitzag, dat kan je dan weer in Leuven zien, in M-
Museum. Daar is een prachtige Maria met kind bewaard. Ze dateert van rond 1350-1400 en 
werd in de 19e eeuw herontdekt in de Leuvense Begijnhofkerk, alweer boven de gewelven. 
Sinds 2018 prijkt dit bijzondere glasraam waarvan de stijl aansluit bij de internationale laat-
gotiek, op de Vlaamse Topstukkenlijst. Maar, tevergeefs zal je het zoeken in de museumzalen 
en moeten vragen om het dépot te openen. Spijtig, maar tekenend voor de weinige aandacht 
die de historische glasschilderkunst vandaag te beurt valt. 
 

 

Madonna met kind (1350-1400) – Museum M - Leuven 

 
Nochtans waren de Nederlanden zeker in de 15e en de 16e eeuw het brandpunt van de 
artistieke productie van glasramen.  Maar helaas was onze regio ook het strijdtoneel van 
beeldenstormen, oorlogen en revoluties zodat je vandaag slechts enkele, vooral 16e-eeuwse 
ensembles in situ kan bewonderen. Ik geef ook graag mee dat er in België slechts ongeveer 
300 oude glasramen (van voor de Franse Revolutie) in situ bewaard gebleven zijn, zoals het 
werd berekend na de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een fractie van het rijke 
patrimonium dat er ooit was. 
 
Het is interessant om hier te vermelden dat een belangrijk aantal van onze historische 
glasramen in de late 18e en vroege 19e eeuw opgekocht werden door Engelse 
kunstliefhebbers. Zij schuimden het vasteland af op zoek naar het kunstbezit van onze 
gehavende kloosters en abdijen om ze naar Engeland te verschepen. Daar verfraaien ze 
vandaag menige kerk, landhuis, kasteel of universiteitscollege. Het meest bekend is het 
ensemble glasramen in de kathedraal van Lichfield, niet zo ver van Birmingham. Ze zijn 
afkomstig uit de Cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode bij Hasselt waar ze rond 1797 
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verkocht werden aan een Engelse 
verzamelaar. In 1804 - 1807 kregen de 
zeventien monumentale glasramen een 
nieuwe plaats in Lichfield cathedral. Hun 
restauratie gaf in 2021 aanleiding tot een 
lijvige monografie, dankzij een bijzondere 
samenwerking tussen het Britse en het 
Belgische comité Corpus Vitrearum.  De 
publicatie bevestigt de grote artistieke 
kwaliteit van deze renaissanceglasramen, 
waarvan het ontwerp nu toegeschreven kan 
worden aan de bekende Vlaamse kunstenaar 
Pieter Coecke Van Aelst; ze dateren van rond 
1530-1540.  Hoewel het spijtig is dat je naar 
Engeland moet om ze te zien moet het erkend 
worden dat de verkoop en overplaatsing de 
redding heeft betekend van deze kunstwerken. 
  
 

 
Vandaag sieren glasramen vooral uit de 19e 
eeuw onze kerken en monumenten. De 19e 
eeuw was een grote bloeiperiode voor de 
glasschilderkunst met talrijke ateliers. In 
Brussel had je het gerenommeerde atelier 
Capronnier. Dat leverde glasramen in heel 
België en ook in het buitenland; we 
vermelden de indrukwekkende reeksen voor 
de Kathedraal van Brussel en voor de Sint-
Jan in ‘s Hertogenbosch. Ook Gent was 
toonaangevend. In het zog van de Sint-
Lucasscholen ontplooiden zich hier talrijke 
glazeniersateliers die kerken, stadhuizen, 
kloosters en kastelen in het hele land 
verfraaiden met hun kleurrijke neogotische 
glasramen. Namen als Bethune, Verhaegen, 
Ladon en Ganton klinken u ongetwijfeld 
bekend in de oren.  
 
 
 

 
Na de Eerste Wereldoorlog werd die traditie verdergezet, weliswaar met voorzichtige 
stijlvernieuwingen in de jaren 1920-1930 om de religieuze kunst meer bij de moderne tijd te 
brengen. Het was de tijd van de Liturgische Beweging en van De Pelgrim. Een van de mooiste 
voorbeelden is de Boodschapskapel van het Heilig Hart Instituut in Heverlee (1932) met de 
integratie van glasramen door Eugeen Yoors, een hoogtepunt van glazenierskunst. 

De monumentale glasramen uit Herkenrode kregen een 
nieuwe bestemming in Lichfield Cathedral 

Glasramen uit het Atelier Bethune (1880-1892) 
Sint-Gummaruskerk te Lier 
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Glasramen uit het Atelier Yoors (1932) 
 Boodschapskapel van het Heilig Hart Instituut in Heverlee 

 
Hoe was het gesteld met het glazeniersambacht na de Tweede Wereldoorlog? Eerst was het 
bij de glazeniers “alle hens aan dek” voor het herstel van de oorlogsschade. Maar al snel 
bekoelde dat élan. De economische crisis, de tanende rol van de Kerk als opdrachtgever en de 
uitzuivering van het kerkinterieur na Vaticanum II deden het aantal opdrachten vanaf de jaren 
1970 sterk verminderen. Van de vernieuwende tendensen van de religieuze kunst bleef weinig 
over. Het glazeniersambacht kwam in een existentiële crisis terecht.  Zou het eeuwenoude 
ambacht de 21ste eeuw halen? 
 
Hier komt de figuur van Michel Martens (1921-2006) naar voor. Hij speelde in de jaren 1980 
een sleutelrol en herdefinieerde het glasraam. Geboren in 1921 was hij vanaf de jaren 1950 
werkzaam als glazenier dankzij de vele opdrachten in het kader van het herstel van de 
oorlogsschade. Van hem kennen wij o.m. het prachtige ensemble glasramen in de Sint-Pieter 
en Pauluskerk van Oostende.  Hoewel zijn naam voorlopig weinig bekendheid geniet mag 
Martens beschouwd worden als de meest prominente naoorlogse glazenier in ons land.  In de 
jaren 1980 besloot hij radicaal om geen traditioneel glas in lood meer te maken. Op dat 
moment kon hij nochtans bogen op een omvangrijk oeuvre, maar hij keerde het eeuwenoude 
ambacht resoluut de rug toe. Hij vond de techniek van het glas in lood noch bouwfysisch noch 
esthetisch geschikt voor een eigentijdse architectuur, experimenteerde met industriële 
beglazingen en richtte zich uiteindelijk op de creatie van autonome glasobjecten, de 
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zogenaamde spiegelreflecties. Hij maakte de 
switch van het glasraam als een ambachtelijk 
werk naar het glasraam als een autonoom 
kunstwerk.  
 
Martens verspreidde zijn visie in twee artikels 
in het gezaghebbende tijdschrift van de 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. 
Onder de sprekende titel Over glaskunst en 
design. Of het glasraam uit zijn lood 
geslagen, verkondigde hij dat er geen 
toekomst meer was voor het monumentale 
glas in lood als traditioneel kunstambacht.  
Hij predikte de technische innovatie en de 
artistieke creatie als nieuwe uitgangspunten 
voor de monumentale glaskunst. Zijn 
carrièrewending is kenmerkend voor de 
toenmalige crisis in de monumentale 
glaskunst in Vlaanderen.  
 
De jaren 1980-2010 waren in Vlaanderen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief zeker geen 
hoogdagen voor het glasraam. Zoals Johan 
Valcke, de voormalige directeur van Design 
Vlaanderen, het al opmerkte in 1999 ontbrak 
het en ontbreekt het nog steeds in 
Vlaanderen aan een theoretisch-wetenschappelijk denkkader voor de actuele toegepaste 
kunsten en voor de glaskunst in het bijzonder. Aan de Vlaamse universiteiten was en is het 
nog altijd geen lesopdracht en publicaties over hedendaagse glasramen waren en zijn nog 
altijd schaars. Dit leidde tot een zekere marginalisering van de monumentale glaskunst en van 
de hedendaagse toegepaste kunsten in het algemeen.  
 
Michel Martens heeft de crisis scherp verwoord maar hij heeft met zijn pamflet én met zijn 
artistieke werk - paradoxaal genoeg - ook het pad geëffend voor een reveil van het glasraam 
in Vlaanderen. Dat gebeurde vooral, het is al gezegd, door de heroriëntatie van het glas in lood 
van een kunstambachtelijk werk naar het glasraam als een autonoom kunstwerk, weliswaar 
ingepast in een historische architectuur, occasioneel ook in een nieuw gebouw. Ondertussen, 
in de laatste decennia, heeft een jongere generatie glaskunstenaars de kans genomen om daar 
invulling aan te geven en werden een aantal vernieuwende projecten gerealiseerd. Michel 
Martens’ pessimistische visie over de teloorgang van het ambachtelijke glas in lood is gelukkig 
ook niet bewaarheid geworden. Getuige het moderne glazeniersatelier waar wij vandaag te 
gast mogen zijn, het atelier Mestdagh. Het heeft vaste wortels in de neogotiek en het 
traditionele glas in lood blijft hier toegepast, maar dan op een zeer hedendaagse manier. Ik 
vermeld hier graag hun recente werk in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle waar in 2013 een 
verwoestende brand woedde. Nu is het gebouw gerestaureerd en voorzien van een nieuwe 
beglazing met mond geblazen glas, traditioneel gevat in lood. Met respect voor de oude 

Glasraam van Michel Martens (1983) 
Sint-Antoniuskerk te Edegem 
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materialen en technieken en met grote kundigheid realiseerde het atelier een hedendaags 
ontwerp van de hand van de restauratiearchitect. Het project kreeg gepaste erkenning en was 
in 2020 laureaat van de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs.  

 
Het moge duidelijk zijn, het glasraam is vandaag niet “uit zijn lood geslagen” maar het is wel 
zaak om de vinger aan de pols te houden. Het blijft noodzakelijk om de waarde van het 
historische glasramenpatrimonium onder de aandacht te brengen en anderzijds ook om de 
hedendaagse mogelijkheden van de monumentale glaskunst in de belangstelling te houden.  
Publicaties als deze van Monumentenwacht zijn dus meer dan welkom. De brochure draagt in 
de eerste plaats bij tot het beter behoud van het historische erfgoed maar inspireert hopelijk 
ook besturen en particulieren om door nieuwe opdrachten het eeuwenoude ambacht verder 
te zetten en door vernieuwing het glasraam niet “uit zijn lood te laten slaan”. 
 

Madeleine Manderyck 

Merelbeke, 10 september 2022  

www.corpusvitrearum.be 
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