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Elfde van totaal zestien glas-in-lood ramen

GlasBewerkingsbedrijf Brabant (GBB) uit Tilburg maakt de glas-in-lood ramen 

voor Paradiso in Amsterdam. In mei is het elfde van totaal zestien ramen 

geplaatst. Het project is over meerdere decennia uitgesmeerd: kunstenaars 

Berend Strik en Hans Houwelingen startten reeds in 1994 met de ontwerpen 

van de ramen met de naam ‘De Moderne Moraal’ voor de poptempel. Voor de 

kunstwerken is digitaal fotomateriaal van de ontwerpers gebruikt. GBB heeft dit 

omgezet naar glas-in-loodramen van 0,65 bij 1,65 meter.

 LOOD  RIEN KROL

GBB heeft alle voorgaande ramen ge-

produceerd en geplaatst en heeft ook 

de opdracht voor de komende ramen. 

In ieder raam is een actueel thema 

verwerkt, waaronder het (homo)huwe-

lijk, euthanasie, klonen en geloof. Het 

nieuwste kunstwerk is het Natuurraam. 

Naast de complexe thema’s vormen de 

ramen ook technisch een grote uitda-

ging. Ad van de Hoven, bedrijfsleider 

bij GBB: ‘Het forse formaat van de 

ruiten en de blootstelling aan warmte 

en hevige geluidstrillingen kan het glas 

vervormen. Daarnaast heb je te maken 

met een concertlocatie, waardoor ge-

luidsreductie voor de omgeving ook 

belangrijk is. Het is dus een mooie op-

dracht om aan de technische eisen te 

voldoen en toch de ontwerpen tot hun 

recht te laten komen.’

 

De samenwerking

Strik en Houwelingen maken de ontwer-

pen voor de zestien glas-in-lood ramen. 

Zij verwerken actuele thema’s op 

moderne wijze in een echt ambachts-

product: ‘De kunstenaars leveren bij 

ons de ontwerpen aan in de vorm van 

digitaal fotomateriaal’, vertelt Van de 

Hoven. ‘Wij vertalen dit naar werkbare 

glas-in-lood ontwerpen. We hebben 

hiervoor de glasbewerkingstechnieken 

van kleurglas, zeefdruk, brandschilde-

ren, etsen, zandstralen en slijpen van 

glas gecombineerd. Voor iedere ruit 

leveren wij een proef aan, die de kun-

stenaars controleren. Na hun akkoord 

produceren wij de uiteindelijke ruit.’

Om aan de geluidseisen te voldoen is 

het glas-in-lood ingepakt in isolatieglas. 

De samenstelling en dikte van het totale 

pakket is 55 millimeter in een opbouw 

met twee maal gelaagd glas: 66.2(15)

GIL(15)66.2. Ook om vervorming door 

trillingen te voorkomen zijn maatregelen 

genomen. Van de Hoven: ‘De ramen zijn 

opgebouwd uit een profiel van bijna vijftig 

vlakken in ruitvormen. Het loodprofiel is 

in de ene richting gemaakt met een RVS-

kern. In de andere richting is gekozen 

voor gesoldeerde metaalstrippen.’    < 

In ieder glas-in-

lood raam is een 

actueel thema 

verwerkt, waar-

onder het (homo)

huwelijk, eutha-

nasie, klonen en 

geloof. Het nieuw-

ste kunstwerk is 

het Natuurraam. 
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