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Schoonenberg Glazenier bestaat 25 jaar, reden voor een klein feestje met 

vrienden en relaties in het onlangs in gebruik genomen nieuwe onderkomen 

aan de Hervensebaan in Den Bosch. Het ambachtelijke bedrijf werkt voor 

particulieren, glasbedrijven en aannemers. Zij maken gebruik van de specia-

listische disciplines van Schoonenberg. Glas-in-lood is tenslotte van alle tijden.

van alle tijden
Glas-in-lood

Schoonenberg Glazenier is opgericht 

door Henk Schoonenberg. Hij werkt 

samen met zijn vrouw José, zijn zoon 

Robin en glazenier Saskia Veenstra. 

Zij is afkomstig van de opleiding in 

Schoonhoven. Verder zijn er nog twee 

ZZP’ers die voor het bedrijf werken. 

Met je handen

In de bedrijfsfilm op de site van Schoo-

nenberg vertelt vader Henk dat hij op 

zijn zestiende in contact kwam met Le-

lijveld in Den Bosch, het glazeniersbe-

drijf dat werkte aan de restauratie van 

het glas van de St. Jans Kathedraal. 

‘De eigenaar zei: “Loop maar eens 

mee naar achteren waar de mensen 

het glas-in-lood aan het maken zijn.” Ik 

vond het gewoon vanaf de start hart-

stikke mooi. Niet alleen qua eindresul-

taat maar ook wat betreft het werk zelf 

omdat je vooral met je handen bezig 

bent. Zo ben ik eigenlijk als vanzelf in 

het glas-in-lood terecht gekomen, ook 

omdat ik behoorlijk goed kan tekenen. 

Toeval dus, maar omdat ik al lang mee-

loop weet ik inmiddels wat er te koop 

is.’ Henk kwam in dienst van Lelijveld 

en werkte zeventien jaar aan de restau-

ratie van de kathedraal. Daarna werkte 

hij bij andere bedrijven, maar dat was 

van kortere duur.

In 1990 maakte hij de keuze om voor 

zichzelf te beginnen en richtte hij 

Schoonenberg Glazenier op. ‘Met de 

kennis die ik had opgedaan als basis 

heb ik de stap gewaagd om voor mezelf 

te beginnen. Belangrijkste drijfveer? 

Mijn werk in eigen hand hebben.’

Robin is drie jaar geleden in het bedrijf 

gekomen en wil het op den duur over-

nemen. Zoals bij vele ‘kinderen van’ is 

het werk hem met de paplepel ingego-

ten en ook voor hem geldt de belang-

rijke combinatie van ambachtelijk werk 

met zelfstandigheid. De verhuizing naar 

de Hervensebaan komt vooral door de 

kwaliteit van de locatie vertelt hij. ‘We 

zitten hier aan een doorgaande weg 

vlak bij de woonboulevard en de snel-

weg. Het gaat om een bestaand pand; 

wij hebben onze inventaris van het 

oude overgezet. De locatie hier biedt 

ook voldoende ruimte voor de nieuw 

aangeschafte boortafel en slijpmachine. 

Om de klanten sneller te kunnen helpen 

hebben we recent geïnvesteerd in een 

polyslijpmachine van Vitrododi, gele-

verd door Pieterman Glastechniek.’

Divers pakket

Schoonenberg heeft zich vanaf de start 

gericht op een breed pakket werkzaam-

heden, met naast glas-in-lood ook pro-

ducten als isolatieglas en gehard glas. 

Die diversiteit is altijd gebleven. Robin 

Schoonenberg: ‘Wij doen alles op het 

gebied van vlakglas hier in de regio. 

Wij leveren particulieren en bedrijven 

glas, isolatieglas en hardglas. Buiten 
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In opdracht van Van Veen Glasspecials repareerde en isoleerde Schoonenberg 

Glazenier een glas-in-lood paneel uit de Wilhelmina school in Woerden.

Glas-in-lood met Johannes de Doper, 

naar eigen ontwerp uitgevoerd voor 

een kerk in Vlijmen.

het glas-in-lood doen wij heel veel in 

slijpwerk voor het op maat maken van 

interieurglas. Denk aan keukens, spie-

gelwanden, badkamers en douchewan-

den. Alleen maatwerk, geen standaard 

oplossingen.’ Hoe breed het pakket 

ook is, voor de ‘glaswereld’ is het gla-

zeniersbedrijf vooral gespecialiseerd 

in het vervaardigen van glas-in-lood. 

Robin: ‘Daarbij moet je denken aan het 

maken van nieuw werk, bijvoorbeeld 

een familiewapen, maar ook aan repa-

ratie van een ruit of de gehele restaura-

tie van grote panden en kerken. We zijn 

gespecialiseerd in het inbouwen van 

glas-in-lood in isolatieglas. Daarvoor 

beschikken we over een grote was-

machine en een isolatieglaspers. Alles 

wordt vakkundig samengesteld en goed 

schoongemaakt. Wij hebben voor dit 

product veel klanten binnen de glas- en 

kozijnbranche.’

Henk Schoonenberg vertelt aanvul-

lend over het gevarieerde werk van het 

snijden, verloden en verven van het 

glas dat vervolgens kan worden inge-

bouwd. ‘In feite het assembleren van 

glas-in-lood in isolatieglas. Daar zijn we 

twintig jaar geleden mee begonnen en 

met succes. Het proces is niet ingewik-

keld maar vraagt wel vakmanschap.’ 

Een opdracht voor het maken van een 

glas-in-lood paneel start met het maken 

van een tekening op ware grootte. ‘De 

tekening knippen we uit op mallenpapier 

en daar wordt het glas op gesneden. 

Het soort glas zoeken we samen met 

de klant uit. We beschikken dan ook 

over een flinke voorraad glas. Is het 

gebrandschilderd dan wordt het eerst 

gepenseeld en daarna brengen we de 

grisaille aan, de donkere kleur. Dat glas 

gaat de oven in om daarna in het pa-

neel gezet te worden. Bewerkelijk? Dat 

klopt, maar het effect is er dan ook naar. 

Brandschilderen is als het schilderen 

met licht, pas als er zonlicht door het 

gebrandschilderde paneel valt is er iets 

van de geschilderde afbeelding te zien. 

Als het paneel helemaal opgebouwd is 

wordt het gesoldeerd, gekit, dicht ge-

streken en opgepoetst met zaagsel. Bij 

het inbouwen in isolatieglas is het kitten 

niet noodzakelijk’, aldus Schoonenberg 

die geïnteresseerden van harte uitnodigt 

een kijkje in het atelier te komen nemen. 

‘Zo ben ik tenslotte ook in dit prachtige 

werk terecht gekomen.’   <

Vader Henk en zoon Robin 

Schoonenberg: ‘Glas-in-lood is van 

alle tijden.’
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