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Nieuw glas-in-lood raam voor Oosterkerk

Op 11 maart is in Hoorn een nieuw glas-in-

lood raam voor de Oosterkerk in gebruik 

genomen. Het door Marije Wolfswinkel naar 

ontwerp van de 75-jarige kunstenaar Peter 

Dorleijn gebrandschilderde raam bestaat 

uit dertig panelen en telt maar liefst 7 x 

1,5 meter. Dit imposante ‘Ode aan Hoorns 

maritiem verleden’ is mogelijk geworden door 

een schenking van een Hoornse familie die 

onbekend wenst te blijven. 

maritiem verleden’
‘Ode aan Hoorns

‘Zomaar wat krijgen. Zonder voorwaar-

den vooraf, zonder enige beperking. 

Dat geeft dan plotseling onverwachte 

mogelijkheden’, vertelt voorzitter Eddy 

Boom van de Stichting Oosterkerk. 

‘Natuurlijk, je kan een dergelijke schen-

king toevoegen aan reserve- en on-

derhoudsfondsen. Maar je hebt ook de 

kans om eens een keertje echt iets toe 

te voegen aan je monumentale bezit. 

In stijl toe te voegen. En dat is dus een 

nieuw gebrandschilderd glas-in-lood 

raam geworden. Waardoor trouwens 

ook het visuele evenwicht in de kerk 

na 36 jaar wordt hersteld.’ Boom doelt 

daarbij op het gebrandschilderde glas-

in-lood raam dat in 1979 werd geschon-

ken. Dat Gildenraam is in het koor van 

de kerk te zien tegenover de nieuwe 

aanwinst.

Onlosmakelijk verbonden

Brandschilderen en glas-in-lood. Twee 

verschillende begrippen die vaak let-

terlijk onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden. Het gebrandschilderde 

glas-in-lood raam verrijkt al eeuwenlang 

vooral vele kerken en kathedralen. 

Het imposante 

‘Ode aan 

Hoorns 

maritiem 

verleden’ 

bestaat uit 

dertig panelen 

en telt maar 

liefst 7 x 1,5 

meter. Foto: 

Marcel Rob
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 BRANDSCHILDERKUNST  HANS RIJSWIJK

De oudst bekende gebrandschilderde 

kerkramen dateren van circa 1050 en 

bevinden zich in Augsburg in Duits-

land. In vergelijking met andere landen 

heeft Nederland maar een beperkt 

aantal uitingen van deze vorm van 

glaskunst. Met name in de zestiende 

en zeventiende eeuw zijn veel glas-

in-lood ramen verloren gegaan, ook 

als gevolg van de godsdiensttwisten 

tijdens de tachtigjarige oorlog. Later in 

de achttiende eeuw raken veel ramen 

in het ongerede en worden die veelal 

bij gebrek aan kundige ambachtslieden 

vervangen door (niet gedecoreerd) 

doorzichtig zogeheten Frans glas. 

Soms ook worden ramen uit geldgebrek 

‘staandvoets’ verkocht aan rondrei-

zende handelaren. 

Dat laatste lot treft ook de uit 1519 

stammende stenen opvolger van de in 

1450 opgetrokken houten Oosterkerk 

of Sint-Anthoniskerk in Hoorn. Als eind 

jaren zestig van de twintigste eeuw 

de plannen voor een restauratie van 

het - dan volledig vervallen - Godshuis 

vastomlijnde contouren krijgen, is in de 

Oosterkerk alleen nog het zogeheten 

Admiraliteitsraam te zien. Dit imposante 

raam (9,4 x 3,6 m) is in 1620 geschon-

ken door ‘De Heere gecomiteerdt admi-

raliteyt’. Tijdens de restauratie keert het 

Bossuraam (afbeeldend de Slag op de 

Zuiderzee in 1573) in stukken en brok-

ken terug uit de kelders van het Rijks-

museum in Amsterdam, waar het dan 

al decennia lang ligt opgeslagen. Het 

gerestaureerde raam krijgt op zijn plek 

in de kerk een museale bescherming. 

Verder worden nog in de jaren voor de 

officiële ingebruikname in 1982 van 

de dan multifunctioneel te gebruiken 

Oosterkerk drie kopieën van verdwenen 

gebrandschilderde glas-in-lood ramen 

aangebracht: de ramen Enkhuizen, Al-

cmaria en Damiate. Ook komen er drie 

nieuwe ramen: twee naar een ontwerp 

uit 1731 met wapens van opgeheven 

gemeenten in West-Friesland en het 

eerder genoemde Gildenraam. In 2007 

komt daar nog een negende raam bij: 

dat van de twaalf Hoornse poortjes. En 

nu is dus de ‘Ode aan Hoorns maritiem 

verleden’ aan de collectie gebrandschil-

derde ramen toegevoegd.

Kunstenaar en glazenier

Boom vertelt dat al snel duidelijk was 

dat het maritieme verleden van Hoorn 

onderwerp van het nieuwe raam zou >>

Glazenier Marije Wolfswinkel en kunstenaar Peter 

Dorleijn buigen zich over het ontwerp van het gebrand

schilderde raam. Foto: Marcel Rob

Marije Wolfswinkel verwijdert het 

Franse glas. Foto: Hans Rijswijk

Brandschilderen
Het uitgangspunt van brandschilderen is dat op het glas aangebrachte pigmenten (veelal metaaloxi-

depoeders) of emailleverven bij verhitting in het zacht wordende glas zakken. En elk pigment, een 

vermenging van pigmenten of emailleverf levert dan een eigen kleur op. De temperaturen waarbij dit 

proces plaatsvindt liggen op 550 of 580 graden Celsius. In eerste instantie begon Wolfswinkel met het 

uitzetten van de ontwerptekening in contourlijnen op glas. Die werden in het glas gebrand. Daarna 

volgde een tweede laag pigment, die deels met penselen van dashaar werd weggeveegd (‘dit is echt 

de kunst van het weglaten’) en eenmaal ingebrand voor een meer driedimensionaal effect moest 

zorgen. De drie of vier volgende kleurlagen werden aan de andere kant van het glas gebrand. ‘Die 

opgebrachte pigmenten, een mengsel van pigment met een beetje heel erg schoon water, drogen snel 

op en zijn dan eigenlijk een poederlaag op het glas. Door weg te penselen is het mogelijk om nuances 

aan te brengen. Dat is eigenlijk een heel secuur werkje. Veeg je teveel pigment weg, dan moet je weer 

opnieuw beginnen.’
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moeten zijn, evenals dat historicus en 

tekenaar Peter Dorleijn het raam moest 

ontwerpen. ‘Dorleijn geldt als meest 

deskundig op het gebied van de vis-

serij op de voormalige Zuiderzee en 

heeft honderden maritieme tekeningen 

gemaakt’. Om de opdracht te verwe-

zenlijken werden drie glazeniersbedrij-

ven gevraagd offerte uit te brengen. 

De keuze viel op glazenier drs. Marije 

Wolfswinkel van Glasatelier Lichtraam-

werk uit Noord-Scharwoude. 

Het totale raam telt een drietal hoofd-

onderwerpen, steeds gescheiden door 

een serie van drie scheepstypen die 

vroeger op de Zuiderzee te zien waren. 

Dat zijn tjalk, beurtschip, waterschip, 

botter, schouw en haringbuis. De on-

derste zes panelen tonen ‘De Reede 

van Hoorn anno 1622’. In het silhouet 

van de stad is de Oosterkerk duidelijk 

waarneembaar. In het midden staan op 

negen glaspanelen het in Hoorn door 

scheepsbouwer Liorne ontworpen fluit-

schip en een Oost-Indiëvaarder cen-

traal. Geheel bovenin het raam wordt 

op zes panelen aandacht besteed aan 

de walvisvaart.

Daarnaast hebben alle voor een zee-

man belangrijke facetten van zijn be-

roep, in het raam een plek gekregen. 

De zon, de maan, hemellichamen, 

de wind, de kompasstreken: ze zijn 

allemaal terug te vinden. Net als al-

lerlei attributen: katrollen, wereldbol, 

anker, passer om de koers uit te zetten, 

scheepstouwen en dergelijke. Dorleijn: 

‘Ik heb mij mede laten inspireren door 

het schilderij ‘Gezicht op Hoorn’ van 

Hendrik Corneliszoon Vroom. Daarop 

wordt het roemrijke scheepvaartverle-

Het paneel voor paneel plaatsen 

van het gebrandschilderde glas. 

Wolfswinkel wordt hierbij geholpen 

door collega glazenier Jan Hoebe uit 

‘t Veld. Foto: Marcel Rob

De Oosterkerk 

in Hoorn 

kende negen, 

en nu tien, 

indrukwekkende 

glasinlood 

ramen, elk 

met z’n eigen 

verhaal. Hier 

de achterzijde 

waarin het 

nieuwe raam is 

geplaatst. Foto: 

Hans Rijswijk
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>>

Detail van het 

Admiraliteitsraam 

(9,4 x 3,6 m) 

dat in 1620 is 

geschonken 

door ‘De Heere 

gecomiteerdt 

admiraliteyt’. Foto: 

Hans Rijswijk

den ten tijde van de Verenigde Oost-

Indische Compagnie verbeeld. En het 

aardige is dat ik, net als Vroom heeft 

gedaan, ook de Oosterkerk een belang-

rijke plek in dat gezicht heb gegeven.’

Grote klus

Dorleijns tekeningen en ander illustra-

tief werk hadden zelden grote afme-

tingen. Van A4 moest hij nu over naar 

een formaat van vele meters groot. 

Hij erkent dat hij in de beginfase de 

consequenties van de opdracht niet 

helemaal kon en heeft overzien. ‘Qua 

tijd ben ik bijvoorbeeld veel te opti-

mistisch geweest. Natuurlijk, ik had al 

heel wat kennis van de scheepvaart en 

scheepsbouw maar ik heb toch ook nog 

veel onderzoek moeten doen’, vertelt 

hij. Daarnaast speelde zijn gedetail-

leerde manier van werken hem nogal 

eens parten en moest hij wennen aan 

de beperkende mogelijkheden van het 

brandschilderen. ‘Niet alle details zoals 

ik die tekende konden in glas worden 

uitgevoerd. Maar die beperking mocht 

in mijn ogen geen afbreuk doen aan de 

kwaliteit. Ik moest wennen aan die voor 

mij toch onbekende kunstvorm.’

Ook voor glazenier Wolfswinkel bete-

kende de opdracht een megaklus. ‘Toen 

ik in december 2014 hoorde dat ik het 

mocht maken was ik echt geweldig blij. 

Het Oosterkerkraam is voor mij tot nu 

toe het opus magnum. Natuurlijk heb 

ik er wel eens een nachtje van wakker 

gelegen en natuurlijk waren er wel eens 

twijfels. Maar aan de andere kant heb ik 

altijd geloofd dat ik de klus kon klaren.’ 

Ook Wolfswinkel noemt de gedetail-

leerdheid van de tekeningen van Dor-
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Lichtraamwerk 
In 2003 begon Marije Wolfswinkel met haar eigen bedrijf onder de naam Licht-

raamwerk. ‘Gewoon bij mijn ouders in de schuur heb ik in 2002 en 2003 mijn 

eerste raampjes gerestaureerd.’ Ook ging Wolfswinkel zelf kleinere glas-in-lood 

objecten ontwerpen. ‘De technische kant van het vak van glazenier boeit mij 

het meest. Bezig zijn met het materiaal, nooit van tevoren precies weten hoe 

gebrandschilderd glas uit de oven komt, telkens weer verrast worden door de 

lichtval. Eigenlijk moet je je hele leven lang blijven experimenteren. Bij die techni-

sche kant behoren ook zaken als het bijsnijden van lood en het plaatsen van een 

raam. Onderdelen van het vak die ik ook leuk vind.’

Marije Wolfswinkel: ‘Brandschilderen is ook de kunst van het weglaten.’ 

Foto: Marcel Rob

leijn een extra moeilijkheidsgraad. ‘Het 

ontwerp was soms gewoon technisch 

niet helemaal uitvoerbaar. Gelukkig 

hebben we samen altijd in goed overleg 

een oplossing weten te vinden.’

Vijftien maanden

De totale ontwerp- en productietijd heeft 

zo’n vijftien maanden geduurd. In janu-

ari 2015 is het raam en de totale kerk 

opgemeten en blijkt dat bij de bouw niet 

zo zorgvuldig met de maatvoering is 

omgegaan. Alle panelen van het raam 

hebben verschillende afmetingen. De 

hele vervaardiging van het raam speelt 

zich trouwens af in de verborgenheid 

van Dorleijns tekenatelier op de boven-

ste verdieping van zijn woning en binnen 

de muren van Wolfwinkels atelier. Het 

publiek ziet op 12 september 2015 tij-

dens de Open Monumentendag voor het 

eerst één van de dertig panelen. Marije 

Wolfswinkel demonstreert dan haar vak 

en toont de in glas gevatte botter MK 63.

Afgelopen januari heeft Dorleijn zijn 

werk af, een paar weken later kit Wolfs-

winkel de laatste loodrandjes in de 

laatste panelen dicht. Begin februari is 

het gaaswerk aan de buitenzijde ver-

wijderd en de glazen voorzetpanelen 

weggehaald. Vervolgens is het bij de 

restauratie van de kerk zo’n vijfendertig 

jaar geleden aangebrachte zogeheten 

Franse glas verwijderd en is de ‘Ode 

aan Hoorns maritiem verleden’ er pa-

neel voor paneel in de plaats gekomen. 

Het resultaat? Gaat u zelf eens kijken, 

wie weet treft u de onbekende weldoe-

ner in de kerk aan, ongetwijfeld trots 

op deze aanwinst voor Hoorn en het 

Nederlands cultureel erfgoed.   <
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