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Een nieuwe richting
Eind jaren 30 ontstaat een figuratieve richting in
het werk van A.D. Copier (1901-1991). Deze
wordt allereerst zichtbaar in ontwerpen voor
vlakglas voor grote passagiersschepen. Voor s.s.
Nieuw Amsterdam ontwerpt Copier in 1937 een
aantal ramen met voorstellingen van Adam en
Eva en nautische voorstellingen van Neptunus,
waternimfen en vissen. Een grote ruit van
gezandstraald glas met een voorstelling van een
gedeelte van de dierenriem en bijpassende
tafelbladen zijn de bijdrage van Copier aan de
m.s. Oranje (1938) Tafelblad (1938)) In de
Kunstnijverheidscatalogus van 1940 wordt een
nieuwe collectie met zandstraalmotief
geïntroduceerd.
In de jaren '40 zal, enerzijds doordat de richting
in de kunstnijverheid veranderd is en anderzijds
doordat nieuwe glasblazers, glasslijpers en
ontwerpers opgeleid worden op een in 1940
opgerichte ‘Glasschool’, een groot aantal
geslepen, geëtste en gezandstraalde objecten
ontstaan.
Glasschool Leerdam
Op 5 Maart 1940 werd onder leiding van
Andries Copier, glasontwerper en artistiek
leider van de Glasfabriek, De Glasschool
opgericht. Copier stelde dat dat er ondanks de
netelige periode van crisis en oorlogsdreiging,
behoefte was aan een opleiding voor jongeren
die allen streven naar hetzelfde doel: de creatie
van het perfecte glaswerk. Tijdens de driejarige
opleiding werden de leerlingen onderricht in
het ambacht van het glasblazen en glas slijpen.
Tegen 1942 werden de avondcursussen toch
verplaatst naar overdag, tijdens de werkuren en
werd een apart gedeelte van fabrieksvloer
ingeruimd voor het onderwijs. De opleiding was
een groot succes en de cursisten ontleenden

hieraan een bepaalde mate van prestige. De
leerlingen werden in de eerste plaats opgeleid
tot bekwame technici, waarbij de nadruk lag op
het slijpwerk en het glasblazen. Hierna werd het
aspect van het ontwerpen verder uitgediept.

Ontwerp voor vaas met glasblazers (1944)

In 1943 veranderde de opleiding dan ook in
“School voor glasversiering en -veredeling“ met
een aparte decoratiecursus (de “DEC”). Deze
decoratiecursus, door de diversiteit van het
geleerde, vaak vergeleken met het Duitse
Bauhaus, zou het paradepaardje worden van
Copier. Een nieuwe generatie glasontwerpers –
Sybren Valkema, Floris Meydam en Willem
Heesen - ontstond vanuit deze Glasschool.
Glasschool Leerdam.
Aanvankelijk zorgde Copier voor veel van de
ontwerpen die door de slijpers werden
uitgevoerd. Eén van de basisvormen die veel
gebruikt werd, is het model VS 690 dat van
diverse slijpsel en diverse decors werd voorzien.
Op de volgende pagina’s is zijn slechts enkele
voorbeelden en uitvoeringen van deze vaas
afgebeeld.

Bokaal met decor van ossenkop (DEC 0098A), ontworpen door Copier
in 1943 voor uitvoering door de leerlingen van de Glasschool Leerdam

Bokaal met inscriptie ’Hospes Eram et collegistis me Mattheus XXV:35’ (ik was een vreemdeling en gij
hebt mij geherbergd) ontworpen door Copier in 1945 als geschenk voor de Universiteit van Kopenhagen

Bokaal als geschenk van leerlingen van de decoratiecursus
aan hun docent Jacques Boon (1947)

Omslag van brochure van de afdeling Gelegenheidsglas (1947-1950)

Vaas voor een wiskundige
De onuitputtelijke mogelijkheden die door de
bewerkingstechnieken van het glas ontstonden
zorgden ervoor dat de Glasfabriek Leerdam zich
ook steeds meer zou gaan toeleggen op
gelegenheidsglas. Hoewel dit vaak betekende
dat vermelding van naam en data een object
persoonlijk maken is het in het geval van de
vaas waar het in dit artikel over gaat
daadwerkelijk de afbeelding die een persoonlijk
verhaal vertelt.

wetenschappelijke werken” en “begenadigd
docent”. Uiteindelijk wordt gememoreerd dat
“ … de oud-leerlingen die tijdens zijn directoraat
de HBS bezochten, altijd ’n dankbare
herinnering zullen bewaren.

Op de vaas is een oude bebaarde man te zien
die omringd wordt door een schare jongeren.
Een aantal takken en een perkamentrol met
wetenschappelijke attributen maken de
voorstelling af. Gissen naar het verhaal achter
deze voorstelling zou tot diverse – al dan niet
Bijbelse - aannames kunnen leiden. De
afbeelding krijgt echter echt gestalte als de
ontwerptekening – die met het nodige
zoekwerk - teruggevonden kon worden in de
database van het Nationaal Glasmuseum
Leerdam naast het object wordt gelegd.
De tekening – onder nummer 7241 en
gedateerd januari 1946 – laat zien dat de vaas
oorspronkelijk voorzien moet zijn geweest van
een voetstuk gelijk aan dat van de eerder hier
afgebeelde vazen. Het voetstuk zou – volgens
tekening – de tekst “Dr. H.J.E. Beth Van de
leerlingen der RHBS Amersfoort 1945”
gedragen moeten hebben.
Dr. H.J.E. Beth (5 juli 1880 – 6 februari 1952)
was van 1935 tot 1945 directeur van de Rijk HBS
in Amersfoort. In het ‘in memoriam’ dat in het
Dagblad voor Amersfoort op 8 februari 1952
verscheen wordt hij achtereenvolgens
omschreven als “wiskundige van groot
formaat”, “schrijver van belangrijke

Dr. H.J.E. Beth, zoals afgebeeld
bij zijn ‘in memoriam’
Met deze laatste opmerking vormen de takken
zich ineens tot een lauwerkrans, tonen de
attributen op de perkamenten rol de wiskunde
en cosmografie van zijn wetenschappelijk werk
en staat de rij jongeren voor een generatie
leerlingen die een docent opgeleid heeft.
Dat Copier werd gevraagd een ontwerp te
leveren voor dit afscheidscadeau is overigens
ook niet verwonderlijk: in 1938 was hij juist met
het oog op het onderwijs van zijn kinderen –
verhuist naar Amersfoort .

Ontwerptekening voor vaas voor Dr. H.J.E. Beth (1946)

Vaas voor Dr. H.J. E Beth (1946)

Waar Copier in de beginperiode van de
Glasschool Leerdam verantwoordelijk is voor
het grootste deel van de ontwerpen, neemt het
aandeel van anderen in de latere jaren ’40
allengs toe. Combinaties tussen objecten van
Copier met afbeeldingen van bijvoorbeeld
Meydam of Valkema komen daarmee meer dan
eens voor. Niet altijd is in een oogopslag
duidelijk aan wie een decor toegeschreven
moet worden. Als illustratie daarvan een vaas
met tevens een oude, bebaarde man: ‘de
verloren zoon’ uit 1951 van Floris Meydam.
De ‘vaas voor een wiskundige ‘ gaat op 29 juni
2015 bij Vendu Notarishuis in Rotterdam onder
de hamer. www.notarishuis.com
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Vaas en ontwerptekening van DEC1116 ‘De verloren zoon’ (1951) door Floris Meydam

