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De wonderlijke geschiedenis van 

het bloembollenglas 

Bloemen en antiek, voor sommige men-
sen is er geen mooiere combinatie 
denkbaar. Van porselein tot glas, heb-
ben schilders, beeldhouwers en zelfs 

schrijnwerkers zich met de uitbeelding ervan be- 
ziggehouden, met vaak opzienbarende resulta-
ten. Dat bloemen in huis het best tot hun recht 
komen in vazen, zal niemand betwisten. Kunste-
naars hebben zich dan ook vaak laten verleiden 
om een speciale vaas voor een bepaalde bloem te 
ontwerpen. Eén zo’n speciale vaas is helaas maar 
al te onbekend: het zgn. bloembollenglas.

Nietszeggend bloempje
De geschiedenis van het bloembollenglas gaat 
terug tot de zeventiende en de achttiende eeuw, 
toen in Haarlem de bloembol grote furore maak-

te, met als gevolg de welbekende tulpengekte 
rond 1637 en zo’n honderd jaar later, in 1734, de 
minder bekende hyacintengekte. 
In 1684 bracht kweker Pieter Voorhelm een 
dubbele hyacint op de markt, die zowel in het 
binnen- als in het buitenland zó aansloeg, dat 
de tulp op de tweede plaats kwam te staan. De 
hyacint was in de zestiende eeuw tegelijk met  
de tulp vanuit het Nabije Oosten naar Neder-
land gekomen, maar het was in die dagen een 
nietszeggend bloempje, in slechts twee kleuren: 
wit en blauw. Geen concurrentie dus voor de 
veelzijdige en kleurrijke tulp. Maar met de ge-
volgen van de tulpengekte nog vers in het geheu-
gen, Voorhelms introductie van zijn nieuwe hya-
cint en met Madame de Pompadour als een van 
zijn grootste fans, schoot de hyacint naar de top 

Voor de ouderen onder ons is het nog een vertrouwd beeld: een vensterbank met in het vroege 
voorjaar een rij hyacintenglazen. Maar tegenwoordig ziet men dat minder en voor de meesten van 

de jonge generatie vormen ze al een antiquiteit. 

tekst: Patricia coccoris

van alles wat mode was in die dagen. Men maak-
te speciale potten om de kostbare bollen mooi 
te laten uitkomen. Er werd geëxperimenteerd 
en tot ieders vreugde bleken vooral de hyacinten 
zich ook heel goed binnenshuis te ontwikkelen. 
En dat dan ook nog drie maanden eerder dan 
buiten. Zo haalde men hartje winter de lente in 
huis. De hyacinten waren bovendien welriekend 
en inmiddels ook in mooie kleuren beschikbaar: 
daar kon geen tulp meer tegenop. 

Op glas
Nog aantrekkelijker bleek het toen de hyacinten 
op glas gezet werden, waarbij de groei van het 
wortelstel te volgen was. En ziedaar, het bloem-
bollenglas was geboren. 
In Duitsland werd er al in 1709 melding gemaakt 
van deze mogelijkheid, die spoedig afgekeken 
werd in Nederland. In 1730 schreef de Zweedse 
Marten Triewald (1691-1747) over dit fenomeen, 
een jaar later gevolgd door Philip Miller (1691-
1771) in Engeland. In 1732 was Abbé Pluche 
(1688-1761) de eerste die er in Frankrijk over 
publiceerde. Tegen de tijd dat Pieter Voorhelms 
kleinzoon Joris in 1752 met zijn boek ‘Traité sur 
la Jacinthe’ op de markt kwam, was de popula- 
riteit voor zowel hyacinten als hun speciale gla-
zen een feit.
Elk land had zo zijn eigen ideeën over wat mooi 
en ook handig was om een hyacint het best te 
doen uitkomen. De eerste glazen die gemaakt 
werden waren vooral functioneel. Een hoge pijp 
om de wortels de ruimte te geven, met een soort 
cup erop om de bol op zijn plaats te houden (afb.  
linksonder). Die eerste glazen werden uitslui-
tend in kleurloos glas gemaakt, maar rond 1800 
kwam daar verandering in. Men ging ervan uit 
dat wortels zich beter zouden ontwikkelen in het 
donker, net als in de natuur. Het gevolg was dat 
kobalt-, groen- en paarskleurig glas werd ingezet.

Dubbele beglazing
Groot-Brittannie was het eerste land dat zich  
geheel aan deze vorm van cultuur over gaf. Niet 
alleen waren de Engelsen in die tijd de beste 
klanten van de Haarlemse kwekers, ook beschik-
ten ze over een, over het hele land verspreide, 
glasindustrie. Het waren vooral de Britten die 
het hyacintenglas van een hoge pijp terug brach-
ten naar een breder en plat model, dat veel sta-
bieler bleek te zijn. Ook waren zij de eersten die 
‘steuntjes’ ontwierpen om de bloem overeind te 
houden. Dat is immers een ‘groeiend’ probleem 
voor iedereen die hyacinten op glas kweekt.
Landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk 
en ook Amerika bleven niet achter. Duitsland 
had inmiddels in Berlijn zelf een grote hyacinten-
cultuur opgebouwd en de Duitse glazen werden 
aangepast aan het Duitse interieur. De dubbele 

beglazing die diende om in de huizen de kou te 
weren, bleek de perfecte oplossing te zijn om hy-
acinten op glas te kweken. Daartussen stonden 
ze niet te warm en door het dubbele glas kregen 
ze tegelijkertijd dat zo broodnodige steuntje in 
de rug.
Denemarken, hoewel niet een land met een gro-
te eigen hyacintencultuur, maar wel met een 
grote glasproductie, volgde de Duitsers in het 
maken van smalle hoge glazen voor tussen hun 
dubbele ramen. Ze gingen zelfs een stapje ver- 
der en maakten de vazen ovaal, zodat ze nóg be-
ter binnen twee ramen zouden passen.
Frankrijk, ook een land met een lange en uitge-
breide glasproductie, kwam met een scala aan 
modellen en decoraties. Men werd er bekend 
om de glazen op voet en de versieringen in email 
(afb. links). 
Amerika keek in die tijd nog vaak over de schou-
der naar wat vooral Engeland produceerde en 
kwam dan met ‘eigen’ ontwerpen.  

Nederlandse ontwerpen. 
Overal waar de eigen productie niet voldoen- 
de bleek te zijn om aan de vraag te voldoen, 
stonden landen als Bohemen en België klaar. De 
negentiende eeuw was een ware hoogtij voor de 
bloembollenglazen, waarbij toen ook geëxperi-
menteerd werd met bijvoorbeeld bollenglazen 
voor tulpen en sneeuwklokjes. Dit laatste werd 
overigens geen succes. 
Nederland bleef wat de glasproductie betreft 
misschien wat achter, maar zorgde er wel voor 

boven
Frans glas van ca 1880, op voet en 
prachtig geëmailleerd.

rechts
Drie vroege hyacintenglazen van 
rond 1800. 

boven
De glazen van Willem Rozendaal 
ontworpen in de jaren ’30 voor de 
kristalunie in Maastricht.

Bij de Nederlandse glasfabrieken wierpen 
kunstenaars als Andries Copier en Willem 
Jacob Rozendaal zich eveneens op het ont-
werpen van hyacintenglazen.
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dat de hele wereld een constante toevoer van  
hyacinten hield. Dat was iets wat tot op de dag 
van vandaag nog steeds het geval is. Het Neder-
landse glas kreeg pas een extra impuls aan het 
begin van de twintigste eeuw. Bij de fabrieken 
van Leerdam en Maastricht waren voor het ont-
werpen van allerlei glas, kunstenaars aangetrok-
ken. Het kon haast niet anders dan dat zij zich 
eveneens op het ontwerpen van hyacintenglazen 
wierpen. Andries Copier en Willem Jacob Ro-
zendaal waren daarbij de bekendste.
Gespeeld werd er ook met het zgn. antipoden-
glas, waarin twee hyacinten tegelijk groeiden: 
één naar boven en één naar beneden. Er werden 
speciale glazen ontworpen voor drie hyacinten in 
plaats van één. Hierbij konden, net als bij het an-
tipodenglas, de kleurcombinaties van de hyacint 
een grote rol spelen. 
Bijna alle bestaande glastechnieken zijn in de 
loop der tijden op bloembollenglazen losgelaten. 
Het verzamelen ervan is dan ook een fascineren-
de hobby, waar mensen zich al generaties lang 
aan hebben overgegeven. Iets wat hopelijk ook in 
de toekomst het geval zal zijn.

Hyacintenglas ontworpen door An-
dries Copier in 1923 voor Leerdam.

Lezen
The Curious History of 
the Bulb Vase
Patricia Coccoris
Cortex Design
ISBN-13:978-0-9568096-1-2
www.hyacinthbulbvases.com
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Meesterwerken van de 
Chinese schilderkunst

Bezoeken
Tentoonstelling ‘Masterpieces 
of Chinese Painting 700-1900’
Victoria & Albert Museum
Cromwell Road  
Londen
www.vam.ac.uk
T/m 19-01

M e e r  w e t e n

W
ie een ambitieuze en ongemeen 
boeiende tentoonstelling wil zien, 
moet zeker een bezoek brengen 
aan het Victoria & Albert Museum 

in Londen, dat momenteel de schijnwerper richt 
op twaalf eeuwen Chinese schilderkunst, periode 
700-1900. Het gaat om een uitgelezen selectie van 
prestigieuze en uiterst zeldzame werken, die voor 
het eerst samen te zien zijn in Europa. 
De tijdloze Chinese schilderkunst opent deuren in 
onze verbeelding. Men komt daarbij terecht in een 
mysterieuze wereld, die heel anders is dan wat we 
gewend zijn te zien. Deze vakkundig samengestel-
de tentoonstelling belicht op methodische wijze 
alle thema’s, formaten en technieken. Zo wordt 
duidelijk dat er sprake was van een voortdurende 
wisselwerking tussen traditie en vernieuwing.
De expositie is zowel chronologisch als thematisch 
opgevat. Ze is opgedeeld in zes opeenvolgende 
perioden, zodat de bezoeker goed de evolutie 
van de stijlen en onderwerpen kan volgen. Eerst 
krijgt men de schilderijen, gemaakt voor graven 
en tempels (700-950), te zien. Deze zijn het werk 
van anonieme kunstenaars. Ze dienden als of-
fergaven of voor de boeddhistische liturgie. Het 
tweede deel van de tentoonstelling gaat over de 
vernieuwende, realistische tendens (950-1250). Die 
periode werd gekenmerkt door de ontwikkeling 
van de landschapschilderkunst en een toenemen-
de belangstelling voor de natuur. Het derde deel 
belicht de vernieuwingen uit de periode 1250-
1400. Door het klimaat van repressie dat onder de 
Yuan-dynastie heerste, gingen kunstenaars een 
teruggetrokken leven leiden. Ze maakten dan ook 
contemplatieve werken, vaak met literaire en filo-

sofische verwijzingen. Terzelfder tijd werd de toets 
expressiever. Het volgende onderdeel betreft de 
jaren 1400 tot 1600. Dat kan men samenvatten  
als ‘het streven naar geluk’. En niet zonder reden. 
Er heerste weer een economische en politieke  
stabiliteit en dat was een rijke voedingsbodem  
voor de artistieke expressie. Een en ander leidde  
onder meer tot een atypisch kleurenscala, met  
levendige nuances. De laatste periode (1600-1900), 
is in twee delen opgesplitst, wegens de verschillen 

qua stijl en thematiek. Enerzijds was er een schil-
derschool die gepassioneerd de grote traditie van 
de Chinese schilderkunst bestudeerde. De leden 
ervan zagen zichzelf als de erfgenamen van die 
traditie en wilden zich ermee meten. Anderzijds 
had je een groep die aanleunde bij de westerse 
traditie, die China had bereikt via de jezuïeten, van 
wie sommigen behalve missionaris ook kunste-
naar waren. 

Anoniem: ‘Een bodhisattva, als gids van de zielen.’ 
Tweede helft negende eeuw. Inkt en kleurstoffen op zijde. The British Museum, Londen (Stein Collection).
Op dit werk, dat hoogstwaarschijnlijk ooit deel uitmaakte van een groter geheel, is een bodhisattva te zien, als begeleider van 
de zielen, op weg naar het hiernamaals. Doorgaans werd dit soort werken gemaakt ter nagedachtenis van een overledene. Zo 
kon de dode aan zijn tweede leven beginnen met wat extra ‘verdienste’. De overledene is hier kleiner en geknield afgebeeld, 
de eerbiedige houding bij uitstek. Het met gouden spelden versierde hoofddeksel/kapsel laat echter geen twijfel bestaan 
over diens maatschappelijke positie. De fraai geklede personages worden gedragen door wolken, als verwijzing naar een he-
mels bestaan. Beide zijn op weg naar het paradijs, belichaamd door een Chinees gebouw, dat op de achtergrond zweeft.

De tijdloze Chinese schil-
derkunst opent deuren in 
onze verbeelding. Men 
komt daarbij terecht in een 
mysterieuze wereld, die 
heel anders is dan wat we 
gewoon zijn te zien. 
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