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Een verslag van Wilma Dubbink (organisator van de excursies):  

 
Om 9 uur vertrokken we naar Leerdam. In de bus werd ons in het kort door Arjan Segers (Historizon) 
de geschiedenis van Leerdam verteld: over de ontginning van de veengebieden, het machtige 
geslacht Van Arkel, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Tenslotte moest Leerdam zich gewonnen 
geven, zodat de graaf van Holland hier de baas werd.  
Het Kasteel, verwoest door de Spanjaarden in 1574, was eigendom van Willem van Oranje en Anna 
van Buren. Onze koningin is nog steeds Gravin van Buren en Leerdam.  
 
Na de koffie met een enorme appeltaart kwamen we al gauw in het nieuwe Nationaal Glasmuseum 
(2010 geopend). Het dijkhuis van de voormalige directeur Cochius is verbonden met de villa van de 
mede-directeur Bunde (begin 20e eeuw) d.m.v. vier loopbruggen. Hier is de complete collectie van 
Nederlands glas te vinden vanaf 1880.  
De drie gidsen vertelden enthousiast over de ontwerpen, maar ook over de soms excentrieke 
ontwerpers. Een ontwerper van glas was soms ook een architect, zoals Van Bazel, die de synagoge 
van Enschede ontworpen heeft. Anderen waren weer graficus: ontwerpers van postzegels, vervalser 
van persoonbewijzen of makers van getuigschriften en posters.  
Behalve geperst glas (massaproductie) waren er ook unieke stukken. 
 
Lopend of met de bus gingen naar de Glasblazerij, waar we onze lunch gebruikten. We konden zo 
doorlopen naar de demonstratieruimte. Hier waren diverse glasblazers bezig, ieder met zijn eigen 
werkstuk. Soms hadden ze handen tekort en dan hadden ze iemand die hun hielp.  
We kregen ondertussen uitleg over het hoe en waarom: gebruikte metalen, kleuren, temperatuur 
van de ovens, enzovoort.   
 
We hadden nog tijd over om rustig Leerdam te verkennen. Om 4 uur vertrokken we naar Gouda.  
In de bus greep Nico Metselaar zijn kans om over zijn ervaringen met de Goudse Glazen te vertellen 
en tevens reclame te maken voor de tentoonstelling Schetsen van Schoonheid. “Mijn gids wist alles 
van het Leerdamse Glas, maar had nog nooit gehoord van de Goudse glazen”, aldus Nico.  

 

 
 


