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Lesbrieven Glascursus ECI cultuurfabriek 
 
4.  Georg Meistermann en glas in lood 
 
Tijd om in te gaan op technieken die voor zowel beginners als gevorderden interessant zijn. 
Brandschilderen en glas in lood. Er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die in deze 
technieken werken, maar we beginnen met een van de grote 7 uit duitsland.  
 
Georg Meistermann (2d toegepaste kunst) 
Hij maakt en ontwerpt glas en lood ramen. Deze zijn te zien in kerken, openbare gebouwen 
en in privébezit. Meistermann maakt zowel vertalingen van bijbelse afbeeldingen (bv de 
apocalyptische ruiters) als niet religieuze kunst. 
Hij is bekend als 1 van de grote glaskunstenaars in Duitsland. Direct na de 2e WO waren in 
Duitsland veel kerken verwoest. Het bisdom was erg vooruitstrevend en wilde graag 
vernieuwende glaskunst in de kerken. Liefst een gesamtkunstwerk. Jonge kunstenaars (dus 
ook Meistermann) kregen de gelegenheid ontwerpen te maken, nieuwe technieken en 
ideeën toe te passen en uit te voeren in nieuwe kerken. De gelegenheid om een eigen stijl te 
ontwikkelen en zo een toonaangevend kunstenaar te worden. 
 

 
 
Bekend zijn de apocalyptische ruiters. Bekijk de afbeelding eens goed en let dan vooral op 
het gebruik van de loodlijnen in combinatie met contourverf. Meistermann slaagt erin de 
afbeelding schetsmatig te laten lijken. Loodlijnen houden opeens op, worden dikker of 
dunner, lopen over in een contourlijn. 
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Om jullie een introductie te geven, en warm te maken voor het vak, een aantal 
instructiefilmpjes over glas in lood: 
 
Deel 1 wat heb je nodig    https://www.youtube.com/watch?v=wDQW1VozJtQ 
Deel 2 mallen maken        https://www.youtube.com/watch?v=ug_2GQy6nDw 
Deel 3 snijden van glas     https://www.youtube.com/watch?v=9qlfCziDnPc 
Deel 4 snijden rond glas    https://www.youtube.com/watch?v=9qlfCziDnPc 
Deel 5 het lood deel          https://www.youtube.com/watch?v=8w_iG8xxUuA 
Deel 6 het lood                  https://www.youtube.com/watch?v=VnwhNS3ENW0 
Deel 7 het lood                  https://www.youtube.com/watch?v=OPL7M84o-Tw 
Deel 8 solderen                 https://www.youtube.com/watch?v=VRy2OK6toGE 
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