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“Ik heb me eigenlijk altijd al met glas bezig-
gehouden”, begint Nicolina haar verhaal. 
“Het materiaal biedt zoveel mo-
gelijkheden! De transparantie 
ervan en het lichtspel in glas 
blijven boeien. Glasfusion ook 
wel glasfusing genoemd, kan 
je zien als het smelten van 
glas in een patroon. Daarvoor 
heb je ervaring voor nodig met 
de glasoven. Een aantal graden 
hoger of lager kan al een enorm 
verschil maken voor het eindresul-
taat. Daarbij heeft elke soort glas een eigen 
uitzettingscoëffi ciënt waar je rekening mee 
moet houden.”

De basis
“Vroeger was het helemaal lastig, toen 
werkte men met handgestookte ovens”, legt 

Nicolina uit. “Nu gebruiken we computer-
gestuurde ovens. Maar ook dan duurt het 

jaren voordat je die resultaten krijgt 
die je wilt. Vooral in Nederland is 

glasfusion een vrij onbekend 
ambacht, al zie ik de belang-
stelling wel groeien. Cursus-
sen zijn er ook maar weinig, 
en in de vorm dat ik ze geef al 

bijna helemaal niet. Toch heb 
je geen ervaring nodig om mijn 

cursus te volgen. We starten met 
de basics. En dat is bij glasfusion glas-

snijden. Fusionglas is duur, dus we beginnen 
met gewoon vensterglas. Heeft iemand dat 
onder de knie, dan gaan we fusable glas – al-
tijd kwaliteitsglas van Oceanside 96– snij-
den in vierkanten of rechthoeken. Daarna 
maken we een eenvoudig werkstuk met wat 
ik een ‘theedoekmotief’ noem.”

Creativiteit 
Nicolina: “Iedereen kan het leren, maar je 
moet wel eerst de basistechnieken onder 
de knie krijgen. Anders kan je niet verder 
met het tekenen en uitwerken van een eigen 
ontwerp. Ik heb cursisten die al 8 of 9 jaar 
komen. Voor elke nieuwe cursus geef ik ze 
een thema mee. Het blijft mooi om te zien 
dat iedereen daar een heel andere invul-
ling aan geeft. Ik vind het belangrijk dat dat 
ontwerp uit de cursist zelf komt, en dat het 
niet een kopie is van werk ze ergens gezien 
heeft. Natuurlijk kan je je daar door laten 
inspireren, maar het mooie van de cursus is 
nu juist dat de deelnemers hun eigen creati-
viteit ontwikkelen. Dat ze hun eigen ‘touch’ 
geven aan elk werk.”

Kennismaken
“Glasfusion kan je niet leren in een work-
shop van een paar uur”, aldus Nicolina. “Wat 
wel kan in een dagdeel is een kennismaking 
met deze glastechniek. Ook hier oefenen we 
eerst de basis van het snijden. Daarna heb-
ben we een berg gekleurde strookjes glas, 
waarmee de deelnemers een compositie 
maken in een cirkel van 30 centimeter. Met 
een techniek die teck-fuse heet, zetten we 
de strookjes aan elkaar vast. Het glas smelt 
niet samen, zoals bij fusion wel het geval is. 
Die cirkel leggen we vervolgens in een mal, 
waarna deze weer de oven ingaat. Het eind-
resultaat is een opengewerkte schaal in ver-
schillende kleuren. Smaakt dat naar meer, 
dan kan een cursist altijd doorstromen naar 
de volledige cursus. Die duurt 13 weken. Ge-
interesseerden hoeven niet pre se te wach-
ten tot de volgende cursus begint; tijdens de 
cursus instromen kan ook.”

Jaarlijkse expositie
Nicolina: “Eenmaal per jaar exposeren we 
het werk van de cursisten in ToBe, altijd tij-
dens de kerstvakantie. We doen dit samen 
met de deelnemers van de schildercursus. 
Het mooie is dat je de werkstukken ook van 
buitenaf kan zien. Dit jaar was het thema in-

spiratie op werk van Ron van der Werf. Een 
kunstenaar die veel werkt met vierkanten, 
rechthoeken, stroken met allerlei texturen, 
in rustige kleuren. Die inspiratie vertalen 
de cursisten naar ontwerpen van 30 x 60 
centimeter in glas. Ze gebruiken daarvoor 
allemaal drie dezelfde kleuren; amber, grijs 
en aqua plus twee vrije kleuren, Het is mooi 
om te zien dat iedereen het thema op geheel 
eigen manier toepast. Ook dit jaar zien we 
daardoor weer heel veel variatie in de werk-
stukken. Ik moedig mensen aan om hun ei-
gen creativiteit te ontwikkelen, om uit hun 
comfortzone te komen. De cursisten maken 
soms dingen waarvan ik denk: waarom ben 
ik daar niet op gekomen? Zo inspireren we 
elkaar. Ik heb foto’s gemaakt van het werk 
van individuele cursisten door de jaren 
heen. Zo is goed te zien welke ontwikkeling 
ze hebben doorgemaakt. Dat geeft mij nog 
steeds enorm veel voldoening. Niet alleen 
om de cursisten de techniek te leren, maar 
vooral om ze te begeleiden en te zien hoe 
ze hun creativiteit gebruiken om prachtige 
werkstukken te maken.” 

Ga voor meer informatie over de cursus 
en workshops naar www.glasindordt.nl 
en www.tobe.nl of neem contact op met 
Nicolina Gerritsen via 06-10731570 of 
glasindordt@gmail.com 

Maak kennis met GLASFUSION

Wat glas-in-lood is, weet iedereen wel. De meeste mensen hebben ook 
wel eens gehoord van glasblazen en het brandschilderen van glas. Maar 
glasfusion is de grote onbekende onder de glasambachten, weet Nicolina 
Gerritsen, docent van de cursus glasfusion bij ToBe. In dit arti kel vertelt ze 
meer over deze bijzondere techniek.

Werken met de oven vergt ervaring.

Werkstukken van cursisten van de glasfusion-cursus in ToBe.

Nicolina Gerritsen. (Privéfoto)

Cursist aan het werk.


