
12. Glas

Voor ons is glas zo gewoon. Onze huizen zijn heerlijk warm, vooral met

dubbelglas. Lange tijd hebben mensen het moeten doen zonder glas.

Je had een gat in de muur voor het licht. Soms werd er van een blaas

van een dier een soort raam gemaakt. Je kon er niets door zien; wel

hield het de regen tegen. Toch is glas is niet een

uitvinding van de mens. Glas kan zomaar ontstaan

bij hoge temperatuur zoals een vulkaanuitbarsting.

Stukjes glas kon je daarom overal vinden. Wat heb

je daar dan aan? Al heel vroeg leerden de mensen

dat je door verhitting van die stukjes mooie voor-

werpen kon maken. Er zijn zelfs sier glasvoorwerpen gevonden die al

duizenden jaren voor Chr. gemaakt zijn. 1500 jaar voor Chr. ontdekte

men de zandkern techniek. 300 jaar voor Chr. veranderde het in ‘vorm

geperst glas’. Op de filmpjes van de

website van de school tv beeldbank kun

je dit bekijken. De glasindustrie werd

heel belangrijk. Er werden sieraden,

schalen en flesjes voor olie en parfum

gemaakt. In de Bijbel lezen we over mir-

re, dat is een soort olie die heel kost-

baar is en erg lekker ruikt. Mirre kon het beste worden bewaard in

een glazen flesje. Het was moeilijk en veel werk om een flesje te ma-

ken. In de eerste eeuw voor Chr. werd het glasblazen ontdekt. Nu kon

men snel en makkelijker een flesje maken. Als iets mis-

lukte was het geen ramp. Het glas kon zo weer gesmol-

ten en opnieuw in vorm geblazen worden. In de tijd van

de Here Jezus waren er al glasblazerijen. De Joden wa-

ren hele goede glasblazers. De Romeinen ontdekten dat

je van geblazen glas, wat nog heet en zacht was, ook

platte stukken kon maken. Door die platte stukjes met

hout aan elkaar vast te maken ontstonden de eerst ruiten. Het was

dik, hobbelig en ondoorzichtig glas. Alleen paleizen, badhuizen en rijke

mensen hadden dit glas. Het glas werd steeds mooier en beter en

zelfs gekleurd. Kerken kregen prachtige gebrandschilderde ramen.

Mooie Bijbelse afbeeldingen waren in het glas te zien. Mensen die niet

konden lezen, leerden veel van deze ramen. Heb je wel eens zo’n mooi

raam goed bekeken en een Bijbelverhaal herkend?
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