
  C O L O R F U L  G L A S S 
DE KLEURRIJKE WERELD VAN GLAZEN ISOLATOREN 
                                                                                                                                                              

Hij was de zoon van een Calvinistische dominee, afgestudeerd aan de Yale 

University in filosofie en wiskunde, maar hij vertrok in 1811 naar Engeland om 

zich te bekwamen in de schilderkunst. Terug in Amerika verkreeg hij grote 

bekendheid  om zijn portretten die hun plaats gevonden hebben in prestigieuse 

musea zoals het Brooklyn Museum in New York  en het Princeton University Art 

Museum in New Jersey. Hij schilderde John Adams, tweede President van 

Amerika. Zijn portret van James Monroe, de vijfde President, hangt in het Witte 

Huis maar zijn naam is ons bekend om iets geheel anders.   

Het verhaal gaat dat, terwijl hij in 1825 in Washington werkte aan de eervolle 

opdracht een portret te maken van de Marquis de Lafayette, een koerier te paard hem 

het bericht bracht dat zijn vrouw ernstig ziek was. Hij vertrok direct naar zijn huis in 

Connecticut maar tot zijn diep verdriet bleek zijn vrouw reeds te zijn overleden en 

zelfs al begraven. Het zette hem aan het zoeken naar een mogelijkheid om berichten 

over te brengen zonder tijdverlies.  Zijn naam? Samuel B. Morse (1791-1872), 

uitvinder van de telegraaf en van het punten en strepen alfabet dat naar hem genoemd is hoewel mogelijk zijn 

assistent Alfred Vail er de bedenker van was.  

Op 6 januari 1838 gaf hij een eerste demonstratie van 

zijn telegraaf in Morristown, New Jersey maar het zou 

tot 1844 duren voordat het Congress, dat eerder geen 

nut zag in het ontwikkelen van een telegraaf,  een 

fonds beschikbaar stelde om een 80 kilometer lange 

draadverbinding aan te leggen tussen een kamer 

binnen het Hoge Gerechtshof in het Capitool en een 

spoorwegdepot in Baltimore. Op 23 mei van dat jaar 

werd daarlangs de eerste morse boodschap in de 

geschiedenis verstuurd. In 1846 werd die lijn 

doorgetrokken tot Philadelphia en in 1849 lag er al een 

netwerk van bijna 20.000 kilometer waarvan een aantal 

telegraafmaatschappijen gebruik maakte. Weldra 

breidde dat netwerk zich uit over onvoorstelbare 

afstanden tot in alle uithoeken van de Verenigde 

Staten. Het oorspronkelijke idee om de draden door 

ondergrondse buizen te laten lopen bleek onpractisch 

zodat deze aan bomen en palen werden bevestigd. Na de uitvinding van de 

telefoon door Alexander Graham Bell in 1876 kreeg dat netwerk gezelschap 

van een groot aantal telefoondraden. Teneinde al die lijnen te isoleren en tevens solide te bevestigen werden soms 

porceleinen maar hoofdzakelijk glazen isolatoren gebruikt die op metalen pinnen werden bevestigd, vaak 

doormiddel van een inwendige schroefdraad. Tussen 1875 en 1930 zijn daar 

miljoenen en miljoenen van gemaakt en, 

zeker in de buurt van de grote steden waren 

telegraafpalen met twintig of meer zijarmen, 

elk bezet met 10 tot 15 isolatoren geen 

uitzondering.  

De productie er van vond grotendeels plaats 

in glasfabrieken in het Oosten en in de Mid-

West hoewel ze ook wel geproduceerd zijn 

in Californië en Colorado alsmede Canada. 

Er bestaat een reeks van patenten met 

betrekking tot de vormgeving: sommige 

modellen hebben een parapluievorm om de 

draad tegen regen te beschermen.  

 

Zelfportret, 1918 

Samuel Morse, 1848. 

Rechts;  

De eerste telegraaf. 



 

Omdat de glaskwaliteit er niet zo erg toe deed vertonen veel isolatoren een interessante structuur, soms vloeien 

verschillende kleuren ineen. Die welke gemaakt zijn door de in 1864 opgerichte  Brookfield Glass Company in 

Brooklyn, New York, hebben waarschijnlijk de meeste onvolkomenheden maar dat maakt ze voor verzamelaars 

tegenwoordig juist interessant. Hoewel de meest gebruikte glaskleur een soort van flessengroen is, van aqua tot 

donkergroen, bestaat er een enorme variatie aan kleuren omdat menig telefoon- of telegraafbedrijf zijn eigen lijnen 

aan de kleur van de isolatoren wilde herkennen. Vooral de grootste producent, The Hemingray Glass Company, in 

1848 opgericht en in 1933 overgenomen door Owens, leverde isolators in meer dan veertig kleuren. Heel bijzonder 

zijn de exemplaren van oorspronkelijk blank glas die door de invloed van ultra violet licht paars zijn geworden. 

(Zie over dit verschijnsel ook het artikel 'De Pracht van Paars' in blad 142). 

 

 
Boven: Een viertal 

isolators van de 

Hemingray Glass Comp. 

die een indruk geven 

van de rijkdom aan 

vorm en kleur. 

Links: Patent uit 1903 

voor het maken van 

isolators met een 

inwendige draad op een 

halfautomaat. 

Rechts; Vanaf ca. 1880 

werden de isolators van 

een inwendige draad 

voorzien: een grote 

verbetering t.o.v. de 

gladde uitvoeringen.   



Gedurende de tweede helft van de 

vorige eeuw werden als gevolg van 

de ontwikkeling der techniek veel 

van de oude telefoon- en 

telegraaflijnen ontmanteld. Eenmaal 

op de begane grond aangeland 

vielen veel van de isolatoren in de 

dankbare handen van verzamelaars 

en daar zijn er nogal wat van in 

Amerika. Evenals dat daar bij 

flessen het geval is hebben de 

verschillende uitvoeringen een 

codenummer dat refereert aan de 

vorm of de fabrikant. Deze CD 

nummers (van Consolidated 

Design) werden vanaf 1954 

ingevoerd en vergemakkelijken de 

communicatie tussen verzamelaars. 

Er is een actieve verzamel-

vereniging, The National Insulator 

Association (NIA) met een jaarlijkse 

'National Show' waar de bezoekers 

zich kunnen verlustigen aan de 

vorm- en kleurenrijkdom die 

Amerikaans glas zo uniek maakt en 

er is een opmerkelijk groot aantal 

privé uitgegeven catalogi 

beschikbaar die het jeugdig 

enthousiasme van de Amerikaasne 

verzamelaars weerspiegelen.  

 

 

 

 

Boven; Twee isolators van een bijzondere vorm en kleur. Het linker model 

is niet met een inwendige schroefdraad uitgevoerd. 

Daaronder; Twee oorspronkelijk blank glazen  isolatoren in verschillende 

stadia van verkleuring. (Whitall Tatum Glass Comp.) 

 



Niet alle verzamelaars 

hebben hun collectie 

netjes op planken in 

de kast staan. 

Sommige hebben er 

hun kapstokhaken 

mee versierd of 

hebben er een  

tuinverlichting mee 

gemaakt door er 

kleine lampjes in aan 

te brengen. 

Een display, zoals die van de verzamelaar Dario 

DiMare met meer dan 12.000 stuks in zijn 

verzameling, waarvan hiernaast een deel is 

weergegeven in éen van zijn advertenties, is een 

spettererende show zoals je die van Europees glas 

nooit zou kunnen samenstellen.  

Enige tijd geleden vroeg John Pastor, uitgever van het 

maandblad Antique Bottle and Glass Collector hem 

om een artikel over zijn hobby. Met toestemming van 

de uitgever nemen wij een groot deel van zijn tekst 

over. Hoef ik voor één keer niet zelf een summary te 

schrijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven; Afbeeldingen van insolators zoals die voorkomen in de advertentie die Dario 

DiMare regelmatig laat plaatsen in het maandblad Antique Bottle & Glass Collector. 

 

Een aantal van de catalogi, prijslijsten en collectie beschrijvingen die enthousiaste 

verzamelaars in Amerika hebben laten verschijnen. 



Insulators 101: who, when, where and what are insulators ? 
                                                                                                                                                          By Mario DiMare 

I started collecting insulators in 1967. I was actually digging for bottles in 

Ashtabula, Ohio where I was born and raised, and dug up an insulator with an 1865 

date on it. Nobody knew what de date meant, but we knew the insulator was old. I 

was 10 years old at the time. I looked it up in the libraries but found nothing. 

Six years later, I lied to my mother, saying that I would be sleeping over at my best 

friend's house that weekend. Instead, with a new driver's license in hand, I jumped 

in my fifty dollar 1962 Pontiac Catalina and drove 400 miles to Washington D.C. to 

look up the 1865 patent at the Library of Congress in the National Archives. I think 

gas was about 50 cents a gallon. I had one loaf of bread, one jar of peanut butter and 

a half-gallon of water. So, if you steal the peanut butter and bread from mom, fill 

the water up in the gas station bathrooms, and sleep in the back seat of the car, the 

total round trip cost to D.C. and back was about $30,-. The July 25, 1865 date was 

the patent for screw threads in insulators. I still have the insulator. 

Now, having owned as many as 12.000 

insulators, having handled more than ten 

times that amount, and having spent 

thousands of hours hunting and 

researching insulators, I feel comfortable 

writing about them.   

Insulators are non-conducting objects, usually made of glass or porcelain, 

intended to insulate the current running in a wire, especially in fog or rain. 

Most often they are mounted on wooden pins on the cross arms of 

telephone poles. If they insulate properly, the electrical signal or current 

will arrive at its final destination in a useful manner. 

Glass insulators started off in the USA in the 1840's with the invention of 

the telegraph. The early ones were mostly threadless. The first was the 

'Bureau Knob' and was used by Samuel F.B. Morse on the line from 

Baltimore to Washington in 1844, the first electronic telegraph message.  

Threadless insulators are kind of like pontil bottles wit a similar end date 

of about 1865-1875. That is when Louis A. Cauvet patented the threaded 

insulator. The threadless were also primarily used on telegraph lines, since 

the telephone was not invented until 1876.  

Threaded insulators were made by the millions and used throughout the 

world. Many of the glasshouses that made bottles made insulators as well. 

The last were made by KERR in the early 1970's.  

In almost all cases, the color did not matter. A lot were made out of 'end of 

the day' glass. Instead of throwing out the batch of glass at the end of the 

day, glass makers would fill up insulator molds and then sell them by the 

hundreds. Appearance was not a big deal with insulators but they can 

show a complete rainbow of colors – red, orange, yellow, green, blue and 

purple. 

Like bottles, aqua is the most common color but some of the rarest 

insulators are aqua. The most sought after colors are cobalt blue, yellow, 

7-uo green and purple. Some of those were originally made clear and due 

to the sun's effect on the manganese in the glass, they actually turned 

purple. 

Things to look out for: 

Condition is a big deal with most insulators. There are fewer mint 

condition insulators than bottles, due mostly to the industrial use. Rare 

insulators in mint condition command a premium. 

Color is very important. A $10 insulator commonly found in aqua can 

fetch $ 10.000 in a rare color. And there are a few cases, like the CD 

701.6, where the aqua insulator is worth five times more than the dark 

green CD 701.6. 

CD 131 Brookfield Patent 

July 25th. 1865. 

My first insulator dug in 

Ashtabula, Ohio in 1967. 

CD 155 KERR. This is the last glass 

insulator ever made. How depressing! 

 

CD 780 Bureau Knob.  

This is the first glass pin-type 

insulator, originally used in the 

1840's. 



 

 

Age also adds value. Most threadless insulators are 

worth more than threaded insulators. However, the 

ten most valuable insulators in the hobby are 

threaded! ` 

 

 

Embossing is also a major factor. Just having embossing can add value. A rare embossing can add even more 

value.The Brookfield CD 150 books for $ 500 but the Barclay CD 150 books for $5000 ! 

 

 

Finally: What is a CD ? 

It stands for Consolidated Design and is the numerical designation used to identify glass insulators. 

U numbers are used for porcelain and M numbers for multi-part porcelain insulators. N.R. (Woody) Woodhart, an 

early collector and researcher, invented the system in the early 1950's and was solely responsible for categorizing 

all of the glass insulators in North America.  He partnered with Marilyn Albers to assign CD numbers to foreign 

glass insulators. When listing an insulator for sale, we usually state it as follows: CD+, 

name, color and price. 

I was asked by Woody Woodhart to take over the CD assignments and I am now the 

one responsible for it. 

We have the NIA as our national association and ICON as a great collector's chat and 

web site. (www.nia.org  and www.insulators.info)  

 

A complete rainbow of colors: red – orange – yellow – green – blue – and purple. 

CD Threadless and CD 135.5 Threaded. This is a 

pair of transition insulators. Like with some wine 

bottles, there are both pontil and non-pontil bottles 

using an identical mold. Tese insulators have the 

same outer mold and only the plunger forming the 

pin hole was different. 

From left to right; CD 1000 Glass Blocks. Together with the CD 780 'Bureau Knobs' these were the first insulators 

used on the telegraph and date back to the 1840's. 

CD 121, made by R. Good jr. out of Denver, Colorado. 

CD 731 TILLOTSON. This my favorite insulator which I dug up in New York in 1990. It is in great condition and 

has 1.444.444 seed bubbles, which I counted all by myself. 

http://www.nia.org/
http://www.insulators.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


