Johan Soetens
Je kunt je afvragen waar een langdurende fascinatie voor glazen flessen vandaan komt. Technisch gezien is
er immers over flessen niet veel interessants te vertellen en zijn in de vlakglasindustrie de ontwikkelingen in
toepassingsmogelijkheden veel spectaculairder. Flessenglas is de meest simpele glassoort dat er bestaat.
Verder bleef na het uitvinden van de blaaspijp de productiemethode gedurende twee duizend jaar vrijwel
ongewijzigd. De nadien geintroduceerde machines doen in feite weinig anders dan de handelingen van de
glasblazer volgen: sneller, beter, uniformer, sterker en zo U wilt ook nog mooier maar afgezien van
toegepaste uitvindingen in randapparatuur zoals ovens, feeders, lopende banden, procesbeheersing en
contrôle apparatuur volgt de moderne glasmachine nog steeds de natuurwetten die al bij de Romeinen
bekend waren. En grootscheepse glasrecycling, het paradepaard van de verpakkingsglas industrie, deden ze
een paar duizend jaar geleden ook al.
In 1970 werd door Heye-ingenieurs een revolutionaire glasmachine ontwikkeld die als H2-machine de
geschiedenis is ingegaan maar nooit commercieel is doorgebroken omdat hij niet efficient genoeg was maar
die flessen maken kon zo dun als een wijnglas dank zij het werken met variabele re-heat tijden: gesneden
koek voor iedere bekwame glasblazer. Maar natuurlijk zat niemand op zulke flessen te wachten.
In de vlakglasindustrie is het verschil tussen de aan de blaaspijp uitgeslingerde schijven en het moderne floatglas
dat op een bad van vloeibaar tin wordt gevormd enorm. De voortgang in productietechniek laat zich lezen als een
jongensboek en je kunt een physica-les wijden aan de manier waarop een laptopruitje gemaakt wordt. Flessen
hebben echter iets dat geen ander voorwerp van glas in die mate heeft. Wie een fles beet pakt heeft een stuk sociale
geschiedenis in zijn hand. En verder is een ruit om doorhéén te kijken, maar een fles is om náár te kijken, vandaar
de aandacht voor de vormgeving.
Na de eerste schuchtere pogingen uit de vroege jaren 1900 waarin de avant-garde van de industriële ontwerpers
zich voorzichtig waagde aan het tekenen van gewone gebruiksflessen, volgden de jaren 1960 en-70. Dat waren de
jaren dat de statiegeldloze periode doorbrak en bij ons Leerdamse ontwerpers half tegen hun zin de nieuwe
generatie verpakkingsglas hielpen creëren. Nu is er geen reclamebureau meer
dat zijn neus zal ophalen voor een opdracht een nieuwe fles te ontwerpen.
Maar waarom worden er al sinds de Oudheid flessen ontwikkeld die zonder
veel practisch nut als tweeling, drieling of vierling door het leven gaan: aan
elkaar gesmolten, gevlochten, gelijmd of geschroefd?
Ik heb een aantal voorbeelden bijeengezocht die je deels zou kunnen
rubriceren als 'Flachen Spielerei' en dat is het waarschijnlijk ook wel. Je kunt
met flessen immers eindeloos spelen door ze op allerlei manieren met elkaar
te combineren.Samengestelde flessen dus.
De Romeinen begonnen daar al mee. Bekend zijn de uit meerdere glasbuisjes
samengestelde unguentaria of kohl-, resp. ogenzwartflesjes waarover de
discussie hoe deze gemaakt werden nog niet afgesloten is. Volgens Drs.
Brouwer (Glas uit de Oudheid, Amsterdam 1991) werd een in één keer
geblazen buis samengeknepen waardoor twee of vier van elkaar gescheiden
buisjes ontstonden. Ook David Whitehouse (Roman Glass in the Corning
Museum of Glass, Corning, 2001) hing deze theorie
aan terwijl Dr. Clasina Isings (Antiek Glas,
Amsterdam 1966) van mening was dat dergelijke
flesjes doorgaans werden gemaakt door een glazen
buis dubbel te vouwen.
Boven: Dierfiguur met dubbel
unguentarium. Het was te zien op
de TEFAF, 2010.
Rechts: Uit de collectie van het
Allard Pierson Museum,
Amsterdam. Bij beschouwing van
de monding blijkt door de
afwerking maar nog meer door
de ongelijke draairichtingen dat
het unguentarium niet op de door
Drs. Brouwer beschreven wijze
kan zijn samengesteld..

Beide methoden kunnen mogelijk naast elkaar zijn
toegepast. In één der vitrines van het Allard Pierson
museum kan men volgens mij voorbeelden van beide
theoriën naast elkaar zien hoewel de toelichting zich
beperkt tot een citaat uit Dr. Brouwers' boek.
Rechts: twee unguentaria, die lijken te zijn gemaakt door
een enkele buis samen te knijpen. Let op de doorlopende
structuur van het blauwe glasgal. Collectie Allard Pierson
Museum Amsterdam. Onder: Unguentaria uit de
studiecollectie Romeins glas, Metropolitan Museum of
Art, New York, die lijken uit een gebogen buis resp. twee
delen te zijn samengesteld.

Bij unguentaria met meer dan twee buisjes duiden hoogteverschillen bij monding en bodem er op dat de buisjes
waarschijnlijk in nog weke toestand zijn samengevoegd. Links en midden: Collectie Metropolitan Museum of Art, New
York. Rechts: Collectie RMO Leiden.

Het concept van een fles in meer dan één deel geblazen, ieder deel met zijn eigen
opening was al zo’n tweeduizend jaar oud toen men in Frankrijk prachtig gegraveerde
kristallen karaffen maakte, bestaande uit verschillende compartimenten. In het boek
‘L’Âge d’or du Verre en France 1800 – 1830 Verre de l’Empire et de la Restauration’
van Fernando Montes de Oca worden er verschillende van beschreven waaronder een
uit ca. 1820 met zelfs zes compartimenten! Het maken ervan was ongetwijfeld uiterst
gecompliceerd en de prijs er van hoog zodat slechts welgestelden zich de aanschaf er
van konden veroorloven. Lang geleden (blad 110, 2007) hebben we daar over
geschreven.
Begin 1900 verschenen echter flinke aantallen in Frankrijk gemaakte
compartimentenflacons op de markt die spoedig populair werden als verpakking voor
likeuren. Ook hier te lande maakten veel distillateurs er gebruik van en volgens een
bericht van L.W. van Sint Maartensdijk ( in ‘De Oude Flesch’ no. 15 ) begon Bols ze
vanaf de jaren ‘20 te gebruiken voor export en vanaf de jaren ‘30 ook in het binnenland.
Naar mij bleek bij archief onderzoek bij Pont's glasgroothandel begon omstreeks deze
tijd (1924) ook de Leerdamse glasfabriek met de productie er van, eerst zonder succes
maar in 1925 werden 2600 stuks gemaakt en in 1926 4000 die alle via het handelshuis Pont exclusief aan Bols
werden geleverd. De andere flacons moeten dus uit Frankrijk stammen, waarschijnlijk geleverd via Wed. Thijssens
& Zn. die betrekkingen onderhielden met de Verrerie Domec nabij Bordeaux, een cristallerie die zich nadrukkelijk
presenteerde als ‘fabrique des carafes á plusieurs compartiments’. Het lijkt logisch dat men overal inmiddels een
efficiëntere methode voor het maken van deze flacons had gevonden.
In 1928, het beroemd geworden jubileumjaar van de 50 jarige N.V. Glasfabriek 'Leerdam'v/h Jeekel & Co . vierde
Constant Johan Frederik Pont, verkoper van het Leerdamse glas sinds 1888 en vanaf 1906 gevestigd als zelfstandig
handelaar, zijn veertigjarig jubileum. Inmiddels was hij uitgegroeid tot de grootste klant van de glasfabriek.
Van die 22 jaar sinds de oprichting van de 'Eerste Nederlandsche Machine-Glashandel der firma Const. J.F.Pont'
werd in een herinnerings-album een nauwkeurige opsomming gegeven van de leveringen die in ieder jaar hadden
plaats gevonden.
Voor 1924 staat er:
1924 is het jaar waarin de vierdeelige karaf voor het eerst te Leerdam werd gemaakt. Zij zijn echter zeer moeilijk te
maken; de eerste 100 stuks kwamen dan ook als onverkoopbaar terug. Na vele pogingen is het Leerdam tenslotte
gelukt van deze karaffen een bruikbaar handelsartikel te maken. In 1924 werden totaal 300 stuks besteld.
1925; De verkoop van vierdeelige karaffen breidt zich sterk uit; 2.600 werden besteld.
1926; 4.000 vierdeelige karaffen moesten worden gemaakt.

Dat kan alles te maken
hebben gehad met een
curieus Frans patent uit
1908 op het maken van
glazen buizen die van
binnen in vier banen
verdeeld zijn en dat zeer
wel gediend kan hebben
voor het blazen van
compartimenten- flacons.
Daarbij
hanteerde
de
glasblazer een stempel
waarop
een
viertal
kwartronden
zijn
gemonteerd op voldoende
afstand van elkaar en van
de
vormwand.
De
glasblazer maakte nu in één
keer het interieur van de
flacon dat er van boven af gezien uitzag als een stuurwiel.
Na verwijdering van het stempel nam hij deze pre-vorm over
aan een blaaspijp met een ‘nabel’ met vier openingen. Door
het geheel opnieuw te ‘keien’ (van een glaslaag te voorzien)

en verder de hals en monding traditioneel af te werken was een redelijk
eenvoudige en snelle productie mogelijk. De inmiddels overleden
Leerdamse meesterglasblazer Leen van der Linden heeft me verzekerd
dat het maken van zo'n vier compartimenten-flacon heus niet zo moeilijk
was. Als befaamd UNICA maker was hij natuurlijk wel het een en ander
gewend. Toch bestaat in Leerdam weinig herinnering aan- of documentatie over de productie er van. In een der vitrines staan objecten die
beschouwd worden als een Copier creatie
maar het lijkt mij meer op de onderste
helft van een mislukte compartimentenflacon.
In 2012 bezochten wij als vereniging het
museum en de glasblazerij van Cees van
Olst in Veenhuizen. Van te voren had hij
mij gebeld: 'Je zult eens wat zien! Ik heb
een paar van die vierdelige blaaspijpen
waarover je geschreven hebt op de kop
kunnen tikken'.
Het zou de eerste- en vanwege zijn tragisch overlijden tevens de laatste keer zijn dat
ik zo'n blaaspijp te zien kreeg.
Tijdens de latere chaotische afwikkeling van zaken zijn ze spoorloos verdwenen.

Links: Bladzijde uit het inkoopboekje van
Bols uit 1924. In een tijd dat een arbeider
15 tot 20 gulden per week verdiende was
een inkoopprijs van Fl. 3,50 tot 4,50 een
groot bedrag.
Boven: Kwitantie van Verrerie Domec uit
1953.

In 1957 plaatste Bols een
advertentie in het blad 'Taverne'
om de introductie aan te kondigen
van de bekende Balerinafles en
tevens de geboorte van een
exclusief voor Bols gemaakt
vierdelige fles bekend te maklen.
De flessen werden gemaakt bij de
Verrerie Domec en geleverd via de
glashandel Wed. Thijssens & Zn.

Links. Boven; Twee van de speciaal voor Bols gefabriceerde compartimentenflacons. Vanaf 1953 maakte Wijnand
Fockink deel uit van de Bolsgroep. Onder; Twee miniatuurkarafjes van Rijnbende. Het rechter flesje draagt aan een
lintje een paketje met daarin de glazen stoppers. De grote fles is bijzonder want 50% zwaarder dan gebruikelijk en heeft
geen geperste voet maar een handgevormde vlakke standplaat met gezandstraalde tekst. Het zou goed kunnen dat het
Leerdams fabrikaat betreft, hoewel de kleur minder helder is dan je van kristal zou verwachten.
Coll. Jenevermuseum Schiedam.
Rechts; Drie flacons met twee Franse likeurmerken, resp. Casanove en Cusinier.

Twee Franse likeuren. Van links naar rechts; Dolfi, Arlequin. Coll. Jenevermuseum Schiedam.
Rechts: Karaf Hulstkkamp. Coll. Rob van Staveren
Onder: Een tweetal variaties op de meest verspreide standaard vormgeving. Linkis Marie Brizard.
Rechts een onbekend merk.

Dat het maken van compartimentenflacons geen exclusieve West-Europese
aangelegenheid was toont deze ruim 25 cm. hoge Russische karaf, met
zilver versierd en gedecoreerd met vier medaillons. Twee daarvan vertonen
een boeket bloemen, de andere twee een fakkel, een olijftak en zwaard resp.
symbool voor 'Rijkdom en Overvloed' en 'Oorlog en Vrede'.
Volgens het Russische bijschrift is de flacon gemaakt in de glasblazerij
N.A. Bachmatev en in de collectie vanhet 1e Proletarische Museum in
St. Petersburg.
Afbheelding en tekst uit een boek in bezit van Willem van Traa.

In hete toestand aan elkaar gehecht waren de typisch 18e eeuwse schenkflessen voor olie en azijn die wellicht
eveneens in gebruik waren voor likeur. Het fraaist zijn de exemplaren die gevormd zijn met twee bolvormige
flessen, getorceerd of 'Façon de Venice', vastgezet op een fraaie voet. Vaak van Spaans / Portugees of Italiaanse
herkomst maar ook in Engeland vervaardigd. In het Engels worden ze aangeduid als Double Cruet: dat laatste
woord is mogelijk afgeleid van het Oud-Hollandse Kruicke. Ze worden ook wel aangeduid als Gemel naar het
sterrenbeeld Gemini (Tweeling). De vroege exemplaren zijn van blank glas. Na 1865 werd ook gekleurd glas
gebruikt.

Van links naar rechts: Twee Portugese olie- en azijnstellen, 18e eeuw. Marinha Grande. Collectie Museu do Vidro;
‘Double Cruet Bottle’ bedoeld als olie- en azijnstel, 28,5 x 12,4 cm. 1870-1900. 'Façon de Venice' maar geblazen in
Engeland voor de Amerikaanse markt. Collectie Metropolitan Museum of Art, New York;
Spaans olie- en azijnstel, 18e eeuw. La Granja de San Ildefonso. Dit is de naam van het Z.O. van Sevilla gelegen 'Spaanse
Versaille' waar onder auspiciën van Philips V in 1728 een glasblazerij werd gevestigd die zich kwalitatief kon meten met het
beste dat de Europese glashuizen te bieden hadden. Gezien bij antiquair J.Polak op de TEFAF 2009.

Links; Catalogusblad uit 1829, Fa brica
da Vista Alegre, Portugal.
Rechts; 'Double Cruet', ca. 1750 met
decoratie van geëtste bloemen en
balustervoet. Midden; Eén van de
postzegels die werden uitgegeven in
1998 ter gelegen-heid van het 250-jarig
bestaan van de glasindustrie in
Marinha Grande, Portugal.

Van links naar rechts; Karaf uit de glasblazerij van Antonio Salviati, de redder
van de Venetiaanse glaskunst. Ca. 1850; 'English Cruet' ca. 1800 met
lauwerkrans en monogram TJP; Tweelingfles voor olie en azijn of likeur. Spaans,
18e eeuw. Dit model zou het tot in de 20e eeuw volhouden.

Een vereenvoudigd model bestaande uit twee helften met gebogen hals en één platte zijde, aan de onderkant
voorzien van een holle voet ontstond eveneens in de 18e eeuw. Dit model zou tot in de 20e eeuw in gebruik blijven
als verpakking van likeuren, soms voorzien van een zilveren, of (in de 20e eeuw) een geperste voet. Zowel
Rijnbende als Bols heeft een dergelijke constructie gecommercialiseerd voor enkele likeuren. Bols gaf aan de fles
de naam Bouteille Jumelle /Twin Bottle.

Links: Collectie Erfgoed Bols.

Midden en rechts: Collectie Jenevermuseum Schiedam.

'Zoiets kan ik ook wel'
moet ontwerper
Jos van der Meulen
gedacht hebben in 1994.
Zijn aan elkaar gesmolten
wijnflessen staan,
inmiddels tot kunstwerrk
verheven, in een van de
vitrines van het Leerdamse
Glasmuseum.

In de jaren 1950 en 1960 was deze uitvoering
in miniatuur, met raffia omvlochten, als
‘Chiantiflesje’ een razend polulair souvenir bij
toeristen die van een vacantie aan het
Gardameer terug kwamen. In de jaren 1970
probeerde een Duitse likeurfabriek het nog
eens met ‘Kuss mit Liebe’en Kuss mit Feuer’
maar pas op! Deze liefde was niet watervast
want de flessen werden slechts door de
etiketten samen gehouden. (Voormalige Coll.
Likeur en Frisdrankmuseum.)

Dan pakte de Franse likeurfirma Regnier in de jaren 1960 het serieuzer
aan met een dubbele likeurfles, aanéén geklonken door een metalen
middendeel. De firma bracht ook een vierling combinatie op de markt,
samen gehouden door een paar koperkleurige beugels, grondplaat en
schroeven. Kennelijk hadden ze daar behalve likeurmakers ook een aantal knutselaars in dienst. Nog meer metaal
gebruikte Bols voor zijn met zes likeuren gevulde stuurwiel, ongetwijfeld bestemd voor lieden die naast een
neiging tot veel variatie behoefte bleven voelen aan een vaste koers

In de jaren 70 van de vorige eeuw won Floris Meydam de verpakkingstrofee De Gouden Noot met zijn ontwerp
voor een stapelkaraf. Tien jaar eerder had Timo Sarpaneva bij de Finse glasfabriek Iittala al iets dergelijks
ontwikkeld en verder was het destijds zo dat je om succes in de verpakkingswereld te hebben je maar beter zonder
dan mét een Gouden Noot kon leven. In die jaren ging het voornamelijk om de publiciteit. De stapelkaraf kwam
dan ook nooit veel verder dan de catalogi over design al heeft in later jaren de Groningse firma Woldring & Idema,
altijd op zoek naar iets buitenissigs, het er nog even mee geprobeerd. En toch is het idee nooit gestorven want
enkele jaren geleden kwam een driedelige whiskyverpakking uit, gebaseerd op hetzelfde principe. Wie heeft er nu
bij wie afgekeken?

Het merk Sheridan kun je in iedere slijterij vinden. De flessen worden in afgekoelde toestand door de glasfabriek
aan elkaar gelijmd. Kennelijk blijft het mensen intrigeren dat je verschillende flessen kunt samenvoegen tot een
groter geheel.
Daarentegen eeuwig onbewegelijk tot elkaar
veroordeeld is deze wnaam ‘Vin-Aqua’: een bizar
onderdeel van de collectie in het depot van het
Nationaal Glasmuseum. Je moet maar op het idee
komen. Het moet in ieder geval een Oostenrijker zijn
geweest en het zou een leuke prijsvraag kunnen zijn
voor de technici onder ons hoe ze zo’n fles
machinaal hebben kunnen maken, vullen en sluiten.
De combinatie van wijn en water in één
flessencombinatie was trouwens al eerder vertoond.
In 1876 werd in Engeland het Schon's Patent
geregistreerd (British Registered Disign No. 65433).
De naambescherming betrof een combinatie van een
fles met inwendige schroefdraad en een speciaal
model kogelflesje.
De tweelingflessen werden op de markt gebracht door
de Twin Bottle Company in Londen en aanbevolen
voor het tegelijk uitschenken van combinaties als
wijn en sodawater, koffie en thee met gezoet water,
ale en gemberbier enz. Daarbij was de kogelfles
bedoeld als container voor het koolzuurhoudend deel
van de mixdrank.
Schon's Twin Bottlles zijn uiterst zeldzaam en door
Engelse verzamelaars zeer gezocht.Veilingprijzen
liggen in de buurt van € 10.000,-.
(In 2011, blad 126, schreven wij uitgebreid over deze combinatie op
basis van research door Willy Van den Bossche)

Paco Rabane, de Italiaanse
versie van onze eigen Jan
des Bouvrie, ontwierp twee
sets wijnflessen die als
omstrengelde
geliefden
tegen elkaar geschoven
kunnen worden onder de
naam Triology and Duality.
(Voormalige Collectie Likeur
en Frisdrankmuseum).

Het Algemeen Dagblad
rapporteerde onlangs over
iemand die honderden met
gekleurde vloeistof gevulde
koffiemelkflesjes
tot
kleurige
zuilen
had
opgebouwd
rond
zijn
woning. Een bedrijf uit
Alkmaar adverteerde met
een uit 48 melkflessen
opgebouwde plafondlamp
voor de 'budgetprijs' van € 189,Apart is het zeker. Jammer dat onze melkboer dat niet meer heeft kunnen meemaken.
In Delft kwam ik ooit langs een horecapand waar uit lege
Colaflesjes samengestelde lampen de gevel sierden.
Het New Yorkse Museum of Modern Art kocht een aantal
jaren geleden het naastgelegen verrukkelijk ouderwetse Dorset
Hotel op: ooit het favourite onderkomen van veel artisten die in
de nabijgelegen Radio Music Hall moesten optreden en ook
mijn preverente logeeradres. Dwalend door de grote ruimten
die deels met 'installaties' zijn ingericht vraag ik me af of die
transformatie tot algemeen genoegen van de vroegere
hotelgasten heeft plaatsgevonden. In een der zalen trof ik het
object 'Night Train' uit 1989 aan van de Amerikaan David
Hammons (1943): een artistieke vorm van glasrecycling. Wie
een oog heeft voor flessen vindt alom wonderen op zijn wegen.
Het moge U goed gaan, reiziger.

