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GlasblazerAlwin Overwater
achter zijn brander met
grotevlam

Wat ishij: eenambachtsmanof eenkunstenaar?
GlasblazerAlwin Overwater aarzelt– het iswat
raaromover jezelf te zeggenmisschien–maar

kiest dantoch voorkunstenaar.Want inalles wat
hij van glasmaaktprobeerthij eenstukje van zich-
zelf te leggen.Elke keereenhuzarenstukje.Maar
ookeen fascinerendschouwspel, diegrotehanden

indeweermet dat rankespul.
TEKSTELLIS ELLENBROEK | FOTOGRAFIETJEERD VISSER

ALWIN OVERWATER BOETSEERTMETGLAS

DUWEN,

BLAZEN
TREKKEN,
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tQuakeltje heethet domeinvanAlwin Overwater. Hij noemde
hetnaarhetNoord-Hollandse dorpjeDe Kwakel waarhij 49jaar
geledengeborenwerd.Maar t̓Quakeltje staat in Exmorra, en
d̓at is Friesland.Hier streekdeglasblazerOverwater twintig jaar
geledenneermetzijn vrouwBarbara. In de jarenernawerdende
dochtersKim (17) en Ilse (15) geboren.Exmorra is eenstipje op
dekaart in dehuidigegemeenteSúdwest-Fryslân. In hetdorp
wonen noggeen500mensen.
W ie overdedrempelstapt in hetpittoreske pandjeziet, alshij
gelukheeft,Alwin in actie. Stevige mannenhandentoverenmet
glazenbuizen,stavenenglaspoederin verschillende kleuren.
Glasblazer heetzijn professiein devolksmond,maarblazen is
maareenklein onderdeelvanhetproces.Achter zijn brander
metgrotevlamis Alwin, meteendonkerebeschermingsbrilop,

meeraanhet duwen,trekken endubbelvouwen.Een beetjeanders
dandetraditionele glasblazersdie opbraderieëneenklomp glas
opblazentot eenvaas,dooreenlangepijp.

CREATIES VOOR PROMINENTEN
Alwin isniet zomaareenglasblazer.Op de lijst vanmensenen
partijen voorwie hij creatiesmaaktestaanklinkende namen.W ie
gaatetenin sterrenrestaurantDe Librije in Zwolle drinkt uit
waterglazenvanAlwin. ToendeKoninklijke familie Friesland
bezocht,opKoninginnedag 2008,boodAlwin glasgeblazenhan-
gertjesaanvoor deprinsesjes.Op verzoekvan fansmaaktehij een
beeldvanenvoor Jan Smit enbij hethuwelijk vande intussenal
langweergescheidenRafaël vanderVaart enSylvie Meis prijkte
ereenglazenliefdespaarbovenopdetaart.Ook detv weetAlwin
tevinden. Ooit maaktehij eenkerstboompiekin devormvaneen
kat, vooreenshowvanPaul deLeeuw enhetkomtwel niet in
beeld,maaralsdedj̓ shet Glazen Huis verlaten krijgen zesteevast
eendecoratie vanglascadeau.
Ook klandizie uit hetnoordendeslands? Ja, recentnogmaakte
hij eenbokaalvoordegloednieuweReuringprijs vandeNoorder
PersSociëteit. Journalisten kendendieprijs begindit jaar toeaan
onderzoeksleiderRob Vosvandepolitie Noord-Nederland voor
zijn initiatief hetpubliekonline tebetrekkenbij het lastigespeur-
werk in dezaakvandezogehetenJumbo-bomber.Ook noordelijk,
ietsheel anders,zijn devier grafmonumentenvanAlwins handop
hetkerkhof vanExmorra.

GEEN NEUSJES EN OOGJES
Hoe pakthij hetaan,dat toverenmetglas?Het begintmet
luisteren. I̒k bedenkwat ik mooivind omtemaken,maarniet

NOORDERLAND57

Stevige mannenhanden toveren
met glazen buizen, staven en
glaspoeder in verschillende kleuren
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naarbeneden,omhoogof recht vooruit laat kijken heb ik drie
verschillendeuitstralingen.̓ Opgaandelijnen stralenpositiviteit
uit, doceertdeglasman.Iemand die vooroverbuigten bijvoorbeeld
eenhart oppakt, staatbij hemvoor liefdevol enverzorgend.
ʻMet zulkeprincipesspeelik.̓

EIGEN CADEAUWINKEL
Als zestienjarige,netvandemavo,kwamAlwin al metglasin
aanraking. I̒k wilde altijd alwat metmijn handendoen,goud-
smidwordenofzo.Tot ik op televisiebij VanGewest tot Gewest
eenitemzagoverdeopleiding tot instrumentmakerin Leiden.
Ik gingnaar deopendagenmelddemeaan.̓ Op schoolging
hetvooral over fijnmetaal, maardeleerlingen kondenzichook
bekwamenin hetmakenvan laboratoriumglas.Alwin deeddat.
Na deopleidingwerkte hij zevenjaarbij eenglasinstrument-
makerij in Haarlem, maarvaneenleidinggevendepositiewaar
hij oprekende,kwamtelkensniets terecht.Hij namontslagen
reedeenjaaropdetaxi in Amsterdam.Toen begonhij samen
metBarbara eencadeauwinkelin Aalsmeer.Ze verkochtenvooral
glaswerkeneendeelvandecollectie maakteAlwin zelf.
ʻDe bakkeren deslagerhaddendaar ookeencadeauhoek,̓ blikt
hij terug.De concurrentiewasdusgroot.En zewoondenniet bij
dezaak.ʻWe wilden wonenenwerken combinerenenonswel
optoeristen richten, vandaardatwenaarExmorra zijn gegaan.
Het wasongeveerdeeerstegeschiktebestemmingdie wetegen-
kwamentoenweopdebonnefooideAfsluitdijk overgingen.
Toenhad jehier bijvoorbeeldnoghetFries Landbouwmuseum
(nu in Earnewâld) enDe Spintol, eenkunstnijverheidswinkel.
Er kwamenhier bussentoeristen in dezomer.̓

nadat ik meeerstverdiept hebin degenevoorwie het object
bedoeldis.Wat isdat voorpersoon?Waar komthet te staan?
Waar moethetmeetemakenhebben?Natuurlijk wil ik ook
wetenwat het budgetis.Als deontvangerenthousiast is en
verwonderdoverwathij ofzij krijgt, benik tevreden.̓
Hij geeft eenvoorbeeld: E̒en klant hadeenmooibedragtebeste-
den.Het gingomeencadeauvoor iemand,afkomstiguit de luxe
jachtbouw,dieallesal had.Hij hield vangolfenenvolgensmij
washij metpensioen. Ik hebeengolfer bedacht,zoalsdieer soms
bij zit, doordeknieën,destokopdegrond,deverte in kijkend.
Dat heb ik opeenvrij hogesteengeplaatstomuit tedrukken:
Deze mangenietvanzijn rustenzijn hobbygolfen.Maar onder-
tussenkijkt hij wel deruimte in, geconcentreerd,allesoverziend.̓
De grotelijnen zijn voorAlwin belangrijkerdandatdetailstot
opdemillimeter kloppen.Dat zie jeaanhetmuiltje dathij
speciaalvoor deNoorderland-fotosessiemaakte. Je ziet dathet
eenschoentje is,maarAssepoesterzouhet – bij wijze vanspreken
-niet aankunnenschieten,het zit dicht.Alwin: I̒k vind dat een
figuurtje geenneusjeofoogjeshoeft tehebben.Dat boeit mij niet.
Het gaatmeeromdehouding.Als ik eenenhetzelfdemannetje

'Ik vind dat een figuurtje
geen neusje of oogjes hoeft
te hebben'
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GLAZEN TULP HANDELSMERK
Met namein destille winterswaser tijd zichzelf teontplooien,
aparteredingentegaanmaken.Alwin ontwikkelde eenheeleigen
maniervankleureneneffectenaanbrengen.En hij vervolmaakte
zijn handelsmerk,deglazentulp,die in Aalsmeer al wasgeboren.
Is hij eenkunstenaarnu?Hij denktnaenzegtdan:ʻEh, een
kunstenaarmoetje door anderengenoemdworden.̓
I̒k denkdathetkenmerkvaneenkunstenaarisdat hij zich
onderscheidt.Dus ja,eigenlijk ben ik eenkunstenaar.Ik probeer
mijn eigenstempeltedrukken.Als je tien verschillende glas-
blazerseenzwaantje laat makenenje zetzeopeenrij, dankan

iemanddieereenbeetjekijk opheeftmijn zwaantjeeruithalen.̓
Er schiethemnogiets tebinnen: I̒k weetnogdat ik voorhet
toelatingsexamenvandeinstrumentmakersschool eenhouten
sigarenkistje moestmaken.Ik wasdeenigedie erronde hoeken
aangaf.̓
In het beginkwamenmensenmeteentekening bij hem.
Of hij dat konnamaken.Dat doetAlwin nietmeer.Op zijn eigen
manierwordthetmooier,vindt hij. In Exmorra houdthij het
ookklein. Grote objectenpasseneenvoudigniet in zijn krap
bemetenwerkplaats.Dat is ookeenvanderedenendathij kan
lezenenschrijven metalleen debranderenwat klein gereedschap:
ʻNormaal werkt eenglasblazermet eendraaibank, eenzaag,een
schuurbandmachine.Ik niet. Ik zit hier met35vierkantemeter
ruimte.Grote apparatenpassenhier niet. Ik moetmijnwerk
direct goedafwerkenmetmijn brander.Ik kanniet later nogeven
eenonderkantvlak schurenof zo.̓
De manin zijn schuurtje,zo ishet wel.Mensen zeggendansoms
dathij zoʼnleukehobbyheeft,grijnst hij. Maar dieslaandeplank
toch eenbeetjemis.Het is werkener moet thuis ookbroodop
tafel. Dus somsis het gewoondomwegmetersmaken. S̒traks
begin ik aanveertig ananassenvooreengroothandel die zeals
relatiegeschenk gaatweggeven.̓

'Een kunstenaar moet je door
anderen genoemd worden'

Alwin bezigzien? Lekkersnuffelen inzijn winkelmet glas? Glasblazerij
t̓ Quakeltje (Dorpsstraat 53in Exmorra) iselke donderdag,vrijdag en
zaterdagopenvan10.00 tot 17.00uur.


