
 

Bezoek aan de firma Hein Derix in Kevelaer. 

 

Woensdag 19 oktober heeft een afvaardiging van de werkgroep beheer een bezoek gebracht aan de firma 
Derix in Kevelaer. Hierbij waren ook aanwezig de heer Ellenkamp, adviseur vastgoed van het bisdom en 
de heer Lenferink, bestuurslid onroerendgoedzaken van onze parochie. Het doel van het bezoek was om 
te zien hoe het herstel van de glas-in-loodramen precies in z’n werk gaat en hoe ver het is gevorderd. 
Omdat ons bezoek ditmaal op een doordeweekse dag was konden we de vakmensen echt bezig zien met 
het nog ambachtelijke handwerk dat vooral in de praktijk geleerd moet worden. 
 

De firma Derix is gevestigd in een mooi historisch pand in het centrum van Kevelaer en is een 

gerenommeerd bedrijf die veel restauratiewerk doet maar ook nieuw werk maakt zowel traditioneel als 

modern glas in lood. In de rondleiding die we maakten konden we het hele proces volgen. 

 

 
         

  

 

 

 

                                                                                   

 



Als er een raam gemaakt moet worden, wordt het ontwerp eerst op ware grootte op vellen papier 

nagetekend waarna alle te maken onderdelen nauwkeurig uitgeknipt worden. Hiervoor gebruiken ze 

een speciale schaar die er een dun reepje uitknipt precies de dikte van het aan te brengen lood dat er 

later tussen komt. Hierna wordt elk stukje papier op een glasplaat gelegd en rondom het papier het 

overtollige glas weggesneden. 

 

              
         Op de foto rechts Bert Lenferink. 

 

Het glas dat gebruikt wordt is blank waarop glasverf aangebracht wordt.  

Glasverf is een mengsel van glaspoeder, metaaloxide en bindmiddel.  

De metaaloxiden in de verf bepalen de kleur en die zijn afkomstig uit bijvoorbeeld basalt, koper of 

mangaan.  

Derix heeft een grote voorraad glasplaten in een uitgebreide regenboog aan basiskleuren en 

overgebleven stukken van vorige projecten.  

 

                           
          Overgebleven stukken glas.         Voorraad nieuwe platen.                                                                                                             



 

Een glasplaat wordt op het papieren ontwerp gelegd en zo kunnen de contourlijnen van het ontwerp met 

een penseel overgenomen worden. Hierna worden de ontstane vakken met de gewenste kleur ingevuld.  

Lichte plekken krijg je door plaatselijk de gedroogde verf weg te krabben of te stralen en schaduwplekken 

door verf bij te voegen en te tamponneren met kwastjes voor een mooie overgang.   De verf wordt 

vervolgens in het glas gebrand.  

Hierna wordt vaak nog een keer glaspoeder met metaaloxide toegevoegd om extra kleuren aan te 

brengen waarna dit weer ingebrand wordt. 

Het precies namaken van een ontwerp of van te vervangen gebroken glas is een tijdrovend werk en een 

ware kunst. Het is zelfs mogelijk om een portretfoto natuurgetrouw in het glas na te maken. 

 

 

 

 

 
 

    

 

                                             

                            

Op de bovenste foto hiernaast 

ziet u de glasplaatjes waarop in 

geel en bruine de basiskleuren 

zijn aangebracht.  

Daarnaast het glas zoals het eruit 

ziet na bewerking  is zodat het 

eruit ziet als het origineel. 

 

Hiernaast op de foto ziet u aan 

de rechterkant het te vervangen 

gebroken glas en linksonder het 

nauwkeurig nagemaakte nieuwe 

glas. 

 



Hieronder ziet u de reparatiewerkzaamheden aan de ramen van onze kerk. 

Op de foto’s onder worden nieuwe stukjes glas in de buitenrand van het raam geplaatst.   

 

 

                                                                           

                                          

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als de puzzel van glasstukjes klaar is wordt het in 

het lood gezet. Vervolgens wordt er met de vingers 

een soort kit in de naad gewreven waarna men het 

lood aanduwt, hierdoor komt het glas stevig vast te 

zitten en het raam wordt zo ook waterdicht. 

Het raam op deze foto’s komt uit onze kerk en waar 

reparaties zijn uitgevoerd is nog te zien aan de licht 

gekleurde lasplekken in het lood. Dit zal met de tijd 

oxideren waardoor het donkerder wordt zoals de 

rest. 

 

 

 

 



 

 
                                                                 

 

 

        
     

 

 

 

De verschillende stadia van de 

schilderingen bijeen gebracht. 



      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

   
                       Op een lichtbak zijn de ramen heel goed op detailniveau te bestuderen. 

 

Een stapel goed gemarkeerde ramen voor 

Lemelerveld. Elk raam komt precies op dezelfde 

plek in de kerk terug. Ook hier is het nieuwe 

laswerk nog duidelijk te zien. 

De ramen uit onze kerk worden nauwgezet bekeken. 

 

Foto onder: Links vooraan de heer Hein Derix en 

rechts van de man met baard de heer Ellenkamp van 

het bisdom. 



    
Een paar ramen uit onze kerk die al klaar zijn. 

 

                

 

                   

Op dinsdag 25 oktober is de firma Derix begonnen met het aanbrengen van het veiligheidsglas aan de 

buitenzijde.  In december worden dan de herstelde glas-in-loodramen aan de binnenzijde aangebracht.                                           

 

Hieronder een paar voorbeelden van moderne ramen die de firma Derix ook maakt. 

  


