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Waterglas: Een negentiende-eeuws wondermiddel 
 
 

Wido J. Quist 
TU Delft 

 
 

Inleiding 
 
Waterglas ook wel glasvernis of vloeibaar glas genoemd is een oplossing van een 
alkalisilicaat (natrium, kalium en tegenwoordig ook lithium) in water. In 1818 maakte 
Johann Nepomuk Fuchs (1774-1856) voor het eerst natrium- en kaliumwaterglas (ook 
wel natron- en kaliwaterglas genoemd) en hij publiceerde daar in 1825 uitgebreid over in 
het boekje getiteld Ueber ein neues nutzbares Produkt aus Kieselerde und Kali (Fig 1).1 
Hierin beschrijft de Duitse chemicus en mineraloog de door hem gepatenteerde 
bereiding, ontwikkeling en de mogelijke toepassingen van kali- en natronwaterglas. De 
werking van waterglas is gebaseerd op de vorming van amorf silica bij de verharding 
onder invloed van koolzuur: 
 

Na2SiO3 + CO2 = SiO2 + Na2CO3 
natriumwaterglas + koolzuur = silica + natriumcarbonaat 

 
K2SiO3 + CO2 =  SiO2 + K2CO3 

kaliumwaterglas +  koolzuur = silica +kaliumcarbonaat 
 

 
Fig. 1. Ueber ein neues nutzbares Produkt aus Kieselerde und Kali is digitaal beschikbaar 
via de Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).2  
 
Natriumwaterglas werd vaak geproduceerd door kwartszand te smelten met soda 
(Scharroo 1946). Waterglas werd voor zeer veel doeleinden binnen, en buiten, de bouw 
gebruikt. En daarnaast heeft waterglas aan de wieg gestaan van diverse andere 
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chemische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van (machine)wasmiddelen. 
In deze bijdrage wordt een globaal overzicht gegeven van de toepassingen in de bouw 
gedurende de negentiende eeuw en wordt aandacht geschonken aan het huidig gebruik 
van waterglas. Zo zijn bijvoorbeeld de silicaatverven zoals die ook tegenwoordig worden 
gebruikt, gebaseerd op het werkingsprincipe van waterglas. Een meer uitgebreide 
beschrijving zal terechtkomen in het rapport Historische oppervlaktebehandelingen voor 
de conservering van steenachtige materialen (natuursteen, beton metselwerk) in 
Europese context (Nijland & Quist 2017). 
 

Gebruik van waterglas 
 
Een Duitse uitvinding 
 
Fuchs beschrijft dat hij na enkele jaren van experimenteren werd benaderd met de 
vraag of waterglas gebruikt zou kunnen worden als beschermend middel (op hout) tegen 
brand. De aanleiding hiervoor was het afbranden van het theater te München in 1823. 
Dit  heeft geleid tot een opschaling van het productieproces en zo lijkt dan ook de eerste 
belanghebbende toepassing van waterglas die van beschermend middel tegen brand bij 
de wederopbouw van het theater te München in 1825 te zijn (Fuchs 1825).   

 

 
Fig. 2. De ‘Korte beschrijving over de aanwending en het nut van het waterglas’ is 

digitaal beschikbaar via books.google.com. 
 
In de Korte beschrijving over de aanwending en het nut van het waterglas, uitgebracht 
door de gebroeders Marius in 1857 (5e druk) te Arnhem, sinds 1840 een vennootschap 
‘ten einde te fabriceren en handel te drijven in chemicaliën, artsenij- en geneesmiddelen, 
drogist- en verfwaren, benevens daaraan verwante zaken’, wordt ingegaan op de 
mogelijke toepassingen van waterglas (Gebr. Marius 1857, Jacobs et al. 2014). Volgens 
dit stuk promotionele drukwerk, aldus het titelblad, 'bijeenverzameld uit 
wetenschappelijke tijdschriften en opgaven van scheikundigen' kan waterglas worden 
gebruikt voor (Marquart 1856): 
 



Symposium MonumentenKennis | Kennis van de Gevel 

31 
 

1. Tot aanstrijking van hout, om hetzelve tegen brandgevaar en tegen inwerking 
der lucht en vochtigheid te beschutten. 

2. Tot aanstrijking op kalkmuren en steenen, zoowel van buiten- als binnenmuren. 
3. Tot aanstrijking van metalen als ijzer, zink enz. om dezelve voor oxyderen 

(roesten) te beschutten; tot beschilderen van glas en porcelein; tot vervaardiging 
van glazuur voor pottenbakers-werk. 

4. Tot aanstrijking of tot verkiezeling van steenen, namelijk poreuse kalksteenen en 
alle zoodanigen, welke aan verweering zijn onderworpen. 

5. Tot vervaardiging van hydraulische kalk of roman cement. 
6. Tot drukken op papier, katoenen en. 
7. Tot waschmiddel in plaats van groene of witte zeep. 

 
De tekst van de Gebr. Marius is niet voorzien van een notenapparaat waarmee verwezen 
wordt naar de individuele bronnen, wel worden - met name aan het einde van de tekst - 
regelmatig de namen van andere auteurs genoemd, zonder dat het duidelijk is of er 
sprake is van citeren of verwijzen. Vergelijking van de Nederlandse tekst met die van 
Anleitung zur Anwendung des Wasserglases, in 1856 gepubliceerd in het Polytechnisches 
Journal door L.C. Marquart leert dat het bijna een integrale vertaling hiervan is, zonder 
dat hiernaar wordt verwezen. Marquart was eigenaar van een chemische fabriek in de 
buurt van Bonn waar ook waterglas werd geproduceerd. Het ligt voor de hand om aan te 
nemen dat Marquart waterglas leverde aan de gebroeders Marius en ook zijn tekst ter 
beschikking had gesteld voor promotionele doeleinden. De grootste verschillen tussen de 
tekst van Marquart en de tekst van Marius zijn te vinden onder het hiervoor genoemde 
punt 6. Marius heeft hier het nodige toegevoegd over het drukken van kleuren, zonder 
hiervan een bron op te nemen, maar wellicht komt het voort uit de ervaringen van de 
katoendrukkerij P.F. v. Vlissingen & Co die ook onder punt 7 wordt genoemd – overigens 
ook een toegevoegde verwijzing naar gebruik van waterglas in Nederland. Het gebruik 
van waterglas als vervanger voor zeep wordt niet door Marquart beschreven. In dit 
paper zal verder worden ingegaan op de punten 2, 4 en 5. 
 
Waterglas werd door de gebroeders Marius in de Nederlandse handel gebracht in drie 
concentraties, te weten 33 graden, 40 graden en 66 graden, waarbij de 33-gradig 
vloeistof 100 gewichtsdelen water bevatte en 33 delen waterglas (Gebr. Marius 1857), 
 
Waterglas als oppervlaktebehandeling 
 
Zoals in de inleiding beschreven gaat de werking van waterglas uit van de vorming van 
amorf silica. Het waterglas – in oplossing van water – wordt in meerdere lagen en met 
verschillende concentraties op een poreus oppervlak gesmeerd. Door te starten met een 
lage concentratie wordt er geprobeerd een zekere indringing in het materiaal te krijgen, 
waarna onder invloed van koolzuur (uit de lucht) de  verharding plaatsvindt. Door deze 
behandeling – met tussentijdse droging - meerdere keren te herhalen zal zich uiteindelijk 
een afsluitende laag silica op het oppervlak vormen. Door toevoeging van kleurstof, 
bijvoorbeeld krijtwit, gele oker of ultramarijn aan de laatste behandeling, kon er ook een 
kleur aan het oppervlak worden meegegeven. Op basis van dit principe kan worden 
gesteld dat waterglas enerzijds werkt als steenversteviger, maar ook als 
hydrofobeermiddel. Het middel werd dan ook voor beide toepassingen gebruikt. 
 
De gebroeders Marius stellen 'Het gebruik van het Waterglas tot aanstrijking van 
steenen en kalkmuren is ontegenzeggelijk het belangrijkste'. Het aanbrengen van 
waterglas werd gezien als de ideale oplossing voor het niet kunnen schoonmaken van 
een witgekalkte muur. Zelfs het 'wasschen met zeep en borstels, zonder in het minst iets 
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van zijne schoonheid te verliezen' was mogelijk nadat een muur met waterglas was 
bestreken. Uit archiefbronnen van de restauratie van de Sint-Janskerk te Maastricht is 
bekend dat de zichtkant (onderkant) van de gewelven uit mergel van het schip en de 
zijbeuken met waterglas werden bestreken om de hechting van roet (van kaarsen en 
wierook) tegen te gaan (Quist 2011). Vergelijkbare behandelingen werden niet alleen in 
het interieur toegepast, maar ook in het exterieur. Oppervlakversteviging met waterglas 
bijvoorbeeld van wandschilderingen op mortel, werd voor de Tweede Wereldoorlog ook 
nog wel toegepast, bijvoorbeeld aan de Basiliek van Constantijn in Trier (Riedl & Funke 
2012). Het resulteert in feite in een overlaging door een dichte glasachtige laag op het 
oppervlak. Fijne (krimp)scheuren die hierin ontstaan en het vocht dat door die scheurtjes 
achter de glasachtige laag komt, zorgen voor Vergrauung van de beschilderde mortel 
(Riedl & Funke 2012). 

 

 
Fig. 3. Advertentie voor Ransome’s kunstzandsteen van Folkers & Co, uit De Opmerker 

1866, no. 40, p. 158. 
 

 
Fig. 4. Advertentie voor Ransome’s kunstzandsteen en kiezelzuur- en calcium preparaten 

van Folkers & Co, uit De Opmerker 1867, no. 41, p. 170. 
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Waterglas in kunststeen 
 
De verstevigende/conserverende/brandwerende eigenschappen van Waterglas werden 
niet alleen toegepast in reeds bestaande of van traditionele materialen te bouwen 
constructies, maar het werd ook gebruikt bij de productie van bouwmaterialen, vaak met 
behulp van gepatenteerde machines en/of productieprocessen. In alle 
bouwmaterialenhandboeken die vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
uitkwamen werd aandacht besteed aan kunststeen.3 Met ‘kunststeen’ worden dan alle 
steenachtige materialen bedoelt, niet zijnde natuursteen en niet zijnde gebakken uit klei. 
Meestal zijn het bouwmaterialen, gebaseerd op cement en worden daarom ook wel 
betonsteen of betonwaren genoemd. De ontwikkeling van deze materialen is een studie 
op zich, maar in het kader van waterglas zijn met name de Ransome stone en de Vicoria 
stone van belang. Beide kunststeensoorten werden ontwikkeld in Engeland. Frederic 
Ransome was een Engels ingenieur die die reeds in de jaren veertig van de 19e eeuw 
aan het experimenteren was met de samenstelling van kunststeen, maar ook met de 
productietechnieken om bouwmaterialen te maken. In 1844 werd hem octrooi verleend 
voor de vervaardiging van kunststeen (anoniem 1866b). De firma Folkers & Co te 
Amsterdam was de importeur voor de producten van Ransome, zoals ook blijkt uit de 
diverse advertenties in De Opmerker (Fig. 3, 4). Professor Van der Kloes beschrijft het 
materiaal in 1893 als volgt: 'gewoon zand, Portland-cement, gemalen kalksteen (geslibt 
krijt) en eenig kiezelzuur, welk laatste bij gewone temperatuur oplosbaar is in bijtende 
natron; onder medewerking van natronwaterlas vormt zich dan een deeg, dat lang 
genoeg plastisch blijft om gemakkelijk in iederen vorm gebracht te kunnen worden, 
maar dan langzamerhand zeer hard wordt' (Van der Kloes 1893). In hoeverre de 
producten van Ransome zijn toegepast in Nederland is niet bekend. Het patent voor het 
maken van Ransome kunststeen werd in ieder geval ook geëxporteerd naar de 
Verenigde Staten, hier werd na de grote stadsbrand van 1871 een fabriek opgericht voor 
de productie van kunststeen volgens het recept en productieproces van Ransome.4 

 

De Victoria stone (ook wel pierre Highton), geproduceerd door de Victoria Stone 
Company komt ook in diverse internationale publicaties voor. Dit materiaal lijkt vooral te 
zijn gebruikt voor de fabricage van stoeptegels en dergelijke. Het is een betontegel met 
graniet als toeslag die na vier dagen verharding, een halve dat in natronwaterglas werd 
gelegd. In hoeverre dit product ooit in Nederland is gebruikt is niet bekend. 
 

  
Fig. 5. De toepassing van Keimverf voor het bijkleuren van mortelreparaties in 

natuursteen. 
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Silicaatverven 
 
De langst standhoudende ontwikkeling op het gebied van waterglas is die van de 
silicaatverven. Deze worden tot op de dag van vandaag gebruikt voor het schilderen van 
steenachtige materialen. Fuchs en zijn leerling Edmund Ehrlich hebben aan de 
ontwikkeling hiervan bijgedragen, maar het patent dat in 1878 werd verleend met daarin 
beschreven het mengsel tussen kaliumwaterglas en minerale pigmenten staat op naam 
van Adolf Wilhelm Keim (Wohlleben 1998). Keim is nog steeds de welbekende producent 
van silicaatverf. 
 
De negatieve kant van waterglas 
 
De behandeling van poreuze oppervlakken met waterglas heeft verschillende nadelen. 
Allereerst krimpt waterglas bij verharding, waardoor kleine scheurtjes ontstaan in het 
verstevigende product. Er vindt wel versteviging plaats en de wateropname wordt ten 
dele belemmert, maar niet onmogelijk, terwijl droging sterk vertraagd wordt. De kans op 
schade door vorst of zouten neemt hierdoor sterk toe. Daarnaast ontstaan bij de 
verharding van waterglas zelf zouten. Bij natriumwaterglas gaat het om Na2CO3. De 
evenwichts-RV van natron is erg hoog.5 Het zout zal daarom vrijwel altijd neerslaan. Dit 
geeft een witte uitbloei op het oppervlak.6 Kaliwaterglas heeft dit nadeel niet, omdat 
K2CO3 een erg lage evenwichts-RV heeft7 en daardoor altijd in oplossing is (maar wel 
natte vlekken geeft). 
 
Al in De Opmerker van 16 januari 1876 verschijnt onder de weinig pretentieuze kop 
'varia' en verwijzend naar een artikel in de Deutsche Bauzeitung, een zeer kritische 
bijdrage over de effecten van waterglas (anoniem 1876). De auteur, overigens niet bij 
name genoemd, schrijft over de gevaren van verharding van materiaaloppervlakken. Met 
betrekking tot natuursteen schrijft de auteur: 'Wanneer de met water doortrokken 
stukken bevriezen, zoo kan zich de kristalliseering in het inwendige van de losse voegen 
vrij bewegen, terwijl de dichte korst, welke deze in den weg staat, afgestooten wordt. 
Dat die buitenste dichtere korst des steens een van de kern afwijkend 
uitzettingsvermogen heeft, draagt er toe bij het afbladderen der bovenste laag te 
veroorzaken.' 
 
Over twee toepassingen van waterglas schrijft de auteur positief. Enerzijds overs het 
gebruik van waterglas voor het 'vervaardigen van tooneeldecoraties', dit in verband met 
de brandwerende eigenschappen en de goede mogelijkheid om kleur aan te brengen. 
Anderzijds kan ook de 'methode van Ransome' voor de vervaardiging van 'kunstmatige 
steenen' zijn goedkeuring verdragen, al maakt hij hier wel een kanttekening omtrent de 
het gebruik van dure apparaten. 
 
Zoals vaker zichtbaar in  de negentiende en vroege twintigste eeuw wordt er via 
vaktijdschriften zoals Architectura en De Opmerker een discussie gevoerd tussen 
voorstanders (vaak leveranciers of producenten) van bepaalde producten en 
tegenstanders.8 Bij waterglas is dat niet anders, al lijkt men hier de problemen van 
waterglas vrij algemeen te onderkennen, zoals ook blijkt uit een bijdrage in De 
Opmerker uit 1892: 'Het gebruik van waterglas is nog minder aan te raden. Het doet den 
steen het gevaar loopen, dat hij door den vorst afschilfert. De verklaring hiervan is 
eenvoudig. Door het opdrogen verandert dit silicaat in een vernis, dat voor water geheel 
ondoordringbaar is en een groot weerstandsvermogen heeft. Wanneer dit vernis zich 
aan de oppervlak van den steen vormt en deze aan de vorst blootgesteld wordt, dan 
hoopt zich het in den steen aanwezige water onder het vernis als ijs op, zonder daar 
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doorheen te kunnen dringen, waarvan het gevolg is, dat het vernis er af springt, maar 
tegelijkertijd een schilfer van den steen medeneemt.' (anoniem 1892). 
 

Waterglas in de twintigste eeuw 
 
Er lijkt aan het einde van de negentiende eeuw consensus te bestaan over de negatieve 
aspecten van waterglas als oppervlaktebehandeling, vanwege de krimp, scheurvorming 
en zoutuitbloei. Een aanwijzing hiervoor is ook dat professor Van der Kloes zich eigenlijk 
nooit in de discussie over de bruikbaarheid van waterglas heeft gemengd en er in De 
Ambachtsman en in Onze Bouwmaterialen nauwelijks aandacht wordt geschonken aan 
waterglas (cf. Quist 2015). In Onze Bouwmaterialen blijft de verwijzing naar waterglas 
beperkt tot Ransome’s kunstzandsteen (refererend aan Gottgetreu (1880)) en 
silicaatverven (Van der Kloes 1893). Toch is er ook in de twintigste eeuw nog het nodige 
geëxperimenteerd met de toepassing van waterglas en het materiaal, worden 
silicaatverven tot op de dag van vandaag gebruikt en speelt waterglas een rol in diverse 
industrieën. 
 
Waterglas in de wegenbouw 
 
De verhardende eigenschap van waterglas is bijvoorbeeld ook gebruikt bij wegen, 
getuige een artikel in de Sumatra Post van 19 december 1923 waarin wordt geschreven 
over een deklaag van zand bij een macadamweg in Locle, Zwitserland, waaraan 120 liter 
natronwaterglas per m3 werd toegevoegd voordat deze werd aangewalst (anoniem 
1923). In het artikel wordt geschreven dat de weg al 3 jaar in gebruik is en dat deze zich 
voortreffelijk houdt. In de jaren hierna wordt nog enkele malen geschreven in kranten in 
Nederlands Indië over het gebruik van waterglas in de wegenbouw, of dit ook tot 
toepassing heeft geleid is niet bekend. In Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-
Indië van 1 november 1932 wordt uitgebreid geschreven over het verbeteren van de 
secundaire en tertiaire wegen in Frankrijk (anoniem 1932). Hierin wordt de 
duurzaamheid van met waterglas verharde oppervlakken ter discussie gesteld en wordt 
aangegeven dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van bitumineuze slijtlagen. 
 
Waterglasproductie 
 
In de 19e eeuw werd het op de Nederlandse markt gebruikte waterglas waarschijnlijk 
geproduceerd in Duitsland, Frankrijk of België. In 1923 werd in Winschoten de eerste 
Nederlandse waterglasfabriek – GEMBO – opgericht, met als doel kleefstof te produceren 
voor de strokartonindustrie. Anno 2016 wordt hier nog steeds waterglas geproduceerd. 
Aldus de Chemie Historische Groep werd er ook waterglas gefabriceerd door Beunk's 
silicaat- en verfindustrie en de N.V. Maastrichtse Silikaten Chemie. Op hoeveel locaties er 
waterglas werd geproduceerd en in welke hoeveelheden en of er nog meer producenten 
waren in Nederland is niet bekend. Dat waterglas een belangrijk product was geworden 
voor Nederland in het Interbellum blijkt uit het besluit uit januari 1936 om in het kader 
van de Crisisinvoerwet (1931, gewijzigd 1933) de invoer van vast waterglas te verbieden 
en de invoer van vloeibaar waterglas sterk te beperken. 
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Besluit 
 
Om de volledige reikwijdte van de toepassing van natron- en kaliwaterglas vanaf de 
negentiende eeuw in beeld te brengen is meer onderzoek nodig, mede gericht op de 
ontwikkeling van de chemische technologie gedurende de tweede helft van de 19e en de 
eerste helft van de 20e eeuw. In deze bijdrage zijn slechts een paar voorbeelden 
aangereikt, gebaseerd op beperkt literatuuronderzoek. Nader literatuur onderzoek in 
architectuur- en bouwtechniekboeken en -tijdschriften zal deze informatie nog verder 
kunnen verrijken. Het blijft echter vreemd dat archiefonderzoek in Nederlandse bouw- 
en restauratiedossiers tot op heden nauwelijks documentatie van (historisch) gebruik 
van waterglas heeft blootgegeven. Dit kan twee dingen betekenen: het is zeer weinig 
toegepast, of de toepassing van waterglas was dusdanig algemeen dat het voor niemand 
het vermelden waard was. Regelmatig wordt bij restauraties het vermoeden geuit dat er 
sprake moet zijn geweest van een eerdere behandeling met waterglas 'of iets dergelijks', 
maar nader onderzoek hiernaar wordt zelden gedaan. Hopelijk levert dit paper een 
bijdrage aan de discussie over het willen onderzoeken van historische 
oppervlaktebehandelingen met bijvoorbeeld waterglas 

 

Noten 
 

1 Door zijn bevordering in de adelstand, vanaf 1854 Johann Nepomuk von Fuchs. 
2 Zie http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/16316/1/. 
3 Zie Quist 2015 voor een overzicht van de meest belangrijke bouwmaterialenhandboeken uit die 

periode. 
4 http://www.urbanremainschicago.com/news-and-events/2016/01/05/regarding-the 

-characteristics-of-stone-used-in-rebuilding-after-the-great-chicago-fire/ 
5 De evenwichts-RV van natron, Na2CO3•10H2O, is 97,9 % bij 20 ºC (Arnold & Zehnder 1990). 
6 Als het niet op het oppervlak vormt als uitbloei, maar daarachter als cryptofluorescentie is 

natriumcarbonaat een bijzonder schadelijk zout door de overgang in hydratiestaat die kan 
plaatsvinden. 

7 De evenwichts-RV (relatieve luchtvochtigheid) van K2CO3•2H2O is 43,2 % bij 20 ºC (Arnold & 
Zehnder 1990). 

8 Zie bijvoorbeeld ook Nijland et al. (2015) voor een discussie over de kwaliteit van Morley 

kalksteen. 
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