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Het rijke glasgeschiedenis van Nieuw-Buinen
NIEUW-BUINEN

Als echte Buunermonder

heeft Henk Brans een liefde

ontwikkeld voor het Nieuw-

Buiner glas. Dat begon alle-

maal toen Henk na zijn werk-

zame leven als schilder thuis

kwam te zitten door de schil-

derziekte OPS. Henk is toen

op zoek gegaan naar een

hobby, waarbij de ingrediën-

ten om glas uit Nieuw-Buinen

te gaan verzamelen dichtbij

lagen.

Zo heeft de vader van Henk,

Hotze Brans in het verleden

bij glasfabriek Meursing

gewerkt. Als snotneus was

Henk vaak te vinden bij de

grote open poort van glasfa-

briek Meursing aan de glas-

laan in Nieuw-Buinen. Vele

hebben daar in het verleden

zelf de glasfabriek ingekeken

en zagen daar de flessen op

de lopende band voorbij

komen. Hiermee is de basis

gelegd voor de hobby die

Henk op latere leeftijd heeft

opgepakt.

Hier en daar een rommel-

markt bezoeken en de verza-

meling groeide. Door allerlei

lectuur te lezen en oud werk-

nemers van de diverse glasfa-

brieken te spreken, groeide

ook de kennis over het

Nieuw-Buiner glas. Inmiddels

herkent Henk op afstand of

bepaalde glaswerken in

Nieuw-Buinen zijn gemaakt.

Er waren in en rondom

Nieuw-Buinen een aantal

glasfabrieken te vinden.

Denk hierbij aan de allereer-

ste glasfabriek van Nieuw-

Buinen; Thöne (die later werd

overgenomen door A.J. Bak-

ker). Maar ook de reeks ge-

noemde glasfabriek van

Meursing en laatste glasfa-

briek; Nanninga. Daarnaast

waren er ook nog de glasfa-

brieken van Wilbrink (Mus-

selkanaal) en Roossien (Gas-

selternijveen).

Henk zijn laatste aanwinsten

zijn Tom Poes en Olivier

Bommel, die na een jarenlan-

ge zoektocht zijn terugge-

keerd naar Nieuw-Buinen.

Dikwijls ontvangt hij veel

schenkingen van de inwoners

uit de Kanaalstreek en omme-

landen. Maar ook uit de verre

hoeken van Nederland.

Inmiddels is Henk zijn collec-

tie zo beroemd, dat hij in

diverse internationale maga-

zines wordt benoemd. Steeds

meer mensen weten Henk

Brans en zijn glasverzameling

over Nieuw-Buinen te vinden.

Een deel van deze glasverza-

meling is te zien in Kera-

misch Museum Goedewaagen

in Nieuw-Buinen. Deze expo-

sitie is van 7 juli tot eind

september. Voor meer infor-

matie kunt u terecht op

www.glaswerknieuwbui-

nen.nl.
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