
De vergeten glasfabriek van G. 
Nanninga in Nieuw Buinen, 

1960-1980                                    

KMG, 8 juli tot 2 oktober 2017 

Van oorsprong was hij machi-
nefabrikant aan het Dwarsdiep 
in Nieuw Buinen, maar in 1960 
schakelde Gerardus Nanninga 
over op de productie van ver-
pakkingsglas. Glaswerk waar-
mee zijn geboortedorp vanaf 
het midden van de 19e eeuw 
groot geworden was. Nannin-
ga richtte zich op een heel 
breed productiespectrum van 
kleinere glasobjecten. Kenne-
lijk waren die voor Meursing, 
de laatste grote glasfabriek, 
niet lonend genoeg. Bij Nan-
ninga werd ouderwets gebla-
zen, maar ook werden van 
Meursing afgedankte, half-
industriële persmachines over-
genomen. Bij Nanninga werd 
op petroleum gestookt. Een 
aanvrage bij het gemeentebe-
stuur om aan de Glaslaan een 
nieuwe fabriek te mogen bou-
wen werd niet gegund. Met een 
klein team van zo'n tien men-
sen werd daarom aan het 
Dwarsdiep 54 doorgewerkt.   
Toen in 1967 Voorheen Meur-
sing gesloten werd, bleef 
Nanninga als enige fabrikant 
over. In de literatuur wordt de 
fabriek niet genoemd. En ver-
geten is ook dat Nanninga uit 
liefde voor het vak uit de boe-
del van Meursing een unieke 
collectie materiaal overnam. 
De enige die dat vroegtijdig 
onderkende, was glaskunste-
naar Cees van Olst uit Diever 
die kort na de stichting van 
zijn glasmuseum eind jaren 70 
de boedel van Nanninga over-
nam. Onbekend bleef ook dat 
Nanninga door het aantrekken 
van de in Duitsland en Zweden 
geschoolde glasblazer Günter 
Hitze een voor Nieuw Buinen 
geheel nieuwe sier- en ge-
bruiksglasproductie opzette. 
Vaak veelkleurig glaswerk dat 
op Marktplaats soms wordt 
aangeboden als afkomstig uit 
het Venetiaanse Murano.                                      
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G. Nanninga, asbak voor Vrede-   
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G. Nanninga, geblazen Eiffeltoren   

Glaswerk uit de collectie van Henk 

Brans met schenkingen van de 

familie Nanninga. 

 
G. Nanninga, persglas réchaud en 

waxinelichthouder 

 
G. Nanninga, sierglaswerk van 

Günter Hitze 

 
G. Nanninga, insectenlokglas van 
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