
Keramisch Museum 

Goedewaagen 

Glaslaan 29                          

9521 GG Nieuw Buinen 

Uitnodiging voor de expositie 

Glaswerk Nieuw Buinen en 

Musselkanaal, 7 juli tot 15 okt. 

Opening 7 juli, 14 uur door 

burgemeester Jan Seton van de 

gemeente Borger-Odoorn                       

Voor de 8e zomer in successie 

brengt verzamelaar Henk Brans in 

het keramisch museum glaswerk 

uit de regio. Kenmerkend voor zijn 

gestaag groeiende collectie van 

doorgaans nauwelijks afgemerkt 

glaswerk is dat elk object op zijn 

herkomst getoetst wordt. Oud-

personeelsleden bieden hem 

steevast hulp. Uitkomst ligt ook 

besloten in de door toedoen van 

glasfabrikant G. Nanninga be-

waard gebleven werktekeningen 

van de glasfabriek VH Meursing 

(1845-1967) in Nieuw Buinen.                                     

In het afgelopen jaar deed Henk 

Brans met veel succes research  

naar de tot dusverre nog niet 

eerder beschreven productie van 

de Musselkanaalster fabriek 

Sterglas (1950-75) van George A. 

Wilbrink en zijn zoon Detmer. 

George Wilbrink was ongetwijfeld 

één van de kleurrijkste onderne-

mers van de Kanaalstreek. Bekend 

werd hij in de oorlogsjaren met de 

heel goed vermarkte grondstoffen 

voor rumpunch. Datzelfde han-

delstalent kwam hem ten goede bij 

een geheel eigen productiepro-

gramma aan gIaswerk. Buiten de 

ook in Nieuw Buinen geprodu-

ceerde vogelfonteintjes en gepers-

te houders voor waxinelichtjes, 

bracht hij onder andere verlich-

tingsglas, snoeppotten, glazen 

bollen voor visnetten uit. Wilbrink 

was eveneens de fabrikant die de 

Duitse glasblazer Gunter Hitze 

naar de Kanaalstreek haalde. In 

twee fabrieken werkte deze motor-

gek die een eigen internationaal 

Yamaha raceteam sponsorde, met 

op het hoogtepunt 29 personeels-

leden. De na 1973 sterk stijgende 

energiekosten brachten Detmer 

Wilbrink tot het besluit de produc-

tie stop te zetten. Voor de expo-

sitie gaven kleinzoon Eddy Wil-

brink en het Streek Historisch 

Centrum bruiklenen.     

Nieuwe aanwinsten 

VH Meursing, parfumflesje, Ollie B. 

Bommel, bodemvondsten in 

Aalsmeer; coll. H. Brans 

VH Meursing, laboratoriumglas; 

coll. H. Brans 

G. Nanninga, glaswerk van Gunter 

Hitze; coll. H. Brans 

 
G. Nanninga, vaasje van Gunter 

Hitze; coll, fam. Hotze Brans 

Sterglasfabriek, G.A. 

Wilbrink, Musselkanaal 

 
Fabriekssticker Sterglas; coll. H. 

Brans 

 
Sterglas, verlichtingsglas; coll. 

Streek Historisch Centrum 

 
Sterglas, droppot; coll. Streek 

Historisch Centrum 

 
Sterglas, visnetdrijvers; coll. E. 

Wilbrink     


