
Pijnacker, Hendrikus Abraham Paulus. - Geb. 21 Nov.
1892 te Rotterdam. - Dir. N.V. Ver. Glasfabrieken (United
Glassworks) te Schiedam. De geschiedenis der Vereenigde
Glasfabrieken gaat terug tot 1746, toen te Nijkerk een
glasblazerij bestond, de eerste, welke zich specialiseerde op
het vervaardigen van flesschen; het fabriekje produceerde
in hoofdzaak voor export. Door tijdelijke bemoeilijking
van den uitvoer werd deze glasblazerij in 1826 naar Loenen
verplaatst, vanwaar uit men hoofdzakelijk in de behoefte
van Amsterdam voorzag. Overgegaan in de handen van
de firma Van der Mersch & de Meester, werd het bedrijf
in 1900 gecombineerd met dat van de firma de Meester te
Vuren en van Grijns & Pelgrim te Leerdam. De genoemde
fabrieken werden stilgelegd on te Vlaardingen ontstonden
de Vereenigde Glasfabrieken. Oprichter was Titus de
Meester, die bovendien jarenlang lid en wethouder was
van den Gemeenteraad te Rotterdam, geb. 1858, overl.
1932. Onder zijn leiding voltrok zich na 1923 een verdere
concentratie in de Nederlandsche glasindustrie, terwijl de
zetel der Vennootschap verplaatst werd naar Schiedam.
Als erkenning voor zijn verdiensten werd d. M. in 1928
benoemd tot ridder in de orde van den Nederlands chen
Leeuw. Thans heeft de vennootschap, welke zich tegen-
woordig ook toelegt op de fabricage van glasbouw-
materiaal en glaszijde, deelnemingen in Italië, Duitsch-
land en België. In Aug. 1938 is een concentratie tot stand
gekomen van de Ned. Verpakkmgsglasindustrie door aan-
koop van de N.V. Ned. Glasfabriek „Leerdam" te Leer-



dam, de N.V. Nieuw-Buiner Glasfabriek en de G-lasfabriek
A. J. Bakker, beide te Nieuw-Buinen. Met het oog op het
belang van de glasindustrie voor ons Ned. bedrijfswezen
en de positie, die de Vereenigde Glasfabrieken daarbij
thans inneemt, is opgericht, teneinde dit nationale belang
onder alle omstandigheden te waarborgen, de N.V. Nat.
Bezit van Aandeelen Ver. Glasfabrieken. Deze oprichting
had plaats 11 October 1938. - In den Baad van Bestuur
hebben zitting: Mr. H. L. Woltersom, Prof. I. P. de
Vooys, C. J. A. van Lede en H. A. P. Pijnacker. - Buiten-
havenweg 146, Schiedam.


