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Wim van Heusden  

Documentalist van de Stichting Gispen 

Collectie en gespecialiseerd in Gispen-

meubelen periode 1966-2000 

Sylvia van Schaik   

Conservator van de Stichting Gispen 

Collectie

Openingstijden

Normaal is het Gispen Museum 

gedurende werkdagen te bezoeken.

Tijdens het Museumweekend is het 

Gispen Museum alleen op zaterdag  

8 april gratis geopend van 10.00 tot 

16.00 uur. U kunt de Gispen fabriek 

deze dag bezichtigen van 10.00 uur tot 

15.00 uur (de laatste rondleiding door 

de fabriek start om 14.00 uur).

ACTIVITEITENLADDER GISPEN 90 JAAR

1 oktober 2005 - 7 september 2006 Vaste opstelling met unieke Gispen 
producten uit de periode 1916-1991

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com

1 januari 2006 - 4 september 2006 Test uw Gispen-kennis en win een 
412 fauteuil

De Andere Tijd te Kampen
www.deanderetijd.nl

3 maart 2006 - 11 juni 2006 Tentoonstelling: “Gispen in 
Rotterdam. Nieuwe verbeelding 
van het Moderne”

NAi te Rotterdam 
www.nai.nl

3 maart 2006 - 18 juni 2006 Gispen rondleiding. Bezoek aan de 
tentoonstelling “Gispen in Rotterdam”            
en museumwoning Huis Sonneveld 

NAi te Rotterdam
www.nai.nl

4 maart 2006 In de Rotterdamse Museumnacht 
vinden er Gispen-rondleidingen plaats 
in Huis Sonneveld

NAi te Rotterdam
www.nai.nl

vanaf maart 2006 Brochure “Gispen in Rotterdam, 
vroeger en nu” verkrijgbaar

Rotterdam Marketing
www.rotterdam.info

18 maart 2006 - 17 juni 2006 Fietsexcursie langs geschiedenis 
van Gispen in Rotterdam

Rotterdam ArchiGuides
www.rotterdam-archiguides.nl

1 april 2006 t/m 27 mei 2006 Verkooptentoonstelling 
“De W.H. Gispen Standaard”

De Andere Tijd te Kampen
www.deanderetijd.nl

8 april 2006 Museumweekend, openstelling 
Gispen Museum en mogelijkheid 
bezichtiging Gispen fabriek

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com

vanaf 7 september 2006 Jubileumtentoonstelling 
“Uit het interieur van W.H. Gispen”

Gispen Museum te Culemborg
www.gispen.com

Eind 2006 Onthulling straatnaambord ter ere 
van W.H. Gispen in Nesselande 

Colofon
 
Bijdragen  
drs. Sylvia van Schaik 
John Venneman 
Fotoredactie
Diane van Veen
Vormgeving
Tamara van den Berg
Productie
Matthijs Elsing
Distributie
Gerry Lippes
Coördinatie en eindredactie 
Guus Larsen

E-mail
museum@gispen.nl   

Van de voorzitter
 

Nummer 3 van “Oud & Nieuws”  is de 

eerste nieuwsbrief van de Stichting 

Gispen Collectie in het jubileumjaar 

2006, het jaar waarin Gispen de 

respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt! 

In dit nummer weer veel nieuws over 

activiteiten van de Stichting die dit jaar 

natuurlijk in het teken van het jubileum 

staan. Te beginnen met de opening 

van de Gispen tentoonstelling “Gispen 

in Rotterdam. Nieuwe  verbeelding van 

het moderne“, die van 3 maart tot 

18 juni 2006 in het NAi, het 

Nederlands Architectuurinstituut in 

Rotterdam, gehouden wordt. Vrienden 

van de Stichting Gispen Collectie 

zullen in de gelegenheid gesteld 

worden vrijkaarten te krijgen voor deze 

tentoonstelling. Een goed idee voor 

een dagje uit in Rotterdam, temeer 

daar er tegelijkertijd een speciale 

route door de stad is uitgestippeld 

met bezienswaardigheden die een 

belangrijke rol in de geschiedenis van 

Gispen in Rotterdam hebben gespeeld.

Zo ziet u maar weer dat het 

lidmaatschap van de “vrienden van“ 

z’n voordelen biedt! Wellicht een reden 

om alsnog vriend te worden?? Een 

tweede event is de open dag bij Gispen 

in Culemborg op zaterdag 8 april.

Zowel Gispen personeel, vrienden 

van de Stichting als geïnteresseerden 

voor het Gispen Museum zullen 

hiervoor uitgenodigd worden. Noteer 

alvast deze datum in uw agenda.

Mocht u nog het één en ander van 

Gispen op zolder bewaren: neem het 

mee en laat het beoordelen 

door de Gispen-experts die op 

deze dag aanwezig zullen zijn.

“Wat is het precies, is het van 

waarde en hoe moet ik het (laten) 

opknappen?” zijn enkele van de vragen 

die gesteld kunnen worden. Is uw 

Gispen bezit een “prul of pronkstuk?” 

is het thema van deze happening.

Er zijn ook nog plannen om in het 

najaar een boek over Gispen uit te 

brengen en u kunt vanaf september 

ook nog een bijzondere expositie 

in het Gispen Museum verwachten!

Maar daarover in de volgende 

editie van “Oud & Nieuws“ meer!

John Venneman, voorzitter 

Stichting Gispen Collectie 

De sponsors en “vrienden van“ ontvangen de nieuwsbrief per post  maar het is ook mogelijk deze te 
downloaden van www.gispen.com/ en klik daarna door naar historie. Veel leesplezier met “Oud&Nieuws” 
en als u nog input heeft voor een volgend nummer, stuur ons dan een e-mail. 

> Van de voorzitter
> Gispen in Rotterdam
> Tentoonstelling    
   Nederlands
   Architectuurinstituut 
> Bijzondere bruiklenen
> Weetjes
> Rectificatie
> Museumweekend
> Activiteitenladder
   Gispen 90 jaar

Het thema van het museumweekend is 

dit jaar “De kunst van het weten”. Een 

team van Gispen-experts staat voor u 

klaar om vragen over uw stoel of lamp 

te beantwoorden. Wilt u weten of u 

een echt Gispen-meubel heeft of wilt 

u meer weten over stoffering en/of 

restauratie? Neem uw meubelstuk of 

een duidelijke foto mee naar het Gispen 

Museum en wij zullen proberen uw 

vragen te beantwoorden. Tevens is er 

de mogelijkheid om een kijkje te nemen 

in de Gispen fabriek. 

Bovendien heeft Omroep Gelderland 

ons museum als uit-

zendlocatie gekozen, 

van waaruit een  

live radioprogramma 

wordt gepresenteerd. 

De volgende experts zullen o.a. 

aanwezig zijn:

André Koch   

Universitair docent en gepromoveerd  

op W.H. Gispen

Frans Mekel  

Giso Groothandel te Meerkerk en 

gespecialiseerd in Gisolampen

Ad van den Bruinhorst  

Eigenaar van designwinkel  

De Andere Tijden te Kampen en  

gespecialiseerd in authentieke  

Gispen-meubelen en lampen

Jurjen Creman   

Restaurator Gispen-meubelen  

Huis Sonneveld 

Museumweekend



                

In het kader van het 90-jarig bestaan 

van het bedrijf Gispen is er in het 

Nederlands Architectuurinstituut van 

3 maart tot en met 11 juni 2006 de 

tentoonstelling ‘Gispen in Rotterdam – 

Nieuwe verbeelding van het Moderne’ 

te zien. Het bedrijf Gispen was van 

1916 tot 1934 in Rotterdam gevestigd 

en verwierf in deze moderne stad aan 

de Maas een belangrijk deel van zijn 

opdrachten. In de tentoonstelling 

staan de zwart-wit foto’s, catalogi en 

affiches uit de jaren ’20 en ’30 van de 

Gispen stalen buismeubelen en Giso-

lampen centraal. 

In de jaren twintig en dertig bepaalden 

Gispen buismeubels en Giso-lampen 

in bijvoorbeeld de Van Nellefabriek 

en Huis Sonneveld het beeld van 

deze moderne gebouwen. In de 

tentoonstelling staan niet de Gispen-

meubels zelf centraal, maar de wijze 

waarop ‘nieuwe’ fotografen en grafisch 

vormgevers de producten en interieurs 

van Gispen verbeeldden. 

Gispen in Rotterdam is een tijdelijke, 

thematische tentoonstelling in Zaal 2 

en maakt onderdeel uit van de vaste 

opstelling ‘GeWoon Architectuur: 

woonomgevingen uit de collectie 

van het NAi’. Deze permanente 

tentoonstelling vertelt de geschiedenis 

van twee eeuwen wonen in Nederland. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een 

gelijknamige publicatie. 

Gispen-bedrijfsarchief

Veel van de tentoongestelde items 

komen uit het Gispen-bedrijfsarchief, 

dat onderdeel uitmaakt van de eigen 

collectie van het NAi. In het Gispen-

bedrijfsarchief zijn prachtige catalogi en 

affiches, evenals foto’s van beroemde 

fotografen als Jan Kamman en Piet 

Zwart. Het archief kan in de bibliotheek/

studiezaal van het NAi door iedereen in 

alle rust worden geraadpleegd.

Gispen rondleidingen

In de naast het NAi gelegen 

museumwoning Huis Sonneveld zijn de 

(echte) Gispen-meubelen te zien. Tijdens 

de tentoonstellingsperiode kunt u iedere 

zondag om 14.00 uur mee met een 

speciale Gispen-rondleiding. U wordt niet 

alleen door de Gispen-tentoonstelling in 

het NAi geleid, maar bezoekt ook Huis 

Sonneveld waar de rondleider vertelt 

over het Gispen-meubilair in de woning. 

In de Rotterdamse Museumnacht op 

zaterdag 4 maart a.s. vinden er vanaf 

20.30 uur ieder half uur Gispen-

rondleidingen plaats in Huis Sonneveld. 

Nederlands Architectuurinstituut

Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam

T 010 4401200   www.nai.nl

In de vorige nieuwsbrief heb ik aandacht 

geschonken aan de herinrichting (nog 

te zien tot 7 september 2006) van 

het Gispen Museum en hoe moeilijk 

het is om nieuwe interessante en 

bijzondere voorwerpen te vinden.  

Het Gispen Museum heeft op dit 

moment objecten in bruikleen van 

Instituut Collectie Nederland, Museum 

Boijmans Van Beuningen, particuliere 

collecties, maar ook van designwinkels 

Bebob Design en De Andere Tijd.

Bebob Design

Van Casey Godrie van Bebob Design 

hebben wij een unieke wieg en een 

opticienstoel in bruikleen gekregen. 

De houten wieg met stalen buisframe 

kenmerkt de beginperiode (1916-1931) 

van Gispen in Rotterdam, waarin hij nog 

veel houten meubelen vervaardigde. 

Bekend is dat W.H. Gispen tevens 

een houten wieg ontwierp voor zijn 

eigen familie, die zich in de collectie 

van Museum Boijmans Van Beuningen 

bevindt. De opticienstoel is onmiskenbaar 

een Gispen-stoel met de bekende lange 

opwippende armleuningen.

Godrie van Bebob Design heeft naast 

een grote collectie Gispen-meubelen 

ook meubelen van o.a. Braakman, Friso 

Kramer, Bas van Pelt en Mart Stam, 

maar ook Charles & Ray Eames, Verner 

Panton, Alvar Aalto en Harry Bertoia.

Opticienstoel

Tentoonstelling “Gispen in Rotterdam. Nieuwe 
verbeelding van het moderne” in het Nederlands 
Architectuurinstituut.

Vertrekhal Holland-Amerika Lijn met Gispen meubelen, architecten: Van den Broek & Bakema

Gispen heeft zijn wortels in Rotterdam. 

Vele bekende Rotterdamse gebouwen, 

waaronder het voormalig hoofdkantoor 

van Unilever en de Van Nelle fabriek, 

werden ingericht met de beroemde 

Gispen-meubelen en Giso-lampen van 

deze industrieel ontwerper. Beleef 

het Rotterdam van de jaren twintig 

en dertig met Gispen in Rotterdam, 

een handzame brochure met de 

geschiedenis van Gispen, de locaties 

waar u nu zijn werk kunt vinden en 

andere wetenswaardigheden over hoe 

Rotterdams Gispen eigenlijk wel niet is.

Architectuurrondleidingen Gispen  

in Rotterdam

Een deskundige gids van Rotterdam 

ArchiGuides toont u de geschiedenis van 

Gispen in Rotterdam. De fietsexcursie 

voert langs de bijzondere architectuur 

van de jaren twintig en dertig waarvan 

vele met de beroemde meubelen en 

lampen waren ingericht. 

Deze rondleiding vindt alleen op  

de volgende zaterdagen plaats: 

8 maart, 15 april, 20 mei en  

17 juni 2006 van 11.00 tot 13.30 uur 

Kosten 

€ 12,50 (incl. toegang  

Huis Sonneveld en fietshuur) 

Let op 

reserveren noodzakelijk, doorgang  

bij voldoende deelname. 

Start

Rotterdam ArchiGuides

Conradstraat 6, Rotterdam  

(achterzijde Groothandelsgebouw) 

Informatie en reserveren

info@rotterdam-archiguides.nl 

T 010 205 15 19 

Openingstijden 

dinsdag t/m vrijdag 

van 12.00 tot 18.00 uur 

en op zaterdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Bebob Design 

Prinsengracht 764

1017 LE Amsterdam

T 020 624 57 63

www.bebob.nl

De Andere Tijd

Van Ad van den Bruinhorst van  

De Andere Tijd hebben wij o.a. fauteuil 

no. 416 in rood polyester in bruikleen. 

De fauteuil is ontworpen door van Wim 

Rietveld en André Cordemeyer en is één 

van de eerste ontwerpen in polyester.

In het kader van het 90-jarig bestaan 

heeft De Andere Tijd van 1 april t/m 27 

mei 2006 een verkooptentoonstelling 

“De W.H. Gispen Standaard”. Deze 

tentoonstelling met fraaie originele 

Giso-lampen en Gispen-meubelen zijn 

allen ontworpen en geproduceerd 

volgens de standaard van Willem 

Hendrik Gispen. Alle tentoongestelde 

items, ook die van museale kwaliteit, 

zijn eigendom van De Andere 

Tijd en kunnen gekocht worden.

Openingstijden 

donderdag t/m zaterdag  

van 10.00 tot 18.00 uur

De Andere Tijd

Voorstraat 46

8261 HS Kampen

T 038 332 36 74

www.deanderetijd.nl

Sylvia van Schaik, conservator

Stichting Gispen Collectie

 

Bijzondere bruiklenen van Bebob Design 
en De Andere Tijd

Brochure “Gispen in 
Rotterdam, vroeger en nu”

Weetjes …

Wist u dat ... er sinds de opening in 

november 2004 van het Gispen Museum 

580 bezoekers zijn geweest?

Wist u dat ... de heer Mr. I.W. Opstelten, 

burgemeester van Rotterdam, in het 

kader van Gispen 90 jaar is toegetreden 

in het Comité van Aanbeveling?

Wist u dat ... de heer Ed Vroom, 

voormalig algemeen directeur van 

Gispen, is toegetreden tot  het Comité 

van Aanbeveling?

Rectificatie 

Antoinette Gispen, dochter van W.H. 

Gispen heeft ons terecht geattendeerd 

op een onjuiste vermelding in het laatste 

nummer van Oud & Nieuws 02-05.

Bijgaand portret is niet door haar vader 

zelf gemaakt maar in 1952  door zijn 

jonge kunstzinnige dochter.


