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Het verschijnen van nummer 5 van 

“Oud & Nieuws”  valt kort na het over

lijden van het erelid van de Stichting 

Gispen Collectie; Gerrit Gustaaf Toonen, 

op donderdag 13 juli 2006. Dinsdag 18 

juli is er afscheid van Guus Toonen 

genomen in crematorium Noorderveld 

te Nieuwegein. Dat Guus bij velen 

geliefd was en gewaardeerd werd bleek 

wel uit de overweldigende opkomst.

Een terugblik

Ondergetekende heeft Guus leren 

kennen als “de man van CPB”, chroom, 

plaat & buis, een apart bedrijf binnen 

Gispen wat werk voor derden moest 

binnenhalen om zodoende de produc

tiecapaciteit beter te benutten. Guus 

was bij CPB zowel directeur, verkoper, 

organisator, marketingmanager als loop

jongen. Alles deed hij om van CPB een 

succes te maken. En dat werd het dan 

ook!  Op een bepaald moment had 

Guus zoveel werk binnengehaald dat 

de reguliere productie van Gispen in het 

gedrang kwam! Daarnaast was Guus 

op vele fronten bij Gispen actief, voor 

de personeelsvereniging, maar ook 

het verleden van Gispen lag hem na 

aan het hart. Omdat Guus zich zorgen 

maakte over het beheer en behoud 

van de Gispen historie (er gebeurde 

van alles in de 90er jaren) ontwikkelde 

hij het plan hiervoor een stichting op 

te richten. Een stichting zou immers, 

los van eventueel conflicterende be

langen bij Gispen International, de 

zekerheid bieden dat het verleden van 

Gispen die aandacht zou krijgen die 

het zijns inziens verdiende. In 1996 

was het zover. De oprichting van de 

Stichting Gispen Collectie was een 

feit. In het bestuur traden naast de 

toenmalige directieleden van Gispen, 

Roland Zoomers en Jan van Zuilen en 

prominenten als Gispenexpert André 

Koch, de toenmalige burgemeester van 

Culemborg en exGispen ontwerper 

Jan Jacobs toe. Sylvia van Schaik werd 

als parttime conservator aangesteld. 

Zoals Guus altijd deed, ging hij met 

volle overgave voor de Stichting aan 

de slag. Dankzij hem kwam er ook 

een Gispen museum, eerst in het 

Elisabeth Weeshuis maar later op plek 

waar het hoort: bij Gispen zelf, op de 

begane grond van het hoofdkantoor 

in Culemborg. Voor al zijn verdiensten 

ontving Guus Toonen op 5 november 

2004 de gouden speld, verbonden aan 

het erelidmaatschap van de Stichting 

Gispen Collectie. Op die dag werd het 

nieuwe Gispen Museum op feestelijke 

wijze geopend door de toen 96jarige 

Riek Gispen van de Griend. Guus zal 

voor altijd aan de historie van Gispen 

verbonden blijven.

John Venneman
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Van de voorzitter

Wist u dat … in Amersfoort er een 

mozaiek is aangebracht van Annie MG 

Schmidt zittend op een fauteuil no. 

412 van Gispen?

Midden in het DrakenNest, het kinder

winkelcentrum in Amersfoort, ligt een 

fantastisch kunstwerk van Hans van 

Houwelingen. In een prachtig mozaïek 

van ca. 20 x 3 meter is een afbeelding 

van Barbie en van Annie M.G. Schmidt 

uitgevoerd. Beide dames worden ten 

voeten uit getoond, waarbij ze ‘hoofd 

aan hoofd’ liggen. Met het gebruik van 

deze iconen uit de kinderwereld raakt 

de kunstenaar aan het commerciële 

uitgangspunt van het kinderwinkel 

centrum. 

Dommigheid of intellect, glamour  

of fantasie, het zijn tegenstellingen die 

ouders onderscheiden, maar voor 

kinderen niet evident zijn. Het mozaïek 

bestaat uit vijfentwintig verschillende 

soorten marmer en is in Majano (Italië) 

door Lenar Duzzi en Malano Silvano 

samengesteld, naar ontwerp van de 

kunstenaar. Terrazzobedrijf Candido 

uit Amsterdam heeft het kunstwerk in 

Amersfoort uitgevoerd.

Wist u dat … op donderdag 31 

augustus a.s. een radio-uitzending 

gewijd wordt aan het Gispen Museum 

op Regio Omroep Betuwe?

Ron van Leeuwen zal Guus Larsen en 

Sylvia van Schaik in zijn programma 

ontvangen. De uitzending wordt vanuit 

Geldermalsen verzorgd en is te horen 

in de gemeenten Buren, Geldermalsen 

en Neerijnen. Dus luisteren van is 

van 21.00 – 22.00 uur op donderdag  

31 augustus a.s.! Betuwe Radio is te 

horen op frequentie 91,4.

Voor meer informatie:  

www.robetuwe.nl

Gispen meubelen en Giso-lampen bij De Andere Tijd

In het kader van het 90jarig bestaan 

was er t/m 27 mei een fraaie 

verkooptentoonstelling “DE W.H. Gispen 

STANDAARD” met originele Gispen 

meubelen en Gisolampen te zien bij 

De Andere Tijd in Kampen. Ad van den 

Bruinhorst heeft met veel zorg deze 

tentoonstelling gemaakt. De Andere 

Weetjes

Tijd is gespecialiseerd in Gispen en heeft 

unieke stukken staan. Voor diegenen die 

de tentoonstelling hebben gemist hierbij 

een impressie.

Voor meer informatie  

www.deanderetijd.nl



                

Beetje jammer zou ik willen zeggen dat 

de huidige tentoonstelling wordt op

gebroken, ik had er wel wat mee. En 

velen met mij. Steeds als ik er was met 

Jubileumtentoonstelling “Uit het interieur van W.H. Gispen”

Op 4 september 1916 neemt Willem 

Hendrik Gispen een smederij over aan de 

Coolschestraat te Rotterdam en begint 

zijn eigen bedrijf. Nu 90 jaar later bestaat 

het bedrijf Gispen nog steeds en de 

Stichting Gispen Collectie vindt dit een 

mooie gelegenheid om meer aandacht 

te schenken aan de grondlegger van dit 

bedrijf en de persoon van W.H. Gispen.

In het Gispen Museum is vanaf woens

dag 6 september de tentoonstelling “Uit 

het interieur van W.H. Gispen” te zien. 

Op 5 september a.s. zal de feestelijke 

opening plaatsvinden. De tentoonstelling 

is geheel gewijd aan het interieur van het 

voormalig woonhuis van W.H. Gispen 

en zijn echtgenote Riek GispenVan de 

Griend. 

Met medewerking van de familie Gispen 

kunnen we onder andere de meubelen 

die hij en zijn vrouw thuis hadden 

staan, de lampen, glaswerk, keramiek, 

boeken, schilderijen en tekeningen 

laten zien. Bij de tentoonstelling zal ook 

een nieuwe handout geheel in kleur 

worden gemaakt met herinneringen 

aan W.H. Gispen van familieleden en 

André Koch. Aan de hand van foto’s 

en teksten over de voorwerpen,  

te zien in de tentoonstelling, krijgt 

u een persoonlijk beeld van W.H. 

Gispen te zien. We hopen u te mogen 

verwelkomen. De tentoonstelling zal te 

zien zijn t/m 7 maart 2007.

Sylvia van Schaik

Fauteuils no. 412 met goudgebronsde stalen buis De stoel werd in 1938 ontworpen voor de luxe hut 
van de ss Nieuw Amsterdam.

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) 

is een kennisinstituut voor beheer en  

behoud van roerend cultureel erfgoed. Het 

ICN heeft vier kerntaken: het adviseren 

over beheer en behoud van collecties, het 

verrichten van onderzoek, het opleiden 

van restauratoren en het beheren van de 

ICN collectie. De combinatie van advies, 

onderzoek, onderwijs en collectiebeheer 

binnen één instituut maakt het ICN tot 

een unieke instelling, zowel in Nederland 

als daarbuiten. Musea, bibliotheken, 

archieven en andere collectiebeheerders 

kunnen gebruik maken van de diensten 

van het ICN. Het ICN is gevestigd in 

Amsterdam en Rijswijk en is onderdeel 

van het Ministerie van OCW.

De rijkscollectie 

De collectie van het ICN omvat nu  

zo’n 100.000 voorwerpen. De herkomst 

van de collectie varieert van rijksaan

kopen uit diverse perioden, schenkingen, 

legaten, na de Tweede Wereldoorlog 

gerecupereerde kunstwerken en werken 

die door het uitvoeren van de 

Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) 

in het bezit van het rijk kwamen. Sinds 

1992 is er geen aankoopbudget meer. 

Naast bruiklenen aan musea worden  

er tevens bruiklenen verstrekt aan  

overheidsinstellingen, en dan vooral 

aan hoogwaardigheidsbekleders als 

ministers en staatssecretarissen en aan 

de Nederlandse ambassades. Om de 

resterende niet uitgeleende voor

werpen goed te beheren en op te slaan 

heeft het ICN in Rijswijk zo’n ruim 

12.000 vierkante meter depotruimte 

ter beschikking. Tevens zijn er in Rijswijk 

vier restauratieateliers gevestigd. 

De kunstwerken

Naast oude en moderne beeldende 

kunst en toegepaste kunst is er aan  

de volgende deelgebieden in de col

lectie van ICN veel aandacht besteed: 

familieportretten vanaf de zeventiende 

eeuw tot heden, keramiek (veel Chinees 

porselein en Delfts aardewerk), een 

uitgebreide verzameling meubelen(ruim 

6.000 stuks waaronder de Gispen

collectie) en werk van de kunstenaars 

zoals Theo van Doesburg en Leo 

Gestel. Maar ook de collecties sieraden, 

fotografie en werken op papier mogen 

niet ongenoemd blijven. Met het ten

toonstellen van de kunstwerken op een 

tentoonstelling of het plaatsen in een 

vaste opstelling wordt een gedeelte 

van de ICNcollectie openbaar gesteld 

en voor iedereen weer zichtbaar en dus 

ook een beetje van iedereen.

Sponsor in beeld: Instituut Collectie Nederland (ICN)

Depotmedewerker in het depot voor Grote Objecten ICN te Rijswijk

Plastic hoezen behoeden de objecten voor stof

ICN en het Gispen Museum

Het Gispen Museum heeft meerdere 

voorwerpen van het bedrijf Gispen in 

bruikleen van het ICN. In de handout, 

die in het museum gratis beschikbaar is, 

staat bij alle voorwerpen van wie wij het 

in bruikleen hebben. ICN is een van onze 

bruikleengevers en was een van onze 

sponsors bij de opening van het museum 

in 2004.

Voor meer informatie over het ICN:  

www.icn.nl

Sylvia van Schaik

Linoleum is een slijtvaste vloerbe

dekking van enkele millimeters dik. 

Het is een natuurproduct zonder 

verende eigenschappen en heeft een 

grote indrukvastheid. Het heeft als 

voornaamste bestanddeel lijnzaad

olie en als aanvulling daarop kurk of 

houtmeel en hars op een rug van jute. 

De naam komt van de Latijnse woorden 

Linum (vlas) en Oleum (olie). Er bestaat 

een variant met een marmerachtige 

textuur, genaamd “marmoleum”.

Reinigingsadvies

Het onderhoud kan bestaan uit het 

strippen (verwijderen oude waslaag), 

maar meestal volstaat het machinaal 

reinigen van de vloer met een neutraal 

schoonmaakmiddel. Nadat de vloer 

gereinigd is, worden er 2 of 3 lagen 

was aangebracht. De beste resultaten 

worden bereikt wanneer het speciaal 

ontwikkelde RC Lino Special Care wordt 

gebruikt Van groot belang is dat RC 

Lino Special Care op geen enkele wijze 

de polymeerwas aantast en geen residu 

achterlaat. Doffe vlekken behoren 

daarom tot het verleden.

Linoleum

Voorbereidingen Jubileumtentoonstelling in volle gang

gasten bemerkte ik het enthousiasme 

bij hen over de opzet en de inhoud. Met 

name de beginperiode van W.H. Gispen 

was voor velen een openbaring. 

Maar nu komt er letterlijk een kijkje 

in de keuken van W.H.Gispen. Ik had 

het voorrecht al dikwijls bij hem thuis 

te mogen zijn, en de laatste jaren bij 

Riek z’n weduwe. Vaak kwamen er 

verrassingen naar boven, dat alles 

mag nu dankzij de medewerking van 

de familie tentoongesteld worden 

vanwege het 90 jarig bestaan van 

het bedrijf. Ik weet zeker dat onze 

conservator Sylvia er iets moois van 

maakt.
Mevrouw Riek GispenVan de Griend

Foto’s Theo BosRaamvulling van smeedijzer uit 1921

Twee jaar geleden vroeg ik mevrouw 

d’Ancona lid te worden van het Comité 

van Aanbeveling. Net zo enthousiast  

als ze toen was, was ze nu weer toen 

ik haar vroeg de opening van deze 

tentoonstelling te willen verzorgen.  

Maar ook de voorzitter van ons Comité 

professor Cees Dam komt met een 

verrassing op de opening. Zoon Gerhard 

Gispen gaat wellicht ook nog in op 

mijn verzoek iets te vertellen over het 

interieur waar hij als kleine jongen 

in speelde. Een betere start van deze 

jubileumtentoonstelling kan ik me niet 

voorstellen.

Peter J. Baauw

Commode no. 764 ontworpen door WHG in 1934

Schilderijenwand met werk van WHG


