
        

Oud & Nieuws Nieuwsbrief 10  - 07

St
ic
ht
in

g 
Gi

sp
en

 
Co

ll
ec

ti
e 

Ni
eu

ws
br

ie
f 

10
 
- 

07

        

Colofon
 

Bijdragen  

Sylvia van Schaik 

John Venneman 

Guus Larsen

Fotoredactie

Diane van Veen

Vormgeving

Anita Edskes

Productie 

Matthijs Elsing

Distributie

Gerry Lippes

Redactionele coördinatie 

Guus Larsen

Een eerste woord van de voorzitter als 

ex-Gispenaar. Het is wel even wennen 

na zoveel jaren!

Na twee maanden bij mijn nieuwe 

werkgever op ten noort blijdenstein 

gewerkt te hebben  kan ik gelukkig 

terugzien op een aantal evenementen 

waar ik mijn gevoelens van heimwee 

mee voorkomen heb. 

Ten eerste de opening van de nieuwe 

expositie in het Gispen Museum op 18 

october j.l. door de nieuwe burgemees-

ter van Culemborg, de heer Roland van 

Schelven. Op bijgaande foto is te zien 

hoe hij op zeer bekwame wijze het 

lintje doorknipt!

De nieuwe expositie gaat over de ge-

schiedenis van het Gispen kantoormeu-

bilair, van het begin in 1916 tot ergens 

in de jaren 80 / 90 van de vorige eeuw. 

Namens de Stichting spreek ik mijn 

dank uit voor de medewerking van de 

burgemeester, temeer ook omdat hij 

zich bereid heeft verklaard zitting te 

nemen in het Comité van Aanbeveling.

De Stichting is hier heel blij mee omdat 

gebleken is dat de heer van Schelven 

een echte “Gispen fan” is en meerdere 

oude objecten in huis heeft.

Een betere ambassadeur kunnen wij 

ons niet wensen!

Een tweede evenement  waar ik aan-

wezig was betrof de introductie van 

Gispen Atlas.

Dit nieuwste meubelprogramma werd 

gepresenteerd in Living Tomorrow, huis 

en kantoor van de Toekomst  in Amster-

dam. Op de foto is te zien dat Gispen 

weer iets heel bijzonders heeft weten te 

ontwikkelen. 

Waar ik nu benieuwd naar ben, is…..

zou deze meubellijn nu ooit ook in Gis-

pen Museum komen?

De kans hierop lijkt me erg groot: de 

opvallende flesvorm in de poot en ka-

rakteristieke halve bol maken het zeer 

herkenbaar, maar …je weet het niet.

Wie heeft begin 70er jaren, bij de intro-

ductie van Gispen ST, de vooruitziende 

blik gehad dat dit meubel ruim 30 jaar 

later inderdaad in het museum terecht 

zou komen?

Kom allen naar Culemborg!

Bezoek dan niet alleen het Gispen Mu-

seum met de prachtige nieuwe exposi-

tie maar bewonder ook de jongste telg 

uit de Gispen portfolio van kantoor-

meubilair!

John Venneman

Voorzitter

> Van de voorzitter

> Opening tentoonstelling

> Bezoek Kees Gispen

> Nieuwe aanwinst

> Dank

Van de voorzitter

Dank Nieuwe aanwinst voor ons digitaal archief

Van Anneke Budel-Molendijk uit Soest kregen wij deze leuke foto van het 

kantoor van haar vader. Dit kantoor was in Haarlem gevestigd en de foto is 

genomen in 1956. Het kantoor is, op het bureau na (ik herken het bureau zelf 

niet als een Gispen-bureau), geheel ingericht met Gispen-meubelen. Herkent u 

dit bureau wel als een Gispen-bureau wilt u dit dan melden bij de redactie? 

OPROEP

Heeft u ook nog foto’s met daarop Gispen-meubelen? Stuur deze dan naar ons 

toe via E-mailadres: museum@gispen.nl. Wij breiden graag ons digitaal archief 

uit. Heel hartelijk dank!

Sylvia van Schaik

Conservator

De medewerkers van de Stichting Gispen Collectie 

wensen de lezers van Oud & Nieuws 

prettige feestdagen en een voorspoedig 2008 !

De Stichting Gispen Collectie dankt 

haar sponsoren die de realisatie van de 

nieuwe tentoonstelling mogelijk hebben 

gemaakt .

> Altis BV

> ARPER SPA

> BEVAR B.V.

> Bomefa BV

> Decorum BV

> Desso Projecten

> Gebr. v.d. Stroom

> Gewi Montage B.V.

> Gielissen Interiors & Exhibitions

> Goelst Nederland

> Human Office

> INVORM

> Kusch + Co

> Luxaflex Nederland BV

> Peperkamp

> Pot Verhuizingen

> Renz Roes Office Design

> Tailormade

> VDS

> Vlaming

> WILKHAHN



                

In het bijzijn van vele prominenten is 

de nieuwe tentoonstelling “Het bedrijf 

Gispen: kantoormeubilair door de jaren 

heen” op donderdag 18 oktober door de 

burgemeester van Culemborg, de heer 

R. van Schelven feestelijk geopend.

Gispen staat bekend om de stalen buis-

meubelen en Gisolampen, maar minder 

bekend is dat de productie van kantoor-

meubilair al vanaf de jaren dertig een 

groot aandeel van de omzet bepaalde. 

Deze omzet groeide na de Tweede  

Wereldoorlog sterk onder de dynami-

sche leiding van directeur ir. Wim van 

Osselen. 

In de jaren zeventig besloot het bedrijf 

zelfs om te stoppen met de productie 

van woonmeubelen en zich alleen te 

focussen op de productie van kantoor-

meubilair.

In vier perioden wordt een chronolo-

gisch overzicht getoond vanaf de jaren 

dertig tot en met de tachtiger jaren. 

Met de komst van het bedrijf naar Cu-

lemborg in 1934, verschijnt kort daarna 

de Stalachrome kantoormeubellijn, die 

ook zorgt voor een bedrijfseconomi-

sche versterking.

Tijdens de moeilijke oorlogsjaren wor-

den, naast noodproducties, staalarme 

“Ersatz” bureaux vervaardigd onder de 

naam Pelko.

In de jaren zestig trekt Gispen de aan-

dacht door met kleur, sfeer te brengen 

in de werkomgeving. 

De reclameslogan luidt: het bureau dat 

KLEUR geeft aan de EUROmarkt. (dat de  

EURO vele jaren later de gulden zou ver-

vangen kon niemand toen bevroeden)

Tevens wordt ter gelegenheid van het 

vijftigjarig bedrijfsjubileum in 1966 het 

succesvolle systeemmeubelprogramma 

Gispen AZ geïntroduceerd.

In de zeventiger-en tachtiger jaren brengt 

directeur Ed Vroom op voortvarende 

wijze productvernieuwingen tot stand als 

gevolg van ontwikkelingen op het gebied 

van kantoorautomatisering en de aan-

dacht voor nieuwe inrichtingsvormen. 

De tentoonstelling laat deze ontwikkeling 

zien “door de jaren heen”, vele pronk-

stukken uit lang vervlogen tijden, maar 

bovenal niet aflatende aandacht voor 

vooruitstrevend ontwerpen. 

Guus Larsen

Opening nieuwe Gispen tentoonstelling

Augustus jl. heeft de heer Kees Gispen, 

zoon van Willem Gispen en Riek Gispen-

van de Griend, het Gispen Museum be-

zocht om de Jubileumtentoonstelling 

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

bekijken. Tevens heeft Guus Larsen een 

uitgebreide rondleiding door de fabriek 

en de showrooms van Gispen verzorgd. 

Het werd een plezierige ontmoeting.

De heer Gispen woont en werkt in 

Amerika en sinds een paar jaar woont 

zijn moeder daar ook. Het vertrek van 

mevrouw Gispen-van de Griend naar 

Amerika was een van de redenen 

waar   om het voor het Gispen Museum 

mogelijk was om de meubelen uit het 

interieur van mevrouw en meneer Gispen 

tentoon te stellen. 

Bij het samenstellen van de tentoonstel-

ling stuitte ik in een van de familie-foto-

albums op een foto uit de jaren vijftig 

van een zeer jonge Kees Gispen gezeten 

in een verbronsde fauteuil no. 412 in 

de woonkamer van zijn ouderlijk huis 

Kees Gispen bezoekt Gispen Museum

te Den Haag. De foto is uiteindelijk 

gebruikt voor een blow-up in de 

tentoonstelling die als achterwand in 

het museum fungeerde om de sfeer 

te laten zien van het woonhuis van de 

familie Gispen.

De meubelen uit de tentoonstelling

waren voor een jaar museumstukken. 

vol bewondering voor het niervormig 

presidentbureau uit 1950

altijd leuk zo’n openingshandeling...

 Gispen International BV

 Parallelweg West 23

 4100 AA te Culemborg

T 0345 – 474 211

E museum@gispen.nl

W www.gispen.nl

Bureaus en stoelen speciaal ontworpen voor 
kantoorinrichtingen in de jaren ’30 t/m ’80. 
Dit alles geïllustreerd door beeldmateriaal uit 
catalogi en reclamemateriaal speciaal ontworpen 
voor de verkoop van kantoormeubilair uit die tijd.

t/m vrijdag 3 oktober 2008 in het

Gispen Museum te Culemborg

Het Gispen Museum beslaat 100m2 en is op 
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur gratis 
toegankelijk en gevestigd op de parterre van het 
hoofdkantoor van het bedrijf Gispen International 
BV. Rondleidingen voor grote groepen zijn op 
aanvraag mogelijk: museum@gispen.nl

Tentoonstelling

Het bedrijf Gispen:
kantoormeubi lair  door de jaren heen

Tentoonstellingsposter

Kees en Keesje

Met rondleider op een geheel ander zitmeubel, de QB

Ze worden op dit moment gerestaureerd 

en gaan dan weer terug naar de familie 

om weer gewoon te worden gebruikt als 

de gebruiksgoederen waarvoor ze door 

W.H. Gispen zijn ontworpen .

Sylvia van Schaik

Conservator


