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1. Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

Op 5 november 2010 organiseerde Premsela, het voormalig Nederlands Instituut voor Design 

en Mode het congres ‘Save Me’ met als onderwerp design, erfgoed en geschiedenis. Marcel 

Duijghuisen, directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) leidde een 

van de parallelsessies getiteld ‘Minder is meer’. Hij lanceerde daar het idee, waartoe Robert 

van Rixtel en hijzelf in het voorjaar van 2010 het initiatief hadden genomen, voor het creëren 

van een instituut voor industriële vormgevingsarchieven. Kort daarop gaf het RHCe aan het 

Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) de opdracht tot het schrijven van een 

haalbaarheidsonderzoek. Het doel daarvan was het verrichten van verkennend onderzoek 

naar de haalbaarheid van de opzet van een instituut voor industriële vormgevingsarchieven 

bij het RHCe. De conclusie van het rapport was dat er behoefte is aan een dergelijk instituut. 

Vier partners ondersteunden het initiatief voor het nieuwe instituut: NAGO, RHCe, Premsela 

Nederlands Instituut voor Design en Mode en Design Cooperation Brainport. Het instituut 

kreeg de naam Louis Kalff Instituut - Erfgoedcentrum voor Industriële Vormgeving, vernoemd 

naar ir. Louis Kalff (1897-1976), lichtarchitect, reclameontwerper, architect, auteur, 

bestuurder en pionier op het gebied van industrieel ontwerpen. Van 1925 tot 1960 was hij 

werkzaam bij Philips in Eindhoven en gaf hij leiding aan de reclamestudio, het 

Lichtadviesbureau (LIBU) en de Artistieke Ontwerpgroep (ARTO). 

 

De eerste activiteit van het Louis Kalff Instituut (verder geheten het LKI) was een 

symposium in het Van Abbemuseum in Eindhoven op 15 april 2011 over industriële 

productarchieven. Dit was tevens het moment voor de officiële overdracht van het eerste 

industriële vormgevingsarchief van Joop Istha. Het volgende archief was dat van Louis Kalff 

zelf. 

Later dat jaar in oktober deed het LKI mee aan de Dutch Design Week met een 

tentoonstelling over Joop Istha, gebaseerd op het archief dat eerder dat jaar overgedragen 

was. Diezelfde week vond ook de boekpresentatie plaats van de eerste publicatie over Joop 

Istha in de reeks Louis Kalff Instituut publicaties. Tevens droegen de ontwerpers die aan de 

wieg stonden van de Dutch Design Week tijdens deze bijeenkomst hun archief over. 

 

In het voorjaar van 2012, op 24 april, organiseerde het LKI een lezingenmiddag over 

Bauhaus bij Yksi Expo waar tegelijkertijd een tentoonstelling getiteld ‘Bauhaus Twenty-21: 

An Ongoing Legacy’ van fotograaf Gordon Watson te zien was. Aan het einde van het jaar 

volgde de tweede boekpresentatie in de reeks LKI publicaties over industrieel ontwerper 

Frans van der Put. De presentatie vond plaats bij Philips Design op 14 december 2012. 

 

Naar aanleiding van de boekpresentatie volgde in 2013 de overdracht van het archief van 

Frans van der Put. Tevens werd bij het RHCe de eerste Louis Kalff lezing door 

productontwerper Frans de la Haye gehouden op 23 oktober tijdens de Dutch Design Week 

en werd de website van het LKI gepresenteerd. 

 

In de tussentijd is de stichting formeel opgericht. Op 31 augustus 2012 passeerde de akte 

voor notaris Martijn Le Coultre in aanwezigheid van het stichtingsbestuur Marcel Duijghuisen 

(voorzitter), Robert van Rixtel (secretaris) en Marie Christine van der Sman 

(penningmeester). 

 

Vooruitkijken 

Inmiddels is het LKI een vaste speler in het Nederlandse erfgoedbestel. Het onderhavige 

beleidsplan heeft als doel de verrichtingen van de stichting verder te verfijnen en de plannen 

voor de jaren 2014-2016 uiteen te zetten. 

 
NB: de termen productontwerper en industrieel ontwerper worden afwisselend gebruikt en zijn voor het LKI synoniem. Dit 

geldt ook voor ontwerpen en vormgeven.
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2. Missie, Visie, Doelstellingen, Strategie  

 

Missie: 

Het Louis Kalff Instituut vertelt het verhaal over de geschiedenis van industriële vormgeving 

in Nederland. 

 

Visie: 

Het Louis Kalff Instituut is hét kennisinstituut op het gebied van de geschiedenis van 

industriële vormgeving in Nederland waar bezoekers fysiek en virtueel terecht kunnen voor 

informatie over en onderzoek naar Nederlandse productontwerpers, ontwerpbureaus, 

bedrijven, opleidingen en beroepsorganisaties. 

 

Doelstellingen: 

Het Louis Kalff Instituut heeft als doel documentair erfgoed van belangrijke Nederlandse 

productontwerpers, ontwerpbureaus, bedrijven, opleidingen en beroepsorganisaties te 

behouden en presenteren aan een breed publiek. De korte termijn focus ligt op de archieven 

en verhalen van de eerste generatie productontwerpers waarvan de redding de hoogste 

urgentie heeft. 

 

Strategie: 

Elk jaar organiseert het Louis Kalff Instituut de Louis Kalff lezing. Daarnaast kunnen andere 

activiteiten zoals een boekpresentatie, symposium, debat, lezingenmiddag of tentoonstelling 

worden georganiseerd. Het streven is om met regelmaat een publicatie het licht te doen zien 

in de reeks LKI publicaties en te bemiddelen bij de acquisitie van een of meerdere 

vormgevingsarchieven.  
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3. Productontwerpen na 1900 

 

Vormgeving van producten staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Lange tijd stond 

kunstnijverheid in de schaduw van de beeldende kunst en architectuur. 

 

De vorming van de Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) in 1904 

betekende een keerpunt. Sierkunstenaars en vormgevers groepeerden zich. De emancipatie 

van de vormgevers was een reactie op de veranderde samenleving. Nederland ontwikkelde 

zich onder invloed van de industrialisatie tot een consumptiemaatschappij waar industriële 

producten in catalogi en winkels werden aangeboden. De vormgevers vreesden de 

teloorgang van hun ambacht. Hun vak dreigde minder aanzien en minder inkomsten te 

genereren. In de jaren ’20 van de vorige eeuw vormde deze generatie een avant-garde die 

zich als artistieke voorhoede presenteerde. 

 

Het eveneens in deze periode opkomende functionalisme in de architectuur en het 

baanbrekende werk van het Bauhaus bracht ‘verlichte industriëlen’ ertoe vormgevers bij de 

ontwikkeling van hun producten in te schakelen. Enkele ontwerpers ontwikkelden zichzelf 

tot die ‘verlichte industriëlen’. In die nieuwe situatie ontstond de Bond voor Kunst in de 

Industrie (BKI). Na de Tweede Wereldoorlog kwam het beroep van productontwerper in een 

stroomversnelling door het werk van de Stichting Industriële Vormgeving als opvolger van de 

BKI. Er ontstonden ook opleidingen aan academies en universiteiten. 

 

Deze inleidende tekst was te lezen bij de eerste tentoonstelling van het LKI gewijd aan 

industrieel ontwerper Joop Istha. Het geeft in een notendop de ontwikkeling van het vak 

industrieel ontwerper weer. Deze ontwikkeling is de blauwdruk voor de keuzes die het LKI 

maakt ten behoeve van haar collectieprofiel en daaruit voortvloeiend de collectievorming. 
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4. Collectievorming 

 

Het LKI bemiddelt bij de vorming van een collectie vormgevingsarchieven die berust bij het 

RHCe. Vanwege haar expertise en voeling met het vormgevingsveld kan het LKI het beste 

bepalen welke archieven in aanmerking komen voor acquisitie. Ze doet dit aan de hand van 

het opstellen van een collectieprofiel. Hierin wordt gedefinieerd, op basis van een historische 

analyse van de geschiedenis van het industrieel ontwerpen, wie en wat de actoren 

waren/zijn in dit veld. De actoren betreffen: 

 industrieel ontwerpers; 

 ontwerpbureaus; 

 opleidingen; 

 bedrijven; 

 beroepsorganisaties. 

 

In bijlage 1 staat een overzicht van namen uit de vijf categorieën. Door middel van het geven 

van een waardering aan de namen ontstaat een top 30 van de belangrijkste actoren, zie 

bijlage 2. Dit collectieprofiel vormt de basis voor de collectievorming. 

 

Planning bemiddeling acquisitie vormgevingsarchieven: 

2014: René Smeets (directeur Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, 

kunstenaar en ambachtsman) 

Wim Gilles (directeur Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, 

productontwerper, o.a. voor Dru) 

Overig archiefmateriaal van particulieren die betrokken waren bij de Akademie voor 

Industriële Vormgeving Eindhoven / Design Academy Eindhoven 

2015: Rob Parry (productontwerper, o.a. voor PTT) 

2016: Droog Design (hedendaags ontwerpcollectief) 
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5. Behoud en beheer / Toegankelijkheid 

 

Na acquisitie komen de vormgevingsarchieven te berusten in de depots van het RHCe. Het 

RHCe zorgt voor behoud, beheer en het toegankelijk maken van de vormgevingsarchieven. 

De toegangen op de vormgevingsarchieven worden gepubliceerd op www.rhc-eindhoven.nl, 

www.louiskallfinstituut.nl en www.archieven.nl. Fysiek kunnen bezoekers terecht bij het 

onderzoekscentrum van het RHCe voor het raadplegen van de vormgevingsarchieven.  

http://www.rhc-eindhoven.nl/
http://www.louiskallfinstituut.nl/
http://www.archieven.nl/


8 
 

6. Onderzoek 

 

Het LKI doet niet alleen zelf onderzoek naar vormgevingsgeschiedenis, ze faciliteert 

daarnaast het onderzoek door studenten, leerlingen, onderzoekers en andere bezoekers door 

ze te wijzen op de collectie vormgevingsarchieven bij het RHCe. Het LKI is in gesprek met 

wetenschappers op het gebied van designgeschiedenis, zoals prof. dr. T.R.A. de Rijk van de 

TU Delft om te onderzoeken of er in samenwerking met de instituten waaraan industrieel 

ontwerpen wordt gedoceerd een onderzoekslijn kan worden opgezet. Ook met de Design 

Academy Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Design 

worden samenwerkingsverbanden op onderzoeksgebied gezocht. 

 

Voor de komende jaren staat onderzoek naar de volgende onderwerpen gepland: 

2014-2015: Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven / Design Academy Eindhoven 

2016: Rob Parry (productontwerper, o.a. voor PTT) 
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7. Programmering 

 

De in 2013 geïntroduceerde traditie van de Louis Kalff lezing wordt ook voortgezet in 2014 

en volgende jaren. Het LKI wil haar programmering niet alleen richten op het oudere publiek, 

maar zeker ook op de nog studerende generatie. Daartoe gaat het LKI samenwerking zoeken 

met de betreffende onderwijsinstituten in Eindhoven en omgeving. 

 

Planning sprekers Louis Kalff lezing: 

2014: Bruno Ninaber van Eyben (productontwerper, o.a. sieraden) 

2015: Hella Jongerius (productontwerper, o.a. keramiek) 

2016: Gijs Bakker (productontwerper, o.a. sieraden) 
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8. PR en communicatie 

 

Het Louis Kalff Instituut maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 

 

 Website www.louiskalffinstituut.nl 

Op deze website staat een kennisbank met informatie over ontwerpers, ontwerpbureaus, 

opleidingen, bedrijven en beroepsorganisaties. Daarnaast zijn de ontsloten 

vormgevingsarchieven te raadplegen. Verder is er algemene informatie over het instituut 

en de reeds uitgebrachte publicaties te vinden. 

 

 Persberichten 

Een activiteit of publiciteitswaardig moment wordt ondersteund door een persbericht 

gericht aan de nationale en lokale pers. 

 

 Direct marketing 

Het LKI beschikt over een uitgebreid mail- en adressenbestand van relaties die gericht 

worden benaderd met een uitnodiging voor lezingen, boekpresentaties of andere 

activiteiten. 

  

http://www.louiskalffinstituut.nl/
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Bijlage 1: lijst van industrieel ontwerpers, ontwerpbureaus, opleidingen, bedrijven en 

beroepsorganisaties 

 

Industrieel ontwerpers 

(volgens Centraal Register Vormgevingsarchieven / Nationaal Ontwerp Archief) 

 

 Alferink, Joost (1964) 

 Alons, Cor (1892-06-11 - 1967-04-24) 

 Annink, Ed (1956-10-24 - 2012-09-25) 

 Ansems, Hans (1956-01-25) 

 Appenzeller, Hans (1949-04-21) 

 Ast, Jorre van (1980) 

 Baijngs, Carole (1973) 

 Bakker, Gijs (1942-02-20) 

 Bazelmans, Els (1966-03-07) 

 Beek, Nicolaas van (1938-05-03) 

 Beekum, Radboud van (1950-10-20) 

 Bellefroid, Edmond (1893-07-03 - 1971-01-07) 

 Beran, Gustav (1912-10-17 - 2006) 

 Berg, Gerard van den (1947) 

 Bergmans, Charles (1950-01-31) 

 Berkheij, Johannes Cornelis (1930) 

 Bey, Jurgen (1965-01-30) 

 Boer, Simon de (1960-08-31) 

 Bosscher, Madeleine (1942-04-19) 

 Botman, Wouter 

 Brekveld, Arian (1968-07-17) 

 Bremers, Peter (1957-07-19) 

 Brink, Wim van den (1929) 

 Brinkman, Jan (architect) (1902 - 1949) 

 Brugge, Myranda (1957) 

 Burki, Charles (1909-05-04 - 1994-05-02) 

 Buschmann, Roland (1965) 

 Busquet, H.Th.J.A. (1914-02-09 - 1977-06-12) 

 CCC 

 Carels, Nikolai (1967-03-02) 

 Commandeur, Jean Paul (1963) 

 Copier, Andries (1901-01-11 - 1991-12-19) 

 Cubic 3 Design 

 Daems, Pierre (1911-10-06 - 1982-08-05) 

 Das, Gebroeders 

 Dijkmeijer, Frans (1936) 

 Draisma, Eibert (1966-02-08) 

 Ebbing, Hans (1954-10-27 - 1986-01-12) 

 Eijk, Niels van (1970) 

 Evenblij, S. 

 Feiz, Khodi (1963) 

 Flem, Wladimir (1910) 

 Franssen, Martijn (1971) 

 Gallmann, Joke (1945-04-28) 

 Gilles, Willem (1923 - 2002) 

 Gispen, Willem Hendrik (1890-12-07 - 1981-05-10) 

 Graaff, Marian de 

 Graumans, Rody 
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 Grcic, Konstantin (1965) 

 Greif, Niels 

 Groenendijk, Huibert (1954) 

 Gugelot, Hans (1920 - 1965) 

 Guldemond, Bart (1962-01-16) 

 Guntenaar, Floris (1946-04-14) 

 Gutter, Niels (1976) 

 Haas, Ton (1954-11-27) 

 Hans, Ineke (1966) 

 Hartsuyker, Aram 

 Hassani, Massoud (1983) 

 Haye, Frans de la (1943) 

 Hees, Maria (1948-09-19) 

 Herens, Hendrik (1893 - 1934) 

 Hermsen, Herman (1953-05-20) 

 Hessels, Paul (1971) 

 Heus, Tom de (1921-08-21 - 1985-05-18) 

 Hiemstra, Chris (1942-01-04 - 2012-03-14) 

 Holten, René (1961) 

 Hoonaard, Siem van den (1900-10-11 - 1938-08-11) 

 Huszár, Vilmos (1884-01-05 - 1960-09-08) 

 Hutten, Richard (1967) 

 Istha, Joop (1933) 

 Jaarsveld, Wim (1914) 

 Jagt, Peter van der (1971) 

 Janssen, Donald (1943-06-07) 

 Jaritz, Frits (1924-07-11) 

 Jongejans, Charles Adriaan (1918 - 1995-07-18) 

 Jongerius, Hella (1963-05-30) 

 Jongstra, Claudy (1963-02-06) 

 Kabel, Chris (1975) 

 Kalff, Louis Christiaan (1897-11-14 - 1976-09-16) 

 Kaptein Roodnat (2000 - 2000) 

 Kerkhof, Tinus van de (1937 - 2013 ) 

 Kho Liang Ie (1927-08-05 - 1975-01-01) 

 Kiljan, Gerrit (1891-10-26 - 1968-10-21) 

 Klerk, Michel de (1884-11-24 - 1923-11-24) 

 Klopper, Heleen (1973) 

 Kokke, Ruud-Jan (1956-03-07) 

 Kramer, Friso (1922-08-13) 

 Krechting, Michel (1953) 

 Krouwel, Peter (1952) 

 Kurvers, Anton (1889-07-23 - 1940-01-29) 

 Laarman, Joris (1979-10-24) 

 Leeuwen, Paulus van (1955-06-12) 

 Ligtelijn, Franck (1933-12-09 - 1996-12-07) 

 Linssen, Lodewijk Jacobus Franciscus (1936) 

 Lion, Dick (1956) 

 Lubbe, Miriam van der (1972) 

 Luske, Sander (1970-03-18) 

 Lücker, Louis J.H. (1938) 

 Maarschalkerwaart, Rob van 

 Maes, Ann (1952) 

 Marinissen, Aat 
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 Meijden, Dick van der (1956) 

 Meijs, Ronald (1962-05-17) 

 Melis, Jan (1966) 

 Merckx, Arnold (1941) 

 Mettes, Frans (1909-03-18 - 1984) 

 Meydam, Floris (1919-12-29 - 2011-09-25) 

 Mijksenaar, Paul (1944) 

 Milbert, George 

 Moritz, Ulf (1939) 

 Müller, Christiane 

 Nierop, Onno van 

 Nieuwelaar, Aldo van den (1944-11-23 - 2010-10-23) 

 Nieuwenborg, Frans van (1941-11-09) 

 Ninaber van Eyben, Bruno (1950-11-03) 

 Noyons, Willem (1956) 

 Oberdorf, Jos (1962) Nederlands, 

 Oestreicher, Liesbeth (1902-05-27 - 1989-11-06) 

 Os, Koen van 

 Osnabrugge, Joop van (1917 - 1988) 

 Pakhalé, Satyendra (1967) 

 Parry, Rob 

 Pauw, José de (1953) 

 Peters, Wolfram (1952) 

 Pieck, Henri (1895-04-19 - 1972-01-12) 

 Posthuma, Thom (1893-02-14 - 1941-01-05) 

 Pot, Bertjan (1975-05-26) 

 Premsela, Benno (1920-05-04 - 1997-03-27) 

 Prins, Ralph (1926-05-03) 

 Pruyser, Bas (1950) 

 Put, Frans van der (1930) 

 Quist, Wim (1930) 

 Rameckers, Clemens (1949) 

 Remy, Tejo (1960-06-03) 

 Rietveld, Wim (1924 - 1985) 

 Rijk, Vincent de (1962) 

 Rittermann, Susann (1967) 

 Robertus, Hans (1952) 

 Roelandt, Aart (1954) 

 Ruiter, Erica de 

 Schaap, Robert Jan (1943) 

 Schijndel, Mart van (1943 - 1999-09-30) 

 Schimmelpenninck, Luud (1935-05-27) 

 Scholten, Stefan (1972) 

 Schrofer, Frans (1956-08-15) 

 Schudel, Paul (1951) 

 Seyferth, Christoph (1966) 

 Simonis, Dick (1919-09-10) 

 Sipek, Borek (1949) 

 Slothouber, Jan (1918-11-06 - 2007-11-29) 

 Sluis, Ine van der (1960-06-14) 

 Smeets, Job (1969) 

 Sneyders de Vogel, Hermian (1941-03-08 - 2012-04-22) 

 Somers, Wieki (1976-09-16) 

 Smeets, Job (1969-12-19) 
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 Stallinga, Henk (1962-09-25) 

 Stam, Mart (1899-08-05 - 1986-02-21) 

 Stockmans, Piet (1940-01-26) 

 Straatsma, Sebastiaan (1972) 

 Suyling, Karel (1926-10-05) 

 Suyling, Peik (1954-08-05) 

 Talsma, Fedde (1954) 

 Timmermans, Hugo (1967) 

 Tjepkema, Frank (1970-10-29) 

 Truijen, Emile (1928-02-13 - 2003-10-22) 

 Uipkes, Inger (1945-05-20) 

 Vantongerloo, Georges (1886-11-24 - 1965-10-05) 

 Veer, Peter van der 

 Veldhuijzen van Zanten, Victor 

 Verbeek, Arie (1893-04-29 - 1970-10-31) 

 Verboeket, Max (1922-07-08) 

 Verheyden, Bob (1964-07-15) 

 Versluys, Richard 

 Verzuu, Ko (1901-1971) 

 Vinken, Jeroen (1955-06-23) 

 Visser, Arnout (1962-10-05) 

 Vlugt, Leen van der (1894-04-13 - 1936-04-26) 

 Vos, Roderick 

 Vossen, Frans (1936-05-11 - 1983) 

 Vries, Coen de (1918) 

 Vries, Willem de (1908-07-09 - 1969-07-21) 

 Vrolijk, Maarten (1966-02-25) 

 Vroom, Marcel (1956) 

 Vulpen, Gerwin van (1958-05-30) 

 Wal, Jan van der 

 Walraven, Richard (1950-07-22) 

 Wanders, Marcel (1963-07-02) 

 Westerink, 

 Westrenen, Andreas Jan van (1926) 

 Wolf, Rudolf (1919-12-01 - 1989-10-07) 

 Zéguers, Camilla (1949-08-07) 

 Zwart, Piet (1885-05-28 - 1977-09-24) 

  

Industrieel ontwerpers 

(buiten Centraal Register Vormgevingsarchieven / Nationaal Ontwerp Archief) 

 

 Maarten Baas 

 Lou Beeren 

 Carel Begeer 

 Frans Bevers 

 Maria Blaisse 

 Rokus van Blokland 

 Tord Boontje (1968) 

 Carel Boonzaaijer 

 Albert Bos (1940) 

 Jan des Bouvries 

 Cees Braakman 

 Peer de Bruyn 

 André Cordemeyer (1924) 
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 Hans Dirken 

 Aart van Dobbenburg 

 Piet Hein Eek 

 Arthur Eger 

 Gerard Geijtenbeek 

 Jaap Gidding 

 Theo Groothuizen 

 Ed van Hinte (1951) 

 Jan Jacobs 

 Jan Jansen 

 Jacob Jongert 

 Jan van Keulen (1913-1994) 

 Hans Kraayenhof (1938-1992) 

 Harm Lagaay 

 Paulus van Leeuwen 

 John Lippinckhoff 

 Jan Lucassen 

 Pierre Mazairac 

 Johan Niegeman 

 Gijs Ockeloen 

 Willem Penaat 

 Jaap Penraat (1918-2006)  

 Bert Pompe 

 Simon Mari Pruys (1927-1980) 

 Gerrit Rietveld (1888-1964) 

 Hein Salomonson 

 Gilian Schröfer 

 Cornelis van der Sluys 

 René Smeets 

 Hein Stolle 

 Peter Stut 

 Teun Teunissen van Manen (1918) 

 Michiel van Tongeren (1956) 

 Joep en Jeroen Verhoeven (Demakers van) 

 Siep Wijsenbeek 

 Marijke van der Wijst 

 Rein Veersema (1922) 

  

Ontwerpbureaus 

 

 Van Dijk en Eger 

 Ebbing Haas en Schudel 

 NPK Ninaber Peters en Krouwel 

 Philips CIDC 

 TEL design 

 Total design 

 Vormgeversassociatie 

 Niels van Eijk & Mirjam van der Lubbe 

 EJOK Design for Industry 

 Landmark 

 WAAC’s 

 WELL 

 Yksi 

 Jongens voor de Kleinijverheid 
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 Kaptein Roodnat 

 Kho Liang Ie Associates 

 Mijksenaar, Bureau 

 Nooitgedagt & Zonen, J.  

 Ravage 

 

Opleidingen 

 

 Academie van Beeldende Kunsten Den Haag 

Docenten IV: Joop Istha, Friso Kramer, Lodder, Kho Liang Ie, Simonis, Wim 

Rietveld - 1950 weekendcurus Industiële Vormgeving Docenten o.a. Rietveld, 

Gispen, Alons, Kiljan, Zaalberg 

 Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem (later Artez) 

Hoofdocenten IV: Gijs Bakker, Frank Ligtelijn, Paul Schudel Docenten: Joep Sterman, 

Frank Ligtelijn, Onno van Dokkum Studenten: Ton Haas, Hans Ebbing, Hans Ansems, 

Herman Hermsen, Paul Schudel 

 Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (later Design Academy Eindhoven) 

Directeuren: Rene Smeets, Wim Gilles, Kees Houtman, Jan Lucassen 

Docenten: Emile Truijen, Wim Gilles, Frans van der Put, Lou Beeren, Frans de la Haye 

 Academie voor Kunst en Industrie Enschede AKI 

 Gerrit Rietveld Academie 

 TU Delft I.O. 

 

Bedrijven 

 

 Ahrend 

 Artifort 

 Auping 

 Van Besouw 

 Droog Design 

 Linoleum Krommenie 

 Pastoe 

 De Ploeg 

 ’t Spectrum 

 FA van Berkel - DAF 

 The Frozen Fountain 

 Montis 

 Leolux 

 Lumiance 

 Tomado 

 

Beroepsorganisaties 

 

 BKI Bond voor Kunst en Industrie (1924-1949) 

 BAA Bureau voor Aesthetische Adviezen (1947-1952) 

 COSA Stichting Centraal Orgaan van het Scheppend Ambacht (1948-1984) 

 Goed Wonen 

 IIV Instituut voor Industriële Vormgeving (1950-1976) 

 Vormgeversinstituut (1993-2000) 

 ISN Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst 

 VANK Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst   
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Bijlage 2: top 30 industrieel ontwerpers 

 

 Piet Zwart (1885-1977) 

 Gerrit Rietveld (1888-1964) 

 Mart Stam (1899-1986) 

 W.H. Gispen (1890-1981) 

 Louis Kalff (1897-1976) 

 René Smeets (1897-1987) 

 Benno Premsela (1920-1997) 

 Friso Kramer (1922) 

 Martin Visser (1922-2009) 

 Wim Gilles (1923-2003) 

 Wim Rietveld (1924-1985) 

 Rob Parry (1925) 

 Karel Suyling (1926) 

 Kho Liang Ie (1927-1975) 

 Emile Truyen (1928-2003) 

 Frans van der Put (1930) 

 Joop Istha (1933) 

 Ulf Moritz (1939)  

 Gijs Bakker (1942) 

 Frans De La Haye (1943) 

 Aldo van den Nieuwelaar (1944-2010)  

 Bruno Ninaber van Eyben (1950)  

 Ton Haas (1954)  

 Hella Jongerius (1963)  

 Marcel Wanders (1963) 

 Jurgen Bey (1965)  

 Piet Hein Eek (1967)  

 Richard Hutten (1967) 

 Job Smeets (1970)  

 Droog Design (1993) 

 


