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THEO COLENBRANDER (1841-1930)
Nederlands eerste industrieel ontwerper, een biografie
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THEO COLENBRANDER
Doesburg, 31 oktober 1841 - Laag-Keppel, 28 mei 1930
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De achterzijde van Kerkstraat 21-23 te Doesburg in 1834, het geboortehuis van Theo
Colenbrander. Sepia tekening door Quirijn Maurits Rudolph Verhuell.

THEO COLENBRANDER (1841-1930)
Nederlands eerste industrieel ontwerper

Nieuwe uitgave Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren
In onze reeks monografieën verscheen onlangs als 13e uitgave bovengenoemde
zeer uitgebreide biografie van deze bijzondere Doesburger.
De publicatie werd samengesteld door Arno Weltens. Weltens deed ruim veertig
jaar onderzoek naar Theo Colenbrander, zijn leven en zijn werk. Het boek telt maar
liefst 224 pagina’s en is geheel in full-color uitgevoerd met ruim 180 afbeeldingen.
Het boek kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen van Stichting Fonds
A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting de Gestichten van Weldadigheid
Doesburg en de Gemeente Doesburg.
Naast de geboorte en jeugd in Doesburg wordt uitgebreid stilgestaan bij zijn verblijf in Parijs tijdens de Wereldtentoonstelling van 1867, zijn werk als architect,
de ‘transformatie’ van technisch tekenaar tot sierkunstenaar. Hij was interieur3

architect, boekillustrator, textiel- en behangontwerper en creëerde prachtige
tapijten. Maar Theo Colenbrander is natuurlijk tot ver buiten onze landsgrenzen
vooral beroemd geworden als keramiekontwerper voor o.a. de Haagsche
Plateelbakkerij Rozenburg, Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda en
Plateelbakkerij RAM in Arnhem.
Het was een bijzondere man. Hij leefde zijn hele leven lang ‘uit een koffer’ en
ging van hotel, naar pension of kosthuis. Colenbrander was altijd ‘onderweg’.
Uiteindelijk keerde hij weer terug naar de Achterhoek en overleed op 28 mei
1930 in pension bij de familie Berenschot aan de Rijksweg in Laag-Keppel.
Op de achterkant van het boekomslag staan enkele quotes die onder andere de
kwaliteit en het belang van het werk van Colenbrander illustreren:
‘De man die duizend-en-een nacht naar de polder bracht,’ - Rob Driessen (kunsthandel), Amsterdam;
‘Theo Colenbrander was zijn tijd ver vooruit in kleur, grillige dessins en decornamen.’ - Dirk Nienhuis (Collectie Meentwijck);
‘Colenbrander, industrieel ontwerper avant la lettre.’ - Titus M. Eliëns (publicist
Nederlandse vormgeving),’s-Gravenhage;
‘What has always fascinated me about Colenbrander’s designs? Their apparent
spontaneity coupled with structural rigor, nature-derived abstract forms used in
unconventional ways, and a striking use of color.’ - Richard Mills (publicist/verzamelaar tapijten), Portland Oregon (USA);
‘De krachtige vlekken in uitgesproken kleuren, zwart naast oranje en rood, dan
verder een vleug geel. Ik raak niet uitgekeken op het sprookjesachtige werk van
Colenbrander.’ - Christie van der Haak (textielontwerpster), ‘s-Gravenhage;
‘Het beeldmateriaal en de vele citaten in deze biografie geven gedetailleerde
informatie over het leven, werk, de mensen en milieus waar Theo Colenbrander
mee te maken had: van adellijke ondernemers en bankiers tot aardewerkschilderessen en pensionhoudsters.’ - Nina Herweijer (oud-conservator Museum De Waag,
Deventer);
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Het eerste exemplaar van het boek werd door voorzitter Rinus Rabeling op 19 augustus
j.l. in onze Colenbrander Salon aangeboden aan burgemeester Loes van der Meijs.

‘Colenbranders ontwerpen waren zeer individueel en visionair. Om die unieke,
kleurige schoonheid in de wereld te zetten had hij uitvoerders nodig: fabrieken
van tapijten en keramiek. Omdat hij hoge eisen stelde aan de uitvoering kwam
hij steeds in conflict met de praktische kant. Hij deed geen concessies. De kunst
eiste perfectie.’ - Hadewych Martens (voormalig conservator toegepaste kunst
Museum Arnhem);
‘Een unieke en zeer vernieuwende, enigszins teruggetrokken kunstenaar.
Bijzonder dat hij in zijn tijd, zonder de huidige communicatiemiddelen, met
zovelen in de Nederlandse kunstwereld contact had.’ - Rinus G..M. Rabeling
(Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg).
Het boek is nu te koop in de boekhandel en uiteraard in Streekmuseum De Roode
Tooren. Ook kan men het boek per e-mail bestellen (info@deroodetooren.nl).
De verkoopprijs bedraagt € 17,50; toegezonden per post € 20,00.
Een boek voor onze leden en Vrienden
Ingesloten bij dit Informatiebulletin ontvangen onze leden en Vrienden een op
naam gestelde Tegoedbon. Tegen inlevering van deze bon kunt u tijdens de
openingsuren van het museum (di-vr 11.00-17.00 uur en za-zo 13.00-17.00
uur) een gratis exemplaar in ontvangst nemen.
Als bestuur zijn we verheugd om u, in een tijd dat door corona vele verenigingsactiviteiten niet door konden gaan, dit bijzondere boek te kunnen
aanbieden.
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JAARVERGADERING EN NIEUWE BESTUURSLEDEN
Door de beperkingen vanwege het coronavirus was het niet mogelijk om de
gebruikelijke jaarvergadering op de derde donderdag van maart
te laten doorgaan. Om toch te kunnen voldoen aan o.a. de eisen voor de subsidieverlening, museumregister en anbi-status was er gelegenheid om telefonisch
of via internet te reageren op de agenda en de jaarverslagen zoals opgenomen in
Informatiebulletin 147 van mei 2021.
Tegen deze stukken is door geen der leden bezwaar gemaakt. Verheugend was
het dat de reacties die wel kwamen erg positief waren over de wijze waarop we
als vereniging en museum de beperkingen van de pandemie hebben aangepakt.
Financieel hebben we, mede door een Rijkssubsidie en een bijdrage uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank, het verslagjaar ‘zonder grote kleerscheuren’
kunnen doorstaan. De ‘revitalisering’ van de bovenetage van het museum kon
door gedeeltelijke afwezigheid van publiek versneld worden gerealiseerd.
Ook waren er geen bezwaren tegen de toetreding tot het bestuur van mevrouw
Wanda Steintjes en de heren Edward den Doop en Eelco Blokdijk. Wanda zal in
de loop van dit jaar het penningmeesterschap overnemen van Carel Rensing en
Eelco gaat het secretariaat verzorgen.
Onlangs is in bestuurskring afscheid genomen van Nina Herweijer als bestuurslid. We zijn blij dat Nina nog wel betrokken wil blijven bij het collectiebeheer en
de implementatie van een nieuw collectieregistratie-programma.

Onze nieuwe bestuursleden, v.l.n.r.: Edward den Doop, Wanda Steintjes en Eelco Blokdijk.
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Nina Herweijer

NINA HERWEIJER STOPT, MAAR GAAT OOK NOG DOOR...!
Zoals op de vorige pagina reeds aangegeven is Nina Herweijer afgetreden als lid
van het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh.
Het was in 2007 dat wij vernamen dat Nina ging stoppen als conservator van
Museum De Waag in Deventer. Zij woonde reeds vele jaren in Doesburg en was
natuurlijk buitengewoon deskundig op museaal gebied. Daarnaast had zij als
opgeleid kunsthistorica veel expertise opgebouwd ten aanzien van o.a. collectiebeschrijving en -beheer.
Zij reageerde positief op ons verzoek om in 2008 toe te treden tot het bestuur en
heeft sindsdien, ondersteund door een vaste kern van ‘assistenten’, vrijwel de
gehele verzameling van het museum opnieuw geïnventariseerd en in het
programma Adlib ingevoerd. Daarnaast hebben wij veel profijt gehad van haar
deskundigheid en adviezen, o.a. op het gebied van textiel.
Gelukkig heeft zij aangegeven voorlopig nog betrokken te willen blijven bij de
collectiebeschrijving en de textielverzameling. Daarnaast gaat ze ondersteunen
bij het overzetten van het Adlib-programma naar het nieuwe Memorix.
Onlangs is in bestuurskring op informele wijze afscheid genomen van Nina
Herweijer als bestuurslid.
Om ook in de toekomst het collectiebeheer op een gedegen manier te blijven uitvoeren zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid die dit graag wil oppakken.
Enige ervaring zou natuurlijk fantastisch zijn, maar een inwerkperiode onder
leiding van Nina is wellicht ook mogelijk.
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FAMILIEPORTRETTEN VAN HASSELT IN MINIATUUR
Onlangs ontvingen wij van de Stichting Familiebezit Van Hasselt als permanent
bruikleen een vijftal familieportretten in miniatuur. De miniaturen worden in de
loop van september in ons museum gepresenteerd in combinatie met onze reeds
bestaande portrettengallerij van beroemde Doesburgers.
De familie Van Hasselt had in de 18e en 19e eeuw sterke banden met Doesburg.
Johan Conrad van Hasselt (1797-1823) was de oudste zoon van mr. Barthold van
Hasselt (1741-1819) en Bernardina Antonia Rasch (1767-1840). Hun beider portretten zijn ook te zien in de burgerzaal van het stadhuis te Doesburg.
Barthold van Hasselt was burgemeester van Doesburg van 1773 tot 1788.
Bernardina Antonia Rasch is een nazaat van de Doesburgse familie Gordon. Zij
trouwden op 26 april 1789 te Doesburg.
De andere drie personen zijn dr. Bernard Johan Robbert van Hasselt (1806-1864,
hij was de jongste zoon van burgemeester Barthold van Hasselt en werd later
stadsgeneesheer en burgemeester van Naarden), en zijn echtgenote en dochter.
Helaas is niet bekend wie de miniaturen heeft/hebben vervaardigd.
De portretjes v.l.n.r.:
- Bernardina Antonia Rasch (1767-1840), echtgenote van mr. Barthold van
Hasselt (1741-1819), burgemeester van Doesburg van 1773 tot 1788;
- Dr. Bernard Johan Robbert van Hasselt (1806-1864), in het uniform van ser8

geant der vrijwillige flankeurs, in welke hoedanigheid hij als student deelnam
aan de 10-daagse veldtocht in 1830 in België - in 1832 med. dr. te Groningen;
- Dr. Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), med. dr. te Groningen 1820, samen
met zijn vriend en studiegenoot Heinrich Kühl vertrok hij in juli 1820, als eerste
en tweede lid van de door Koning Willem I pas benoemde ‘Natuurkundige
Commissie van Nederlandsch Indië’ naar Batavia;
- Johanna Gesina Hoving (1809-1876), echtgenote van dr. Bernard Johan
Robbert van Hasselt;
- Antonia Aldegonda van Hasselt (1833-1892).

NIEUWE PUBLICATIE IN ONZE MUSEUMWINKEL
Behalve onze uitgave over Theo Colenbrander is er nog een bijzonder boek aan
het assortiment in onze museumwinkel toegevoegd.
Het gaat hierbij om de publicatie: Kasteel Keppel, een beknopte geschiedenis van
het kasteel en zijn bewoners. Het boek is samengesteld door mevrouw Pol
Diepeveen-Jansen uit Laag-Keppel en werd uitgegeven door de Pallandt van
Keppel Stichting.
Al duizend jaar wonen er heren en vrouwen van Keppel aan de Oude IJssel bij
Hoog- en Laag-Keppel. Aanvankelijk werd op de locatie Hombeek (op de plek
van de huidige boerderij ‘t Hommeke aan de Rijksweg in Hoog-Keppel) een
houten huis gebouwd, omgeven door wallen en greppels, later een stenen toren
op de plek waar het huidige kasteel Keppel nu staat. Gedurende al die eeuwen,
tot op de dag van vandaag, zijn het huis en de titel heer en vrouwe van Keppel
via vererving aan een volgende generatie overgedragen. Het kasteel is dus nooit
verkocht of op andere wijze in andere
handen overgegaan.
De heerlijkheid Keppel, het kasteel en
zijn bewoners worden in dit boek
beschreven en verbonden met de gebeurtenissen binnen het graafschap en hertogdom Gelre en de republiek. De heren van
Keppel speelden een actieve rol in de
regionale en landelijke politiek, soms met
fatale afloop, ofwel leidden een rustig
leven, meedeinend op de veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen. De
bouwfasen van het kasteel, die voor een
deel nog steeds zichtbaar zijn, weerspiegelen de afwisseling van woelige en
rustige perioden in het leven van zijn
bewoners.
Het boek kost € 14,95 en is vanaf nu te
koop in onze museumwinkel.
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MUSEUM VANAF 5 JUNI WEER OPEN VOOR BEZOEKERS
Na maanden van gedwongen sluiting vanwege alle coronamaatregelen konden
we vanaf 5 juni gelukkig weer bezoekers begroeten in De Roode Tooren.
Na een aarzelend begin in de eerste twee, drie weken kunnen we nu vaststellen
dat velen de weg naar Doesburg en ons museum weer weten te vinden. Weken
met soms meer dan 500 enthousiaste bezoekers stemmen ons zeer tevreden.
De reacties zijn zeer positief en men houdt zich prima aan de nog verplichte
maatrgelen zoals afstand houden en desinfecteren. De waardering spreekt ook uit
de verkopen in de museumwinkel en de vrijwillige bijdragen in de giftenbus!

NIEUWE GASTVROUWEN VOOR DE ROODE TOOREN
Na de coronasluiting konden we ook weer drie nieuwe enthousiaste gastvrouwen
verwelkomen. Na een ‘inwerkperiode’ zijn Arien op ‘t Land, Mieke den Doop en
Truus de Wit sinds kort volledig inzetbaar. Binnenkort start de ‘opleiding’ van
twee nieuwe gastheren.

‘DOESBURG IN DE TWEEDE WERELDOORLOG’ TOT EN
MET MET 31 DECEMBER VERLENGD
Doordat het ovegrote deel van geplande expositieperiode het museum niet open
mocht zijn, hebben wij de expositie over de Tweede Wereldoorlog in Doesburg
uiteindelijk verlengd tot en met 31 december a.s. Er was nog zoveel belangstelling dat het geen moeilijk besluit was.
Aan de hand van een aantal thema’s, waaronder mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door
de Canadezen op 16 april 1945 wordt een beeld gegeven wat de Duitse bezetting
voor de stad en de inwoners heeft betekend.
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Een van de afbeeldingen bij het thema ‘de gehavende stad’: De Markt met Smidse van Vossers,
de sterk beschadigde synagoge en de restanten van de opgeblazen Martinitoren, april 1945.

Met name de laatste twee weken voor de bevrijding hebben veel impact gehad
op de bevolking en de stad. Vele dagen werden doorgebracht in de kelders van
de historische binnenstad, het Canadese granaatvuur veroorzaakte veel schade.
Ook wordt de bijzondere documentaire ‘Het drama van Doesburg’ over onder
meer drogist Gastelaars, die werd gemaakt door Henk IJbema en Maarten
Lindner, doorlopend getoond.
Speciaal voor onze leden en de Doesburgse bevolking hebben we in de komende
maanden ook nog een aantal speciale avond-openstellingen op het programma
staan. Het museum is dan geopend van 19.00-22.00 uur. het gaat hierbij om de
volgende data: woensdag 13 oktober, donderdag 22 oktober, woensdag 10
november en donderdag 25 november. Uiteraard zal hieraan ook via de media
nog aandacht worden besteed.

HENK DE VRIES
Onlangs heeft Henk de Vries ons laten weten in verband met persoonlijke
omstandigheden te moeten stoppen als bestuurslid van onze vereniging. Helaas
zullen we in de komende maanden dus op zoek moeten naar een geschikte vervanger.
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN

De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:
-

Warenhuis Staarink
ARCX Monumentenzorg
Monumentenvereniging 15 april 1945
Doesburgsche Mosterdfabriek
Stadsbierhuys De Waag
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
Restaurant De Liefde
Garage Schel bv
Chinees Restaurant Xiang Man
Heel Metaal bv
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Youprinting, ontwerp en drukwerkproducties
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Te Lindert Notaris
J.W.J. Derksen v.o.f.
Loc 17
Wijnkoperij Van Ditmars
Mevrouw Jacqueline Roelofswaard
Mevrouw Birgit van Veldhuizen
De heer J. Vervoort
Schildersbedrijf Henk Teunissen
LiViPro
De Klussenier
Mmm van... Peter / mmmvanpeter.nl

Markt 7
Bergstraat 41
Gasthuisstraat 6
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Meipoortstraat 54
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Zomerweg 37c
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 19
Kraakselaan 5a
Verhuellweg 29
Turfhaven 1
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Tellingstraat 2
Doormansingel 14
Minkmaatstraat 316
Roomstraat 11a
Zanderskamp 142
Zandbergstraat 7
Postbus 36
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Enschede
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg

