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Het grote publiek toonde tr1dens een groot deel van zljn leven maar weinig waarderlng voor de

creatles van Theo Colenbrander. Pas in 1924wtst een klein aantal gernteresseerden het werkkapltaal

bljeen te brengen, waardoor zijn keramische ontwerpen konden worden gerealiseerd. Op een ten-

toonstelling in Assen kunt u zich de komende maanden overtuigen vanztjn unieke talent.

TEKST: ARNO WELTENS

Portretfoto van Theo Colenbrander

et laatste decennium zijn er steeds

meer privéverzamelaars, kunsthan-
delaren en musea geïnteresseerd ge-

raakt in het werk van de Doesburgse

sierkunstenaar Theo Colenbrander (1841-1930).

Deze internationale belangstelling heeft in de

Verenigde Staten geleid tot collectievorming en

een toenemende interesse voor zijn werk. On-

langs kocht het Philadelphia Museum of Art
een van zijn siervazen van de Arnhemse plateel-
bakkerij RAM uit 1923. Andere Amerikaanse
musea waren al voor gegaan om het werk te ver-

zamelen van deze voormalige architect, die pas

na zyn veertigste besloot om sierkunstenaar te

worden.

Bijzondere veiling
Nét na het uitbreken van de kredietcrisis, werd
in februari 2008 bij het Amsterdamse veiling-
huis Sotheby's een omvangrijke collectie Neder-
landse art nouveau en art deco geveild van de

Amerikaanse collectioneurs Justin Schiller en

zijn partner Dennis David. De opbrengst van
de veiling bedroeg meer dan één miljoen euro.

Onder de ingebrachte voorwerpen bevond zich
menig door Colenbrander ontworpen object, in
het bijzonder keramiek. Hierbij werd geen on-
derscheid gemaakt tussen zijn Rozenburgperiode
(1884-1888) en die van RAM (1920-1926). De
fascinatie voor Colenbrander van het duo Schil-
ler-David dateerde van twintig jaar eerder, toen
antiquair Schiller en zljn partner David op za-

kenreis waren in Nederland. Tijdens hun verblijf
in Amsterdam bleef er nog enige vrije tijd over

en zij besloten een kijkdag van Sotheby's te be-

zoeken. Dit resulteerde onder andere in de eerste

aankopen.
In de daaropvolgende periode werd de privécol-
lectie uitgebreid tot meer dan driehonderd stuks.

links

Ontwerp van Theo Colenbrander van een driedelig kasistel,

met het decor'Voorjaar' in een uitvoering van P ateelbak
kerij W. Wollf von Gudenberg, Den Haag, 1BB7 uit de David

Schillercollectie. O Sotheby's, (2008).
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Opvallend was de enorme variatie: meubelen,

schilderijen, tekeningen, prenten en keramische

objecten. Het leverde een caleidoscopisch ovel-

zicht op van de Nederlandse kunst uit de peri-

ode 1880-1930. Onder de kunstobjecten bevond

zich een groot aantal dat was vormgegeven door

Colenbrander. Een van de niet verkochte voor-

werpen was een ongedateerde ontwerptekening
('kwartontwerp') op millimeterpapier. Dit nooit

uitgevoerde tapijtontwerp'Gefluister-Chuchote-
ment' verkocht het duo Schiller-David in 2011

aan het Museum of Fine Arts in Boston. Naar

wordt aangenomen bevindt zich slechts één Co-
lenbrandertapijt bij een particulier in de Ver-

enigde Staten. Van de circa twintig tapijten die

de tand des tijds hebben overleefd, was Artisjok'
het meest succesvolle ontwerp. Van dit tapijt
werden verschillende varianten uitgevoerd en

aangeschaft door gefortuneerde opdrachtgevers.

Zelfs na meer dan honderd jaar vallen de creaties

van Colenbrander op door het gebruik van volle,

verzadigde kleuren en de bijzondere kleursteilin-
gen.

Colenbrander Carpets
Freelance kunsthistoricus, computerdeskundige

en auteur Richard Mills raakte ook geboeid door

het bijzondere kleurgebruik en de vormentaal

van Colenbrander, Nederlands eerste industrieel
ontwerper. Mills richtte zijn aandacht vooral op

diens werk als tapijtontwerper. Hij publiceerde

niet alleen in tijdschriften (o.a. Jong Holland
in 1994), maar begon ook te verzamelen. Ztln
uitvoerig onderzoek resulteerde uiteindeli.fk in
de beslissing om in 2009 te starten met de op-

zet van 'Colenbrander Carpets'. Via dit, in de

staat Oregon gevestigde , bedrijf is het mogelijk

boven OntwerpvanTheoCoenbrandervandezevaas,rnethetdecor'Openwerkl ineenuitvoeringvandePlateebakkerij Ram, l924.ColectleDrentsMuseum.

linksonder Theo Colenbrander, decorontwerp 'Bonte Roos' en 'Crocus', circa 
,l920, 

pot ood en aquare verf op papier. Particu jere collectie. Te zien op de expositie 'Theo

Co enbrander'!n het Drents Museum.

rechtsonder Omslaq, zowe voor a Ls achterplat, va n het 'Maa ndsch rft voor verciering sku nst', .19 1, 1896, n r 3/4, kleu ren ltho. Co lectie Drents M useum.
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Er blijkt momen-
teel in de

Verenigde Staten

een groeiende

belangstelling

te bestaan voor
Colenbrander,

als vernieuwer
op het gebied

van de industriële

vormgeving.

linksboven

Ontwerp van Theo Co enbrander
van deze vaas in keramiek, model
'Levensloop' in een uitvoering
van Platee bakkerij Ram, Arnhem,
.i922. 

Co lectie Drents Museum
in een langdurig bruik een Rijks-

dienst voor het Cultureei Erfgoed,

Amersfoort.

rechtsboven

Detail van een handgeknoopte
smyrnaloper, met het patroon'Stei -

Rigide'van Theo Co enbrander uit
gevoerd door Carpets in Portland. o
Richard Mi ls.

onder

Maquette van het museumgebouw
dat nooit werd uitgevoerd maar we
bekroond uit 1862

om de handgeknoopte smyrnatapijten, speciaal

op maat, te laten vervaardigen. Honderd jaar

na dato bestaat dus de mogelijkheid om in Port-
land de destijds befaamde tapijten opnieuw te

bestellen. Vanwege de enorme gevarieerdheid en

gedetailleerdheid van de kleurrijke vloerkleden,
besloot Mills een boeiende computeranimatie,
zichtbaar via een website, te ontwikkeien. Colen-
brander was destijds als freelance tapijtontwerper
werkzaam voor de Amersfoortsche Tapijtfabriek
(1996-1901) en hierna door een fusie, bij de Ko-
ninklijke Deventer Tapijtfabriek (19 0 1 - i 9 1 9). Bij
de laatste fabriek was de productie gedurende de

Eerste \Tereldoorlog beperkt, vanwege het in- en

uitvoerverbod als gevolg van de Nederlandse
neutraliteit.

Ohr
Het Cooper-Hewitt, sinds 1967 onderdeel van
het befaamde Smithsonian, gaf van september

1994 tot en met augustus 1995 een overzicht
van Nederlandse kunstnijverheid. In de expositie
'The Structure of Style: Dutch Modernism in the
Applied Arts 1880-1930' ontbrak het aardewerk
van Colenbrander niet. Veel van de geëxposeerde

objecten waren afkomstig uit de collectie van de

eerder genoemde Justin Schiller. Dit National

Design Museum in New York, was onder andere

al in het bezit van een 60 cm hoge dekselvaas van
RAM (1923) en enkele Rozenburgvazen.
In 1999 organiseerde Het Paleis te Den Haag de

expositie'Pioneers and Terriers: Colenbrander,
Ohr and USA Clay Artists'. De samensteller,

prof. dr. Titus Elliëns, presenteerde het werk van
Colenbrander naast de keramiek van een Ame-
rikaanse tijdgenoot: George Ohr (1857-1918).

Deze speelde, nét als Colenbrander, een pioniers-
rol in de Verenigde Staten. Zoals uit de titel van
de tentoonstelling al op te maken was, werd de

vastberadenheid, niet te verwaÍren met halsstar-
righeid van beide kunstenaars, vergeleken met
een van de karaktertrekken van een terriër.

Geabstraheerde bloemontwerpen
De van televisieoptredens bekende Amsterdamse
auteur en kunsthandelaar Frans Leidelmeijer,
specialist op het gebied van de Nederiandse toe-

gepaste kunst, wist een Amerikaans museum te

interesseren. Samen met de directie en staf van
het \Tolfsonian Museum, wist hij circa twintig
jaar geleden een omvangrijke en belangrijke col-
lectie samen te stellen. Dit in het hart van het his-
torische (lees art deco) Miami gelegen museum
kent, naast een representatieve collectie boekom-
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-
theo colenbrander

slagen, ook een groot aantal voorwerpen nieuwe

kunst. Naast de zogenaamde 'Oranjeschotel'
(RAM), ter gelegenheid van het 25-jarig rege-

ringsjubileum van koningin -Wilhelmina, omvat

de collectie ook een aantal schetsont\Merpen van

Colenbrander. Het zijn aandoenlijke potloodte-
keningen van geabstraheerde bloemen, ingevuld
met waterverf. Naast de naam van het patroon,

noteerde de kunstenaar vaak de kleuren gevolgd

door begin- en einddatum van de schets. Soms

gebruikte hij de notitie 'goedgekeurd', voorzien

van een datum. Deze nooit uitgevoerde keramie-

kontwerpen dateren uit de periode 1916-1919.

Het zijn in wezen studies voor zijn latere sieraar-

dewerk in Arnhem. Dit ondanks het feit dat de

sierkunstenaar aan het einde van zijn leven (in

een briefwisseling met een vriend), schreef dat

hij alle documentatie en schetsen had vernietigd.
De meeste ontwerpen die toch bewaard geble-

ven zijn, bevinden zich thans in museaie collec-

ties in Nederland (onder andere in het Haags Ge-

meentemuseum, het Rijksprentenkabinet Am-
sterdam en het TextielMuseum Tilburg). Een

geringer aantal is in het bezit van particuliere
verzamelaars.

MoMa
Het Cleveland Museum of Art (CMA) beschikt

over een omvangrijke collectie 'art and design',

onder andere een dekselvaas van Rozenburg

met jaarletter A uit 1885. Ook het New Yorkse

Museum of Modern Art (MoMa), mede opge-

zer, dankzij het mecenaat van de echtgenote van

muitimiljonair Rockefeller, is in het bezit van

een Colenbrander gerelateerd object. Het betreft
het door architect Wijdeveld ontworpen affiche

voor de eretentoonstelling van Colenbrander aar-

dewerk en tapijten in het Stedelijk Museum te

Amsterdam (1923). De New Yorkse kunsthandel

Jason Jacques, gespecialiseerd in Europees aarde-

werk uit de art-nouveau- en art-decoperiode, is

als deelnemer aan de jaarlijkse TEFAF in Maas-

tricht ook een bewonderaar van de flamboyante

Colenbrander. Een en ander blijkt onder andere

uit het raadplegen van zijn online-catalogus (Ro-

zenburgaardewerk) en de opvallende foto's van

zijn galerie, ontworpen door een voormalige re-

dacteur van een magazine over binnenhuisarchi-
tectuur. \íerk van de Nederlandse sierkunstenaar
is opgenomen in zijn publicatie 'Exotica' (2010).

Afgelopen najaar hield Eveline Holsappel een

lezing in het Museum of Fine Art in Houston.
In het kader van een symposium, georganiseerd

door de American Ceramic Circle, gaf de con-

seryatoÍ toegepaste kunst en vormgeving van het

Museum voor Moderne Kunst te Arnhem, een

verhandeling met lichtbeelden onder de titel:
'T.A.C. Colenbrander: lJncompromising Inno-
vator of Dutch Ceramics'. Onder de aanwezigen

in november 2013 waren veel museumprofessio-
nals, maar ook een groot aantal collectioneurs.
Holsappel was verrast door de grote Amerikaan-
se interesse in Colenbrander, als vernieuwer op

het gebied van industriële vormgeving.

Late waardering
Op basis van onderzoek kan geconcludeerd wor-
den dat Colenbrander tijdens zijn leven, behalve

een ingezonden tapijt naar de bekende Parijse

kunsthandelaar Siegfried Bing in 1898, nauwe-
lijks bekendheid genoot buiten onze landsgren-
zen. Slechts zijn Nederlandse kunstbroeders en

enkele mecenassen hadden destijds oog voor zijn
unieke talent.Zyn onorthodoxe decoraties en ex-

pressief kleurgebruik werden door het grote pu-
bliek onvoldoende gewaardeerd. De tragiek was

dat hij zyn tyd ver vooruit was. Ondanks deze

tegenslag ging hij onverdroten voort met het
ontw€rpen. In april 1924 wist een aantal promi-
nente belangstellenden een werkkapitaal bijeen
te brengen van een kwart miljoen gulden. Dit
bedrag was bedoeld om de artistieke idealen van
Colenbrander te waarborgen, door exclusief voor
hem een plateelfabriek in Arnhem op te richten.
Bijna aan het eind van zljn leven ontving de kun-
srenaar de eer die hem toekwam. \íellicht dat nu
een jongere generatie aan de overzijde van de At-
lantische Oceaan, Colenbranders 'klare lijn' op

de juiste waarde weet te schatten.

boven

Ontwerp van Theo Colenbrander van

dit wandbord rnet het decor'Tulpl
in een uitvoering van Plateelbakkerij

W Wo ff von Gudenberg, uit Den

Haag in lBBZ Afkomstig uit de David-

Schillerco lectie die verkocht werd bil'

Sotheby's. o Sotheby s (2008).
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