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6. Compositie met ontwerpen uit de collectie Seasons by Doornebal. 7. Een grachtenpand 
in Leiden. Doornebal weet met hun ontwerpen de kracht van historische gebouwen te 
versterken. 8. De experts kennen het ambacht van stofferen en meubels maken.6 7 8

1. Trap met loper in een landhuis in de IJsseldelta. 2. Stof uit de collectie Seasons by 
Doornebal. 3. De bijzonder en goed doordachte behangkeuze drukt een stempel op de 
sfeer rond het keukenblok.
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 K
laas Prosman senior heeft 
een geheel eigen visie op 
interieur. ‘Als ik bij iemand 
thuis kom, dan weet ik al 
veel zonder de persoon te 
kennen. Interieur is een 

weerspiegeling van de bewoner. Daarom 
is Doornebal nooit heersend, maar 
dienstbaar. Wij leggen geen ontwerpen 
op, maar gaan samen met onze opdracht-
gevers aan de slag. Zij zijn betrokken bij 
het hele proces. Wij kijken naar hun 
smaak en voorkeuren.  Van decorateur 
tot styliste en van stoffeerder tot meubel-
maker; onze werknemers zijnoprecht 
geïnteresseerd in mensen. Wij hebben 
een degelijke en betrouwbare uitstraling. 
Klantgericht, toegankelijk en solide, zoals een echt familiebedrijf 
betaamd.   Ondanks dat we inmiddels twintig medewerkers heb-
ben, heeft Doornebal nog steeds die gemoedelijke sfeer.’ Met trots 
vertelt hij over zijn zoon Klaas Prosman junior die ook actief is in 
het bedrijf. ‘Als bezoekers bij ons in de winkel zijn, vinden ze het 
leuk om te horen “Hé Pa”.’

Voormalige boerderij
Klaas Prosman wil wel meteen een misverstand rechtzetten. ‘Mijn 
vrouw is een Doornebal, via haar ben ik hier terechtgekomen. Haar 
overgrootvader Rijk Doornebal ging eind negentiende eeuw met  
textiel langs de deuren in Langbroek en omgeving. In 1892  
begon hij een manufacturenwinkel in een boerderij in het Gelderse 
Lienden. De winkel had een belangrijke dorpsfunctie, het was een 
plek waar mensen samenkwamen. Het was er druk en daarom  
besloot hij de boomgaard te rooien en er een textiel- en woonwinkel 
te beginnen. Door de volgende generaties is dat bedrijf zowel qua 
vierkante meters als qua aanbod uitgebreid.’ Het is een indrukwek-
kende gewaarwording om te zien dat die voormalige boerderij nu een 
zaak van drieduizend vierkante meter is. De dorpswinkel is  
veranderd in een bedrijf van nationale allure. Merken als Designers 
Guild, Minotti en Giorgetti en vele andere zijn er vertegenwoordigd. 

‘We gaan naar de beurzen in het buiten-
land en laten ons daar inspireren. We zijn 
veel onderweg.’ Ook de showroom in 
Lienden blijft zich ontwikkelen. Daar is 
Klaas zichtbaar over te spreken. ‘Een van 
de leukste dingen is om een rondje te  
maken met een opdrachtgever door onze 
showroom. Welke ontwerpen spreken 
aan en welke niet? Vaak horen we dan:  
“Ik was hier nooit opgekomen, maar ik 
vind het wel spannend om bij mij thuis 
toe te passen.” Je hoeft niet alles mooi te 
vinden wat we aanbieden. Het gaat om de 
veelzijdigheid en dat je daar je keuze uit 
kunt maken. Wat onze ontwerpers  
kenmerkt is dat ze beschikken over creati-
viteit, originaliteit en inlevingsvermogen. 

Dat is te zien in de showroom en in de interieurontwerpen van onze 
opdrachtgevers. Onze klanten komen, ook al heeft men niets nodig, 
toch graag geregeld langs om de ontwikkelingen te blijven volgen.

Ambacht
‘Door onze jarenlange expertise en vakmanschap, worden we  
regelmatig gevraagd voor reproducties en restauraties. Wij worden  
getriggerd door de historie. Historische materialen en technieken 
fascineren ons.’ In 1992 is Doornebal het predicaat ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’ verleend. De passie voor het ambacht 
leverde Doornebal naast deze titel ook prestigieuze opdrachten op. 
‘We verzorgden onder andere de reconstructie van de tapijten in het 
Paleis op de Dam. We bliezen het Rentmeestershuis bij Kasteel 
Amerongen nieuw leven in.’ Klaas Prosman is gepassioneerd van 
zijn vak. ‘Als je eenmaal met dit vak bezig bent, is het einde zoek.  
De mogelijkheden zijn eindeloos. Als het maar binnen de beleving 
van Doornebal past. Interieur verveelt me nooit. Voor mij ligt nu de 
taak om het bedrijf op een goede manier over te dragen aan de vol-
gende generatie. Dat zal in de toekomst aan mijn zoon Klaas Prosman  
junior zijn. Hij kan er dan weer zijn eigen bedrijf van maken, in zijn 
persoonlijke stijl. Haha, ja dat zie ik hem wel doen. Hij is er in ieder 
geval eigenwijs genoeg voor.’ www.doornebal.nl

Wat is de kracht van het familiebedrijf Doornebal? In het Gelderse Lienden weten 
ze dat wel. ‘We zijn een degelijk bedrijf, in de positieve zin van het woord.’

4.  Toile de Jouy van Doornebal. ‘Wij werken met de mooiste stoffen van over de hele wereld. 
Bijzonder en exclusief in kleur en motief.’ 5.  Woonkamer van een landhuis in de IJsseldelta. 

Klaas Prosman senior en Klaas Prosman junior.


