VRIENDENBRIEF 24
redactieadres:
Pompstraat 17
5481 BL Schijndel

jaargang 7
lente 2008

DE VOORZITTER VAN DE VRIENDEN AAN HET WOORD
Beste vrienden,
Het woord van de voorzitter moet deze keer wijken voor
de kopij van de vaste redacteuren over Dorussen.

Maar er is nog net voldoende ruimte om u goede
Paasdagen te wensen.
Paul van den Acker

UIT HET LEVEN VAN DORUS VAN OORSCHOT
Het leven van Dorus van Oorschot, de schilder van
wie de mooiste (bloem)stillevens momenteel in het Jan
Heestershuis te zien zijn, ging niet altijd over rozen.
Op 15-jarige leeftijd was hij al wees. Bovendien werd
hij getroffen door de Engelse ziekte, waardoor zijn
rechterarm minder functioneerde. Veel later verloor
hij zijn enige kind, zoon Maarten, nog jong en in
opleiding aan de kunstacademie, als gevolg van een
noodlottige val van zijn fiets. Op zijn manier heeft
Dorus dit grote verdriet proberen te verwerken.
Hieronder laat ik enkele anekdoten en wederwaardigheden uit het somtijds getourmenteerde leven van
Dorus volgen, waarin ook iets van die tragiek
doorklinkt. Ondanks alle tegenslagen bleef hij
doorgaan met zijn blijstemmende en kleurig getinte
schilderkunst; dat zat nu eenmaal in zijn natuur.

Meisjeskopjes
Eind jaren twintig, begin dertiger jaren van de vorige
eeuw is Dorus als jongste bediende werkzaam in het
schildersbedrijf van Caspar Wouters. Daar leert de
schildersknecht het vak van huisschilder en ook hoe hij
verf moet mengen. Slechts af en toe kan hij zijn echte
ambitie, tekenen en schilderen, aan bod laten komen. De
meeste tijd gaat hij bij mensen thuis behangen en
schilderen. Op het oude behang verschijnen tekeningetjes
van lieftallige meisjeskopjes. Het tekenen zit Dorus
kennelijk in het bloed, zelfs onder het werk kan hij het
niet laten. Hij wordt ermee geplaagd, want de kopjes
blijven niet onopgemerkt. “Doruske, ge bent verliefd, is
dat je meisje, dat ge overal tekent?” Dorus lacht er maar
eens mee en is stiekem blij dat zijn tekeningen opvallen.
Deze anekdote kwam mij lang geleden ter ore via iemand
die dit tafereel in zijn jeugd had meegemaakt en goed had
onthouden.
Chrysanten
We maken een sprong van zo’n slordige veertig jaar en
schrijven eind jaren zestig. Dorus bewoont met vrouw
Tilly het prachtige huis aan de Dr. Poelsstraat, dat hij
heeft kunnen bekostigen met de jarenlange verkoop van
Franse stadsgezichtjes aan Amerikanen, die dat soort
werk gretig afnemen. Dorus zelf beschouwt het als
routinewerk zonder veel artistieke waarde, maar het stelt
hem in staat een bestaan als full-time kunstschilder met
ambities op te bouwen. In zijn leven heeft zich onlangs
een ramp voorgedaan: zoon Maarten, die studeert aan de
kunstacademie in ’s Hertogenbosch, heeft vlak bij het
ouderlijke huis een dodelijke val met zijn fiets gemaakt.
Met Tilly rouwt hij om dit verschrikkelijk groot verlies
van hun enige kind en zoon die in de voetsporen van zijn
vader aan het treden was. Het is niet te bevatten, waarom
moest dit nou gebeuren? Zijn introverte vrouw probeert
het in stilte en teruggetrokkenheid te verwerken maar
Dorus blijft het gezelschap van mensen zoeken. Ook nu
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weer heeft hij met een armzwaai een passerende vrouw
uit de buurt binnen genood. Hij moet van zich af kunnen
praten en toont haar een juist geschilderd doek met
chrysanten. Op de vraag wat zij van dit werk vindt,
antwoordt ze in alle eerlijkheid: “Ik zou het niet in mijn
kamer aan de muur willen hebben!” Dan reageert Dorus
tevreden: “Dan heb je het schilderij goed begrepen, want
in deze chrysanten heb ik mijn verdriet om Maarten
willen leggen”.
Dorus was iemand die zijn emoties op het doek kon
leggen, -meestal zijn levensvreugde die zich uitte in
weelderige, kleurige bloemen maar in dit schilderij van
de trieste chrysanten kwam zijn intense verdriet om zijn
verloren geliefde zoon naar de oppervlakte. Toen deze
buurvrouw me deze herinnering van zo’n vijfendertig jaar
geleden vertelde, werd ze weer ontroerd.

Tussen de herfstige, gele bomen zijn een rode tractor en
een ouderwets karrenwiel zichtbaar als metafoor voor de
veranderende tijd.
Een nieuw huis en alelier
Na het noodlottige fietsongeluk vlak bij huis heeft Van
Oorschot geen ‘goeien aard’ meer in dat huis in de Dr.
Poelsstraat. Hij besluit te verkassen en laat een groot,
splinternieuw en modern huis in frisse kleuren bouwen
aan de Venushoek, een rustige locatie net buiten de
bebouwde kom. Het is een grote woning waar ook plek is
voor het gezin van Hans van Dinther, de huidige
beheerder van Atelier Van Oorschot. Want Dorus wil
weer leven om zich heen, hij heeft neef Hans gevraagd
om met zijn jonge gezin bij hem te komen wonen. In
1972 vindt de verhuizing plaats. Dorus geniet van de
kinderen. Zo zit Hans’ dochtertje Anne regelmatig bij
hem in het nieuwe atelier te spelen en te tekenen, terwijl
hijzelf achter de ezel in de weer is.
In dat nieuwe atelier, dat hij twee jaar later betrekt, laat
hij een ouderwetse open haard aanbrengen met
voorwerpen en meubels uit de oude tijd, want die
schildert hij graag. Dorus heeft een hang naar het
verleden. Allerlei potten, borden, kannen, kruiken en
vazen kan hij gebruiken voor zijn stillevens. Om te
voorkomen dat hij steeds dezelfde voorwerpen pakt,
herschikt vrouw Tilly een en ander regelmatig; ze is
betrokken bij zijn werk, zo vertelde Frans Manders
onlangs bij de opening van de huidige expositie in ons
museum.

De Servatiuskerk
Na de dood van zoon Maarten heeft Dorus behoefte aan
steun van iemand met wie hij over dit verdriet kan praten.
Hij vindt die in de persoon van pastoor Van der Heijden
van de St. Servatiusparochie, die hem een luisterend oor
biedt. Steeds weer komt de pastoor bij Dorus om hem en
Tilly op te beuren en een hart onder de riem te steken. Op
een gegeven ogenblik vindt Dorus dat het tijd wordt om
een tegenprestatie te leveren en besluit hij een schilderij
te maken waarop Van der Heijden de mis celebreert aan
het altaar van de Servatiuskerk. Links van het altaar
schildert hij de imposante, hoge, neogotische preekstoel
met het Mariabeeld in top. Een impressionistisch
geschilderd werk, boeiend qua totaalbeeld en de fraaie
preekstoel komt helemaal tot zijn recht. Op de
achtergrond zien we de crème-kleurige gewelven van de
kerk. Dorus is blij iets terug te kunnen doen voor de
pastoor. Helaas komt pastoor Van der Heijden een paar
jaar later bij een auto-ongeluk tragisch om het leven.
Ruim tien jaar later bestaat de parochie St. Servatius 650
jaar en het bestuur komt op het idee Dorus te vragen of
hij bereid is nogmaals de preekstoel te schilderen. Men
wil het schilderij als poster te koop aanbieden aan de
Schijndelaren om met de opbrengst het feest te
bekostigen. Van Oorschot gaat op het verzoek in en zet
zijn schildersezel tijdelijk in de Servatiuskerk. Hij schept
er een monumentaal doek, waarop de hoge kerkgewelven
prachtig uitkomen, beter dan op het eerdere werk. Nu
geen priester achter het altaar, de preekstoel krijgt alle
aandacht. Het kunstwerk is een ode aan de fraaie
Servatiuskerk. De mensen in de kerkbanken op de
voorgrond geven iets levendigs aan het schilderij. Als
poster komt zijn creatie in vele Schijndelse huizen
terecht.
Ook anderen weten in deze tijd Dorus te vinden. Het
autobedrijf Van Hoof laat als relatiegeschenk bij een
opening in 1975 posters drukken van een gezicht op de
Servatiustoren, dat Van oorshot geschilderd heeft op de
kruising Kluisstraat - Toon Bolsiusstraat. De bekende
zanger Ad de Laat gebruikt begin jaren tachtig op de hoes
van zijn nieuwe elpee met Brabantse liedjes van eigen
hand een reproductie van een schilderij van Dorus.

Exposities
In de loop der jaren won Dorus aan waardering en
bekendheid. Lange tijd heeft hij zijn droom gekoesterd:
een eenmans-expositie in een museum. Hoewel hij vaak
links en rechts kleine exposities had in galeries,
gemeenschapshuizen etc. - zelfs in de jaren veertig al!- ,
was dat er nooit echt van gekomen. Zowel in 1980 als in
1985 bij zijn zeventigste respectievelijk vijfenzeventigste
verjaardag kreeg hij een solo-tentoonstelling in het
Schijndelse Gemeentehuis aangeboden. Beide exposities
trokken veel bekijks, - Dorus is in eigen ‘parochie’ altijd
populair en gewaardeerd geweest. Maar een echte
museale expositie ontbrak, de autodidact Van Oorschot
werd pas laat in zijn leven op waarde geschat in de
kunstwereld. In 1990 zou dan eindelijk een grote
eenmans-expositie gehouden worden in museum
Kempenland in Eindhoven ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag. Directeur Peter Thoben weet een
mooie collectie van zijn oeuvre bijeen te brengen en
speciaal voor die expositie vervaardigt Dorus nog een
aantal nieuwe schilderijen. Dorus verheugt zich er enorm
op en kijkt er reikhalzend naar uit, maar….. maakt de
opening niet meer mee. Dit is de laatste teleurstelling in
zijn leven: hij sterft vlak voordat het museum zijn deuren
voor zijn kleurrijke werk openzet. Tot medio juni kan
men in het Jan Heestershuis nog genieten van werken, die
tot het beste van zijn oeuvre behoren.
Jan Geerts
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U I T H E T E I G E N M U S E U M B E Z I T: B R O N Z E N B U S T E D O R U S H E E S T ER S
Dorus Heesters in brons
Op veertigjarige leeftijd liet Jan Heesters liefdevol een
beeld van zijn vader maken. Vader Dorus was
wagenmaker, een markante man met een lange baard. Hij
heeft altijd in het huis aan de Pompstraat gewoond en
stierf er in 1933. De bronzen buste, waarvan ook een
gipsmodel in het Jan Heestershuis aanwezig is, werd in
1933 gemaakt door Albert Verschuuren.

zijn glas in loodramen. Daarnaast werkte hij als
beeldhouwer en maakte hij het beeld van Sint Paulus voor
de kerk Broekhoven in Tilburg. Bekend van hem in
Tilburg is ook zijn beeld van Sint Odulphus, in 1930
aangeboden door de oud-leerlingen van de Sint
Odulphusschool aan OMO (Ons Middelbaar onderwijs).
Verschuuren was zelf ook een van de oud-leerlingen van
deze school.
Bronzen beelden
De oudste sporen van brons dateren van 4 tot 5 duizend
jaar geleden. Er is zelfs een periode naar genoemd; tussen
3000 en 1000 voor Chr. is de Bronstijd. Brons is een
legering van koper en tin in verschillende verhoudingen
die elk weer een eigen kwaliteit geven. Een relatief grote
hoeveelheid tin (max. 15%) in het mengsel geeft een
sonore klank wanneer men daar met een hard voorwerp
tegenaan slaat en is daardoor heel geschikt voor het
maken van klokken.
Beelden van steen en hout moeten uit de bestaande vorm,
het blok marmer of de boomstam, worden gehaald.
Vooral voor stenen beelden geldt dat er rekening
gehouden moet worden met het gewicht van het materiaal
Dit soort beelden hebben voor hun stabiliteit een stevige
basis nodig. Bronzen beelden kunnen balanceren op een
enkele smalle voet. Brons is duurzaam, het is bestand
tegen weer, wind en water. Toch zijn er relatief weinig
beelden uit de oudheid bewaard gebleven. De meeste
bronzen beelden zijn niet ondergegaan aan de tand des
tijds maar aan de hand van de mens. Honderdduizenden
beelden en kunstvoorwerpen kregen een tweede leven
bijvoorbeeld als kanon of ander schietgerei; ze werden
omgesmolten. De meeste beelden die wel bewaard zijn
gebleven, zijn vaak te danken aan biezondere
gebeurtenissen zoals schipbreuk en aardbeving.
.
Cire perdue
Het gieten van brons was aanvankelijk een eenvoudige
techniek. De gietvorm werd in steen uitgehouwen en vol
vloeibaar brons gegoten. Het ging daarbij om een open
gietvorm, dus om een uitholling in een vlakke steen.
Later maakte men twee gietvormen die dan na het gieten
aan elkaar werden gemaakt. Dit waren massieve beelden.
Met de zandvormmethode maakt men in het zand van een
beeld of klok een mal, waarna het brons gegoten wordt.
Bronzen beelden van nu zijn meestal hol. Ze worden
meestal geboetseerd, soms meteen in was maar soms ook
eerst in stevigere gips of klei. Dit wordt dan bedekt met
een laagje was. De waslaag krijgt dan de dikte van het
latere brons. Dan worden er een aantal giet- en
ontluchtingskanalen van was aangebracht en het model
krijgt vervolgens een vuurbestendige buitenvorm. Door
verhitting kan de was smelten en wegvloeien. Nu wordt
het gesmolten brons in de vorm gegoten, de holten waar
de was is weggelopen worden gevuld. Na afkoeling kan

bronzen buste van Dorus Heesters (Albert Verschuuren)

De Tilburgse schilder-beeldhouwer Albert Verschuuren
(1887-1953) was jarenlang als docent aan de Academie
voor Beeldende Kunsten en Technische Vakken van de
R.K. Leergangen te Tilburg verbonden. Waarschijnlijk
kende Heesters Verschuuren daarvan want ook Heesters
was leraar tekenen aan die Katholieke Leergangen.
Albertus Johannes Jozef Verschuuren werd geboren in
Tilburg in1887 en overleed in Oosterhout in 1953. Hij
maakte veel buitenlandse reizen o.a. naar Italië, Frankrijk,
België en Noorwegen. Hij was leerling van de beroemde
Pierre Cuypers uit Roermond en van Antoon Derkinderen
van de Rijksacademie te Amsterdam. Hij maakte studies
in het buitenland, tekende mensen, portretten, stillevens
en bloemen en werd vooral bekend om zijn
muurschilderingen – meest religieuze onderwerpen- en
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de buitenvorm worden weggeslagen, de giet- en
ontluchtingskanalen worden verwijderd en het gietsel
bijgewerkt. Dit procédé noemt men de cire perdue
methode.

Degas
Er zijn bronzen beelden die bijna iedereen kent, zoals
bijvoorbeeld De Denker of de Kus, beide van Rodin. Het
bekendst kleurige bronsje van de 19e eeuw is La Petite
Danseuse met het tulen rokje van Edgar Degas. De
kunstenaar zelf heeft het bronzen beeld nooit gekend; hij
had het beeld gemaakt in gekleurde was en textiel en
exposeerde dit op de impressionistententoonstelling van
1880. Het beeld riep alleen maar afkeer op en Degas
bracht zijn beelden nooit meer in de openbaarheid. Toen
hij stierf in 1917 vond men bijna 140 werken in was en
gips in zijn atelier. Omdat deze beelden langzaam uit
elkaar zouden vallen, hebben vrienden en erfgenamen
besloten om ze in brons te laten gieten.

Bronzen beelden in Nederland
Vóór de 20e eeuw was Nederland niet echt een land van
beeldhouwkunst. In tegenstelling met nu, er staan
tegenwoordig immers in de openbare ruimte overal
beelden en kunstwerken. Klokken en doopvonten werden
hier overigens wel veel gegoten. Maar dat bronsgieters
wel in staat waren om beelden te gieten blijkt wel uit de
bronzen beelden van Erasmus en Hendrik de Keyser die
sinds 1622 in Rotterdam staan. Hierna duurde het echter
twee eeuwen voor het volgende beeld werd gegoten,
namelijk Vader Cats van Parmentier dat in 1829 in
Brouwershaven werd geplaatst. Tussen 1841 en 1868
boetseerde Louis Royer: Michiel de Ruyter, Rembrandt,
Willem de Zwijger, Laurens Coster, Vondel en Naatje
van de Dam. Deze werden volgens de oude
zandvormmethode gegoten. In een aantal gevallen
vonden de Nederlandse opdrachtgevers brons te duur en
te artistiek en vond men ijzer ook wel goed voor
Rembrandt en De Ruyter; een jaarlijkse verfbeurt zou de
beelden wel op brons doen lijken. Gelukkig werden de
andere beelden wel in brons gegoten.

Dorus Heesters
Albert Verschuuren schiep met de meer dan levensgrote
buste van Dorus Heesters een indrukwekkend beeld. Het
beeld is 53 cm hoog, heeft een prachtig groen patina. Het
heeft altijd gestaan in de kamers en-suite van het
Heestershuis. Zo is hij aanwezig gebleven in het huis
waar hij geleefd heeft en waar hij zijn zoon stimuleerde
om zich aan de kunst te wijden. Hierdoor hebben wij nu
een bijzonder museum in Schijndel.
Anne-Marie Cornelissen

AGENDA & WETENSWAARDIGHEDEN
Museum Jan Heestershuis 073 - 54 92276
Pompstraat 17, 54 81 BL Schijndel
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00 uur-17.00 uur.
!

!

!

!

Intussen is het Heestershuis een Woesten-burg
geworden. Het Museum heeft een twintigtal werken
van deze oorlogs-kapelaan weten te bemachtigen
(lees ook Vriendenbrief okt. 2007); u zult de
komende tijd met een aantal werken worden
geconfronteerd!
10 februari – medio juni: Expositie ‘Gemengd
Boeket’; de tentoonstelling toont werk van de
Schijndelse kunstenaars Dorus van Oorschot (19101989) en van Jan Heesters (1893-1982). Van beide
kunstenaars
worden
schilderijen
van
(bloem)stillevens geëxposeerd.
5 en 6 april 2008 museumweekend: op deze dagen is
het Museum Jan Heestershuis gratis te bezoeken. Er
zijn dan activiteiten rondom het landelijk thema ‘De
kunst van de waarheid’, wat door het Heestershuis
vertaald is met: ‘Net echt!’. Bezoekers kunnen
genieten van de bloemenpracht in de tentoonstelling
‘Gemengd Boeket’. Deze expositie is speciaal
tijdens het museumweekend nog kleurrijker
gemaakt, met echte bloemen. Voorwerpen die
Heesters schilderde, maar ook voorwerpen die
Dorus van Oorschot geschilderd heeft, zullen in het

!
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museum te zien zijn. Voor de kinderen is er een
speurtocht met het thema ‘Nèt echt!’.
Drs. Ger Verhoeven hield 3 maart jl. voor een volle
kerk, een fantastische lezing met een “dubbelloopse
diavertoning”.
Op vrijdagmiddag 28 en zondagmiddag 30 maart
van 13.30-16.00 uur geeft kunstenares Marian
Filarski een workshop tekenen van stillevens,
geïnspireerd door Heesters en Van Oorschot in het
authentiek ingerichte woonhuis van Heesters.
Iedereen die graag tekent of het graag wil leren, is
dan welkom in het museum. Na een korte
rondleiding door het museum, gaat de groep tekenen
in de mooiste hoekjes van de historische woning.
Kosten: ! 25,- p.p. Voor meer informatie en
reservering: 073 – 549 22 76.
Zondagmiddag 20 april: om 14.00 uur vertelt
kunstenaar Frans Manders in het museum over
Dorus van Oorschot. Manders heeft schilderles
gehad van Van Oorschot en hem zeer goed gekend.
Ook licht hij de schilderstijl van Van Oorschot toe.
Van harte welkom
Met dank aan onze sponsors:
o Rabobank Schijndel
o Restauratie-atelier Jos van Extel
o Schijndels Weekblad
o Woudstra architecten b.v.
o Foto Keetels

