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! Museum en registratie.
Een museum, in het Grieks Museion, was in de Oudheid een ruimte bij een
muzentempel waar dichtkunst en filosofie beoefend werden. Later werd het de
naam voor studiegebouwen en bibliotheken; tot in de 17e eeuw had het woord
‘museum’ die betekenis. De geschiedenis van het verzamelen van kunst en
wetenschappelijke objecten gaat ook terug tot in de Oudheid. In Griekse tempels
zijn allerlei verzamelingen gevonden en ook de Romeinen waren hartstochtelijke
verzamelaars. Hoewel Agrippa, een tijdgenoot van keizer Augustus, al stelt dat
de privé-schatten voor het publiek toegankelijk moeten zijn, duurt het nog tot in
de veertiende eeuw, met de opkomst van de belangstelling voor de antieke kunst,
dat de paus in Rome en de Medici’s in Florence hun verzamelingen toegankelijk
maken. Niet voor iedereen en zeker niet voor de gewone man maar voor een
kleine selectie uit belangrijke relaties, die dan de mogelijkheid krijgt om te
genieten van kunst. Het oudste museum dat opengaat voor het publiek is het
Ashmolean Museum in Oxford in 1683, daarna volgt het museum van Dresden
in 1744, het Vaticaans museum in 1784; het Louvre gaat kort na de Franse
Revolutie open in het jaar 1793. In ons land laat Pieter Teyler van der Hulst
(1702–1778) als een ware aanhanger van de Verlichting, in zijn testament
opnemen dat zijn collectie in een stichting moet worden ondergebracht, met het
doel kunst en wetenschap te bevorderen. In 1784 wordt de ovale zaal van het
Teylersmuseum voor het publiek opengesteld en daarmee heeft Nederland in
Haarlem zijn eerste museum.

Ovale zaal Teylers museum Haarlem
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Met als basis de collectie van de Stadhouders van Oranje,
gaat
het Rijksmuseum in Huis ten Bosch in ’sGravenhage open in 1800. Via allerlei omwegen krijgt
het Rijksmuseum uiteindelijk in Amsterdam in het door
Pierre Cuypers ontworpen neogotische gebouw een
definitief onderkomen. Onder invloed van het
nationalisme volgen er nog heel wat musea in Europa en
komen er regels en richtlijnen voor het beheren van een
museum.

schilderijen van Heesters waren er veel kunstvoorwerpen
en werken van collega beeldende kunstenaars tijdens zijn
leven verzameld. Omdat het museum in die tijd niet vaak
open was voor het publiek - de toenmalige conservator
woonde zelf met haar gezin in het Jan Heestershuis - was
zelfs de ruimte om te registeren beperkt. Jarenlang
werkten we als vrijwilligers aan een tafeltennistafel in het
oude atelier. Elke tekening, schilderij, ets en object is
door onze handen gegaan. Van alles werd nauwkeurig
nagegaan hoe oud het is, waar het vandaan komt, door
wie het is gemaakt en of er nog meer informatie over is te
vinden. De afmetingen en de bewaarplaats werden
beschreven. In eerste instantie op kaarten en later in de
computer met gebruikmaking van het programma Q&A.
Later is dit omgezet in Adlib, een speciaal
computerprogramma voor kunstverzamelingen dat door
bijna alle musea in Nederland gebruikt wordt. Voor elke
tekening en dat zijn er veel, werd een opzet-passe-partout
gesneden. Overigens werden ook door ons de passepartouts gemaakt voor de tekeningen die op de
tentoonstellingen kwamen te hangen. Enkele jaren
geleden kregen we van het Brabants Historisch
Informatie Centrum de boeken van Jan Heesters in
bruikleen terug die door Dina na de dood van Jan
Heesters aan het Archief van Veghel waren geschonken;
ook deze klus is geklaard. De werken van Dorus van
Oorschot die in bruikleen zijn gegeven aan het Jan
Heestershuis zijn inmiddels allemaal beschreven. In de
afgelopen zeventien jaar is er aan registratie dus heel veel
werk verricht. Duizenden objecten kregen een nummer
dat correspondeert met hun gegevens in de computer.
In 2001 kregen we reeds de erkenning als Geregistreerd
Museum, omdat er al een groot gedeelte van de collectie
volgens de regels verwerkt was in het informatiesysteem.
Drie weken geleden, anno 2010, was het dan echt zo ver:
de registratie was klaar!! Nu gaan we op naar de
volgende fase: een tweede ronde waarin we vooral wat
betreft de werken van Jan Heesters en Dorus van
Oorschot voor meer verdieping gaan. Zo zullen we de
scriptie van Wilma van Giersbergen, artikelen, verhalen
(oral history) en andere documentatie gaan gebruiken.
Met evenveel plezier, daar zijn we zeker van.!!!!!!

! Doel en taakstelling museum.
De belangrijkste taak van een museum is behoud en
beheer van een collectie. Hiermee wordt bedoeld dat de
collectie zo goed en zo zorgvuldig mogelijk bewaard
moet worden voor de toekomst en het nageslacht.
Temperatuur, lichtinval en opslag moeten optimaal
geregeld zijn voor het behoud van de kunstwerken. Een
tweede belangrijke taak is de registratie en documentatie
van een collectie. Het bestaansrecht van een museum
wordt immers ontleend aan datgene wat een museum
voor de samenleving doet. De doelstellingen van een voor
het publiek toegankelijk museum zijn dan ook: het op een
professionele wijze bewaren van de kunstwerken en er
eventueel betekenisvolle objecten aan toevoegen die een
meerwaarde geven aan de collectie. Daarnaast is het
belangrijk om een goede presentatie voor het publiek te
maken van de collectie, eventueel met werken die door
particulieren en/of andere musea in bruikleen kunnen
worden gegeven, zo goed mogelijk informatie over de
objecten te geven en eventueel een educatief programma
voor de schooljeugd op te stellen.
Jan Heesters laat bij zijn dood in 1982 naast zijn werk als
beeldend kunstenaar ook het huis, de meubels en zijn
kunstverzameling na aan de gemeente Schijndel met de
restrictie dat het huis aan de Pompstraat een museum
voor de bevolking van Schijndel moet worden. In overleg
met de toenmalige burgemeester Scholten wordt de
schenking met lusten en lasten aangenomen.
Na een oproep in Het Brabants Dagblad in 1993, zijn we
met een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om de
collectie te registeren. Van die ongeveer vijftien mensen
zijn Will van Esch en ik nu als enigen overgebleven. In
1993 was nog niet duidelijk dat het om heel veel objecten
ging. Naast de tekeningen, aquarellen, etsen en olieverf-

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.
! 13 juni - 12 september: overzichtstentoonstelling
Dorus van Oorschot 100 jaar.
! Ook de gemeente Schijndel heeft tijdens het WK een
rode kaart verdiend. Graag adhesiebetuigingen!
! Levert het opruimen van al die punaises ook geld op?
! Expositie in de beeldentuin tot 12 september:
Ludovicus van Eijnatte.

!
!
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Te koop gevraagd: een stilleven met vuvuzela en
skottelbraai.
Maandag 4 oktober: in “het kerkje” een avond
verzorgd door Seth Gaaikema.
Met dank aan onze sponsors:
o Schijndels Weekblad
o Restauratie-atelier Jos van Extel
o
Foto Keetels

DORUS VAN OORSCHOT

HONDERD

Zondagmiddag 13 juni jl. is door oud-burgemeester
Gerard Scholten, Van Oorschot-promotor en frequent
bezoeker van diens atelier, temidden van vele
belangstellenden in het Jan Heestershuis de
herdenkingstentoonstelling ter ere van Theodorus van
Oorschot geopend naar aanleiding van zijn
honderdste geboortedag. In het paviljoen en in het
woonhuis zijn uiteenlopende werken geëxposeerd die
laten zien langs welke weg Van Oorschot zich
ontwikkeld heeft tot een volstrekt authentiek
kunstenaar. Tevens geven ze, naast diverse foto’s en
teksten, inzicht in een aantal biografische gegevens
van de schilder.
Van Oorschot heeft vanaf zijn jonge jaren met vele
tegenslagen in zijn leven te kampen gehad, maar was
er niet de man naar om bij de pakken neer te zitten.
Zoals zijn vrouw Thilly het eens verwoordde: “Ik heb
onzen Dorus nog nooit horen klagen.” Het lag meer in
de aard van de gevoelsmens Van Oorschot om zijn
verdriet tijdens het schilderen te sublimeren tot
kleurige, blijstemmende creaties op een met het
vorderen der jaren steeds hoger niveau. Of zoals zijn
vriend Mat Claessens het in een brief aan Dorus in
1945 omschreef: “Je hebt de kleuren, je leed en jezelf
gemengd op het onzekere palet en elk schilderij, elk
doek is geworden tot een pijnlijke verlossing van je
innerlijkste beroeringen.”
In onderstaande beknopte schets van leven en werk
van Dorus heb ik rijkelijk kunnen putten uit een
recent openhartig gesprek met Hans van Dinther, neef
van Van Oorschot en de man die sinds jaar en dag
met succes ijvert voor het behoud van een grote Van
Oorschot-collectie.

JAAR: HERDENKINGSEXPOSITIE
Wouters. Daar heerste een kunstlievende sfeer en hij
leerde er de amateurschilders Louis en Toon Wouters,
zonen van Caspar, kennen. Bovendien bekwaamde hij
zich in het marmeren en deed hij ervaring op met het
mengen van verf, pigmenten en bindmiddelen, kennis die
hem later goed van pas zou komen. Bij Van Domburg
begon hij nu ook het penseel te hanteren, weliswaar nog
helemaal in de trant van zijn leermeester, zoals een werk
op de expositie in het Heestershuis bewijst.
We schrijven dan jaren dertig en inmiddels is de 25-jarige
Dorus rond 1935 verliefd geraakt op Thilly Kluijtmans,
een meisje van 16 jaar wier ouders aanvankelijk in Dorus
geen geschikte partij zien, mede door zijn arm-handicap.
Maar de geliefden zetten door en Thilly’s ouders geven
vrij snel hun verzet op. Dorus en Thilly wachten eerst het
einde van de oorlog af voordat zij in 1945 huwen.
! Vrienden stimuleren de jonge schilder.
In de oorlog wordt Van Oorschot in zijn kunst
gestimuleerd door kunstminnende Schijndelse vrienden,
van wie de meesten gestudeerd hebben, zoals Nol van
Roessel, de latere schrijver en verteller, Jan van Boxtel,
Frans van Roessel en Matt Claessens, die later
tijdschriften zou gaan uitgeven.
Ze geven commentaar op elkaars werk door middel van
discussies en dagboeken, die ze elkaar laten lezen, geven
elkaar inspiratie en zelfvertrouwen. In deze oorlogstijd
vormen ze een levendig gezelschap van jonge mannen
met artistieke en intellectuele ambities, -ze gaan zelfs met
verf de straat op om mild verzet te plegen tegen de Duitse
bezetter. Helaas heeft Thilly na Dorus’ dood zijn
dagboekjes vernietigd.
In deze tijd van wachten op de bruiloft begraaft Dorus
voor alle zekerheid een aantal voorwerpen van hun uitzet
in de tuin.
Nadat hij eindelijk begin 1945 kan trouwen met zijn
Thilly, gaan ze vanwege de heersende woningnood
inwonen bij de familie Arts op de Elschotseweg. Later
wonen ze in op De Pegstukken, om daarna in een eigen
noodwoning te trekken aan de Servatiusstraat, in de
volksmond Blokkendoos genoemd. In de tuin bouwt
Dorus een houten atelier van drie bij vijf meter, dat hij
mee laat verhuizen wanneer ze in een beter huis, weer aan
de Pegstukken, gaan wonen. Daar schildert Dorus
routinematig met paletmes Franse stadsgezichten, die via
een tussenpersoon naar Amerika en Engeland verkocht
worden. In zakelijke beslommeringen neemt Thilly het
heft in handen en zelf draagt ze aan het inkomen bij door
als naaister uit werken te gaan. Dorus is niet zakelijk
ingesteld en geeft vaak, zeker later, met gulle hand eigen
werk cadeau, bijvoorbeeld wanneer er bezoekers zijn die
zijn schilderijen bewonderen maar niet kunnen betalen.
Thilly moest in deze haar man wel eens afremmen in zijn
enthousiasme. Overigens was ze er altijd op uit om hem
in alles in zijn métier te ondersteunen. Soms maakte ze

! Jonge jaren, -bij van Domburg in de leer.
Het zorgenkindje Dorus – op jonge leeftijd verdween de
kracht uit zijn rechterhand als gevolg van de Engelse
ziekte- mocht juist daarom naar de Ulo, waar docent
Thielemans het tekentalent van Dorus opmerkte. Hij
zorgde dat Dorus bij Antoon van Domburg, de
Schijndelse schilder die bij Frans Slager had gestudeerd,
in de leer kon. Jarenlang was Van Oorschot op
zaterdagmiddag bij Van Domburg te vinden, die hem de
eerste jaren enkel liet tekenen. Dorus trok met hem mee
het veld in en kwam onder de indruk van de schilderijen
van zijn leermeester, die vooral als portrettist naam had
gemaakt maar die nu, mijns inziens ten onrechte, vrijwel
in de vergetelheid is geraakt, mede door het ontbreken
van een eigen museum.
Na de vroege dood van beide ouders als wees bij zijn zus
ondergebracht, moest de nog jonge Dorus de kost
verdienen als schaapherder, -een job in weer en wind die,
zoals Scholten het in zijn openingstoespraak stelde,
minder romantisch was dan we nu denken. Na enkele
jaren trad hij in dienst bij het schildersbedrijf van Caspar
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kritische opmerkingen als: “Ge werkt er te lang op door,
ziedewel, het was eerst mooier”.
De nog jonge Hans van Dinther, telg uit een gezin van
negen kinderen, komt vaak logeren bij oom Dorus en
tante Thil en ziet daar neef Maarten opgroeien en
interesse tonen in tekenen en fotograferen. Hans heeft
vanaf het begin goed kunnen opschieten met Dorus en
zou later een belangrijke rol in zijn leven gaan spelen.
Vanaf 1954 zet Van Oorschot zijn betere werk af via
kunsthandel Beckers in Eindhoven. Het gaat hun voor de
wind, zodat ze de eveneens schilderende architect Rien de
Wit in 1958 een fraai nieuw huis met atelier aan de
Dr.Poelsstraat kunnen laten ontwerpen. Dorus heeft het
dan gebracht tot het beroep van kunstschilder, -in
mindere dagen kan hij nog altijd tijdelijk bij
schildersbedrijf Caspar Wouters terecht. Hij legt zich toe
op verbetering van zijn kunnen, hij is een ‘kleine
vechtersbaas’ (dixit Peter Thoben) die steeds hoger
probeert te reiken.

! Geïnspireerde stillevens.
Soms is Dorus door de omstandigheden extra
geïnspireerd. Dat is zeker het geval geweest, toen hij het
bekende, grote doek met een weldadige keur van kleurige
riddersporen op zijn ezel had staan. Nu siert het een wand
van Restaurant “De Heerlijkheid”. Het doek moet
beschouwd worden als een ode aan Joke ZigmansVerhagen, die deel uitmaakte van het “Clubke” van
Dorus, een groep amateurschilders, die Dorus in de jaren
zeventig en tachtig onder zijn hoede had. Een paar
maanden na haar dood in 1984 kwam Ger Zigmans met
een enorme bos riddersporen bij Dorus, met de
mededeling: “Van ons Joke”. Dorus nam ze ontroerd aan
en vereeuwigde ze op doek als aandenken aan zijn vroeg
gestorven pupil. Het zou een van zijn beste werken
worden, de bloementrossen tintelen en sprankelen van het
doek af.
Een ander hoogtepunt in zijn oeuvre kwam tot stand toen
hij nog maar net thuis was na een paar weken
ziekenhuisopname. Daar had hij enkel schetsjes kunnen
maken maar nu kon hij niet wachten met zijn penselen.
Hij vroeg neef Hans bloemen te plukken en een
arrangement te maken. Hans vulde de tafel met grote
boeketten floxen en hortensia’s.
Daarop schilderde Dorus als een bezetene: hij was weer
gelukkig met zijn kunst en zijn vakmanschap. Ook dit
keer steeg hij naar grote hoogte, het harmonieuze
schilderij van groot formaat, waar levensvreugde van af
straalt (Bloemstilleven met floxen en hortensia’s), gooide
hoge ogen op de overzichtstentoonstelling van het werk
van Van Oorschot in museum Kempenland in 1990 en is
nu tijdens de tentoonstelling een blikvanger in het
Paviljoen van het Heestershuis.

! Dood van Maarten; het leven aan de Venushoek
In 1968 maakt zoon Maarten, op weg naar de
kunstacademie, een ongelukkige val met zijn fiets in De
Steenen Kamer en raakte bijna geheel verlamd. Een week
later sterft hij in een Tiburgs ziekenhuis. Deze klap
dendert lang na in huize Van Oorschot. Dorus kan er
beter over praten dan Thilly, want het gesprek draait
vaak naar de voorliefdes van Maarten, zoals de natuur,
tekenen en kunst, ook de favoriete gespreksonderwerpen
van Dorus. Het schilderen gaat hem steeds moeilijker af,
het atelier herinnert hem pijnlijk veel aan Maarten. Het
wordt hem steeds duidelijker dat er iets moet gebeuren. In
overleg met Thilly besluit hij een nieuw leven te
beginnen in een nieuw te bouwen villa in het
buitengebied. Neef Hans van Dinther nodigt hij met zijn
gezin met jonge kinderen uit om naast hen te komen
wonen, want Dorus wil leven om zich heen na het verlies
van zijn eigen, zijn enige kind.
In 1972 verhuizen ze naar de Venushoek. Aanvankelijk
schildert hij nog in een bovenkamer, waar het licht
eigenlijk te fel is, maar vanaf 1975 heeft hij zijn atelier in
het bijgebouw, compleet met oud-Brabantse haard. De
tafel met te schilderen bloemstukken en objecten staat op
rolletjes, zodat hij ze in het ideale licht voor het raam kan
plaatsen.
Terwijl Dorus schildert, dartelt Anne, het dochtertje van
Hans, in en om het atelier of maakt ze zelf een tekening.
Er komt nieuw leven in de brouwerij en Dorus kan weer
naar hartelust schilderen. Thilly leeft mee met zijn werk,
doet suggesties voor stillevens en zoekt met Dorus op
zondag naar schilderachtige plekjes.
Via een kabeltje kan Thilly Dorus in zijn atelier een
belletje geven voor de thee of de lunch, want hij houdt
een streng werkritme aan. Van negen tot vijf werkt hij
ingespannen met hand en geest, zodat hij zich ’s avonds
moet ontspannen voor de televisie. De kwaliteit van zijn
schilderijen, met name de bloemstillevens, neemt
zienderogen toe. Sinds 1969 verkoopt hij ook via de
Kunstbeurs in Rotterdam.

! Slotbeschouwing.
Na een aantal hartinfarcten werd Dorus’ gezondheid
steeds slechter. Roken mocht hij niet meer, maar Dorus
kon het moeilijk laten. Op een luchtfoto van hun huis en
tuin ontdekte Hans bij nadere bestudering bij toeval een
man, heimelijk rokend bij een boom! Daar werd hartelijk
om gelachen.
In de loop van 1989 constateerde de dokter bij de schilder
prostaatkanker. Hoewel Dorus besefte dat de dood nabij
was, bleef hij werken, bleef zijn geest vol levenslust en
wilde hij niets weten van doodgaan. Hans nam Dorus,
nadat deze verdere bestraling had geweigerd, mee naar
diens geliefde plekjes, zoals het Zeeuwse Domburg. Op
het laatst durfde Hans die uitstapjes niet meer aan uit
angst dat Dorus in een ver ziekenhuis zou belanden.
Spijtig was dat Dorus dat eigenlijk niet wilde accepteren.
Van Oorschot zou nog twee maanden leven, te kort om de
opening van de grootse overzichtstentoonstelling van zijn
werk in het Museum Kempenland in Eindhoven mee te
kunnen maken. Met zijn dood ging een authentiek,
integer en bescheiden kunstenaar heen, met achterlating
van een schitterend oeuvre.
Met dank aan Hans van Dinther.
Jan Geerts
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