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In Hallo weeknummer 39 zijn wij gestart met een 4-wekelijkse artikelenreeks over kun-
stenaars van wie het werk deel uitmaakt van de permanente tentoonstelling van De
Beeldentuin van de Stichting Klein-Schreuder. Deze keer willen wij Martin Michorius
aan de lezers van de Hallo voorstellen. Wij kwamen met hem in contact door Jim
Pardoen, die tien jaar geleden redacteur was bij de Hallo.
Wij zagen het werk van Martin op een tentoonstelling in een park in Nederland en waren
zeer onder de indruk hoe trefzeker hij dieren wist te verbeelden. Echter de meeste van
zijn beelden waren voor onze beeldentuin te klein. In een tuin van 20 000 vierkante
meter moet een beeld ruimte kunnen vullen en daarvoor is ook enig formaat nodig. Het
enige beeld van Michorius, dat aan die eis voldeed, was een gorilla. De agressiviteit en
geldingsdrang van deze diersoort waren heel goed uitgedrukt en juist daarom wilden wij
zijn gorilla niet voor onze beeldentuin.
Wij hebben hem toen voorgesteld voor ons een ‘Orang Utan’, Maleis voor mens van het
bos, te maken. Dat zag hij niet zo zitten. Wij vertelden hem toen dat de Orang Utan, die
leeft in de oerwouden van Sumatra gedoemd is uit te sterven omdat zijn leefomgeving
verdwijnt. Als hij de Orang Utan in staal voor ons zou maken kon hij niet meer uitster-
ven.
Deze redenering sprak hem aan en besloot hij alsnog deze aap voor ons te maken, met
een jong. 
Zijn beelden zijn niet gegoten maar gelast uit stalen onderdelen. In die tijd vond hij al dat
zoveel mogelijk ijzerschroot moest worden hergebruikt voor zijn beelden. Onze orang is
helemaal gemaakt van schroot. Het lijf is een stuk stalen buis en de tepels zijn overge-
bleven bouten.
Het is geen knuffeldier, maar het is helemaal een Orang Utan. Martin heeft de dierentuin
bezocht en foto’s bestudeerd en heeft de goedaardigheid van dit dier heel goed getroffen.

Niet lang daarna vertrok Jim Pardoen naar Nederland en konden wij de
twee beelden van Martin die Jim in zijn tuin had staan, kopen. Ook hier
gaat het om dieren, Abraham, de schildpad door ons zo genoemd
omdat schildpadden erg oud worden en Joris de hagedis, door ons zo
genoemd omdat hagedissen ergens iets hebben van een kleine draak.
De beelden van Martin staan nu met zijn drieën achter elkaar in de
Cipressenlaan, een pad in de tuin met aan één zijde een haag van intus-

sen flink gegroeide cipressen, en vormen een waardevolle bijdrage aan onze beeldentuin
met motto mens en dier.
Martin zou uit Nederland naar de tuin komen om zijn Orang ter plekke te zien, de reis
was al besproken toen bleek dat hij een ernstige ziekte had. Kort daarna is hij overleden.
Yvonne, zijn weduwe, heeft  beelden van hem in de tuin en put nog dagelijks troost uit
de aanblik van de dieren. Er is niets meer te koop.
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Het is nooit de bedoeling van de jonge Martin Michorius geweest kunstenaar te
worden. Hij had ook niet het kunstenaars ego. Het leek vanzelfsprekend dat hij
zou werken bij het familiebedrijf in Haaksbergen waar in vele generaties een
smederij uitgroeide tot een installatiebedrijf voor haarden en centrale verwar-
ming. Zijn beelden zijn meer een uit de hand gelopen hobby. In 2006 toen hij
meer algemeen bekend werd als maker van prachtige stalen dierfiguren is hij
overleden aan een ernstige ziekte. 
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