
GECODTERDE DOCUMENTATIE

Bi.j gelegenheid van het veerti8.iarig bestaan van het Provin-
ciaai opbouuorgaan Noord-Brabant (PON) werd door het ontb'ik-
ke l ings inst ituut onder de kop rrDe Oplossing van Bratrantrr een
bundel essays en interviews uitgegeven. Het is een verzane-
ling verhandelingen die een boeiende en leerzame bijtlrage le-
vert tot het denken over Brabant verleden en tegeliik over
Brabant toekomst.
Cnder de titel rrGecodeerale Documentatierr is rrBen gesprek met
Johan Claassentr opgenomen, waarin de Ánsterdarnse free-lance
journaliste Babette We1ter een Gemertse kunstenaar aan het
woord laat die vanuit ziin werkgebied Gemert e.o. tot ver
buiten rs lands grenzen bekendheid heeft verworven.
Johan Claassen, die we bovendien bereid vonden tot het naken
van een ontwerp voor de nieuwe omslag van Gemerts Heem laten
we graag ook in ons ti.jdschrift aan het woord. Met dank aan
het PON voor de verleende toestemrning.

Een gesprek met Johan Claassen

door Babette I'lelten

'AIs zoiets als een Brabander bestaat, dan ben ik er één, .ia ' NIaat

"de" Brabander bestaat ndtuurliik niet - er zíjt wcl geneen'

schappeliike trekjes tussen de merTsen hier. Ik denk ouerígcns wel

dat iit lindschap van zckere invloed is op hun kara.kter'' .Tegen-
over míj zit beeidend kunstenaar Johan Claassen die den.kend en

bcstln,íu,cnd vertclt over de stríek en het dorp u'aar hi.i ruínt

leertígjaar geledert geboren werd, en waar híj nooit ver uan.daat

is grgáá,, . IJct gcspiek goat ovcr :íjn.werk. ouer he.t opgr,oeiet ít
eïn'ptauclandïgeirrrni,, ort, wà bteeJ en uat in de loop der
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jaren ueranderde in het land en bij de mensen. Verantlerittoen als
geuolg 

-u.an 
planning op een zo ioog en abstratt niueau dàt geen

boer of burger er uat op kon krijgei.
Zonder ranruneuze u,oorden,lerder ncutraal mct af en toe een

mild ironísche u'ending, wordt zijrt uerslag er een uaít vlociende
ovelgangen. Ceen emotionele uitschíeters in zi-in beeld ouer hoe
ook het Brabantse boerenland werd opgestuwd in dc uaart fur
volkeren. Claassens u,oorden relatiyeien zijn betrokko*eíd.
Hli is Braba er, 'één uan hen', maar tegetijk ook Ludarnenter
met d.istantic.

Uit het.werk van Johan Claassen spreekt grote verbondenheid
met de cultuur van het land. De vindingritkheid van boeren on
steeds opnieur+ in te spelen op de gï.illigheid van de natuuris lange tijd het uitgangspunt van zijn objecten en assen-
blages geweest. rrSpurens icherungl is Claassens werk wel ge-
noenU, in navolging van een stroming in de beeldenale kunst in
de jaren zeventig, waarin kunstenaars uitingen van primitie-
ve culturen trachtten vast te leggen voordat die definitief
verdwenen waren. Claassen ílocumenteerde onder andere het vo_
gelverschr ikkerbestand in zijn ongeving en maakte ook wel ge-
bruik van landbouwgereedschappen.
Toch ís zijn werk rneer dan rrspurens icherungÍ. Bij hem leeft
nog sterk de rnentaliteit van de oorspronkelijke bevolking.
Boeren, die nooit iets weggooiden, naar steeds eeÍr nieuhre
functie bedachten voor een nog bruikbaar onderdeel van eenversleten voertuig. Zo gebruikt ook Claassen dingen ilie hijvindt op zíjn zoekt ochten door het land: een koehoorn, een
oude zeis, stukken die zijn fantasie losmaken. Hij ornzwachteld
ze, drenkt ze in teer.en voegt ze saÍnen tot donkere objecten
net een dikwi j ls--gehe imzinni g karakter: oerstructuren, die
ontstaan ui.t intuïtieve vorngevoelens, net vaak de schljn vanprinitieve funct ional ite it . Met deze assemblages legt hd be_
staande sporen letterlijk vast en Ínaakt daarnaast nieuwe, ei-
gen sporen.

Coul issenlandschaD

Al pratend over leven en werken in Brabant wordeu vroeger en
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nu vergeleken en bijeengebracht tot 66n beeld, rrln Beek en
Donk, hêt dorp waar ik geboren benr is de sfeer niet werke-
lijk verantlerd. Er was daax biivoorbeetd altiid al industrie.
Als ik nu terugkom in het rlorp ziet het er elegantêr uit dan
dertig jaar geleden.De kern is hetzelfde gebleven maar er is
veel neer groen bijgekomen. Hetzelfde geldt voor de randen
van het dorp.Pas daarbuiten merk je wat de ru i lverkavel ingen
teweeg hebben gebracht. De kavels ziin veel groter geworden
waardoor het land nu dikt^rijts iets van een polderlandschap
heeft.Het is niet neer dat typische Brabants rnet het coulis-
senlandschap zoals ik het uit rnijn jeugd ksn. Áls ik rroeger
met de fiets naar school ging van Donk naar Genertr dan was

dat een tocht vol belevenissen en afwisseling. Als je nu bij
Donk op de fiets staptrzie je Genert al liggen. Je kunt langs
rechte wegen vaak 26 naar de horizon rijden. Het landschap is
groot en nuchter geworden. Intussen is ook hier groen aange-
plant aat nog niet tot wasdon is gekomen.naar dat zal op den
duur het huidige karakter van de streek wel enigszins ver-
zachten. Ik tlenk alat er zorn tien iaar geleden niet echt re-
kening is gehouden met het milieur maar dat men er nu neer
oog voor heeft gekregen.
Je merkt de afsterving door de zure regen en dan zijn er die
uittlijende fabrieken die het landschap vervuilen zoals hier
ons eigen piepschuimen paar tl van Troje. Het is vaak van een
grootschal igheid die hier helenaal niet past. Fabrieken zou-
den bij elkaar op een bestaand industr ieterre in moeten worden
geplaatst maar de geneenten willen ze graag on de werkgele-
genheitl, hÓewel alles automatisch gaat en er praktisch nie-
rnand werkt. Gelukkig nemen ze ook vanuit onze gem eentê tegen-
woordig een hrat meer rnilieubewuste houding aanr maar ie zít
er intussen mooi nee.
In hoeverre een boer milieubewust kan zijn? Nou, dat is hii
zelden. Een boer die uit zíc}:.zelf een boon plant is een uit-
zondering. Alles wordt functioneel bekeken. Een boorn wordt
bi.jvoorbeeld neergezet voor de rvintlkering Ínaar niet voor de
schoonheid. Die praktische btik heeft onder neer te naken
met de moderne landbouwontwildrelingen - het is nu eennaal ge-
nakkeliiker on te werken als alles schoon en recht is. Het
zat er na de oorlog wel in dat er veel tegen de grond zou
gaan en plaats moêst Ínaken voor beton. Niet alleen de boeren
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Nanaakvogel, 1977.

dachten zo: de hele politiek was erop gericht. Er zijn nog
prachtige plekken in Brabant, ook hier in de omgeving. Visu-
eel valt rt niet eens zo erg op dat hier behoorliik veel bio-
industrie zit naar die is er natuur'lijk wel. Geen enkele
boer heeft die ontwikkeling kunnen tegenhouden. Zo is cle si-
tuatie en nen noet vooruit.

Het zogenaamde minderwaardi ghe idscomplex
Het land is hier arm en de boeren hadden niet veel grond,
maar ze waren wel zelfstandig. Dat ze niet rijk waren, merkteje aan hun iÍnprovisatietalent, en dat interesseerde rne enorn.
Ik heb wel eens uit scherts mijn kunst platte land art ge-
noemd en toch zit daar een kern van waarheid in. Vroeger
dacht ik dat kunst drama was:hoe dieper hoe tiever.En (grin-
nekend) ik dacht dat het daarnee gelijk topkunst werd. Ach,
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het heeft net leeftijd te maken. Ats je twintig bent denk je:
rrlk zal jullie eens goed laten weten wat ik bedoelrr.
Wat kunst betreft is er op het noment ontzettend veel kwali-
teit in Brabant. Bekijk de catalogi van de schilderkunst in
Noord-Brabant na 1945 maar eens die door de NBKS zijn uitge-
geven. Dat niveau ligt ver boven het landelijk gemiddelde.
Mensen vêrhuizen ook niet neer zo snel. Gerrit van Bakel was
zorn voorbeeld: die bLeef op zijn plek. Gerrit had trouwens
een aardige theorie over hoe het kh'am dat hier zoveel goede
kunst wordt genaakt. Volgens hem had dat te maken met het zo-
g€naamde Íninderwaardigheidscomplex. l{ij zouden langer door-
stompen omdat we niet zo zeker van onszelf zijn, zeg maar. We
laten geen scheetjes en verklaren dat tot kunst. Ik rnerk bij
aI Ínijn generat iegenoten hier uit Brabant dat er net grote
inzet wordt gewerkt en dat ze niet snel tevreden zijn.
Mijn eerste kennismaking met de beeldende kunst verliep via
de kerk met zijn gLas-in-lood ramen en zijn beelden. Ik heb
in miin ieugd het katholicisme niet als dwingend ervaren: het
katholieke geloof is bij ons dan ook nooit werkelijk onder-
werp van gesprek geweest. De tijd dat de kerk nog opdracht-
gever was van kunstenaars is zeker al zorn vijftien jaar rDor-
bij. Ik kên intussen wel collegars, en dat zijn beslist niet
de slechtsten, die een gedeeltelijke pr iesteroplei ding achter
de rug hebben. Mystiek ingestelde nensen? Ja, zelf heb ik -
ik was toen pas zeven - al gedacht: rrHet grote Mysterierr. In
eerste instantie geeft het we1 houvast rmaar dan komt het no-
ment dat je bij jezêlf gaat zoeken en die ontdekking wordt
belangrijker dan een leer van buitenaf.
Er zít een zekere overeenkomst tussen de Ínaniêr waarop de
nensen hier met elkaar praten en nijn werk. De tlingen die ik
maak. ziin mult i-assoc iat ief. Ik beeld eigenlijk rrlangsrr: er
zit in mi.jn werk een aantal nogelijkheden waarvan de beteke-
nis niet direkt te duiden is. Een vergelijkbare structuur
vind je in het taalgebruik hier. l,fanneer de Ínensen in zoin
kleine gemeenschap net elkaar praten, zullen ze nooit recht-
streeks tegen elkaar zeggen wat ze bedoêIen en zeker niet als
het over een ernstige zaak gaat. Ze praten er langs. En wordt
in een soort code gesproken maar dê boodschap kornt zonder
mankeren over.
Die nanier van omgaan met elkaar leeft hier ook sterk in het
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gezin. Ik heb rijn vader bijvoorbeeld nooit een hand gegeven:
de dingen die vanzelfsprekend waren, deed je niet. Gevoelens
wertlen niet enotioneel uitgedrukt. Je kunt nisschien stellen
dat het een gebrek aan conrnunicatie isrdat je je sentinenten
niet durft te tonen of dat het onhandig gedrag is, naar aan
de andere kant kun je het ook zien a1s een verheven vorn van
conmunicatie, orndat bepaalde handelingen die vanzelfsprekend
ziin, achterwege worden gelaten. Als je buiten het milieu
kont. werkt die code vaak niet meer. Je noet dan een andere
taal bezigen en duidelijker zijn.

Universele karakter
Het stempel van de omgeving op je b'erk is een comPlex proces.
Mijn werk r.rordt weliswaar altijd in verband gebracht met de
Brabantse platte landscultuur maar er zit evengoed nateriaal
van andere bronnen in verwerkt. In bijvoorbeeld de bioscoop
rrDe Harnonierr in Beek en Donk heb ik, net als iedereen, alle
goedê en slechte films gezien die ze naar draaiden. l{anneer
je net open ogen naar je eigen ongeving blijft kijken, naakt
het ene vanzelf attent op het andere.
Ik heb eens houten staken in het landschap getekend. Die te-
keningen heb ik gemaakt nadat ik, al fietsend door het land,
de staken die ik daar toen zag staan, via de woordklank as-
socieerde net de Llano F.stacado van Kar 1 May. Met elke pe-
daaltred groeide de lettergreep: staak, stacado, enz. Karl
May beschrijft in dat boek een woestijn met rrde rrreg van de
stakenrr. En zo draagt zijn beeld, via taal- en klaJrkassocia-
ties, weer bij tot mijn werk.
Het oude wêrk isi vergeleken met mijn nieuwe werk, harder,
zh'aart i llender. In het oude werk zitten conpacte, donkere
vormen zoals bijvoorbeeld [Broedmoederrr, dat ook nog sterk
toontrhoewel ik het niet zo lang geleden heb genaakt. Het is
een zwaar statisch lichaan en bovenin ontstaat berr'eging door
zoals je dat in de kruisvorn en in het kleurencontrast van
het zwart-witte vlak kunt zien. Met het achteroverhellen van
het lijf wordt een lichte ongerustheid uitgealrukt.
Ik heb. toen ik nog in de BKR zat, hier in Genert vreselijk
veel noeite ondervonden b{j de erkenning van mijn werk en met
name van miin objecten.Hoewel ik de steun had van Jean Leering
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van het Van Abbemuseun en al in 1970 in het Stedelijk Museun
(Ansterdam) had geËxposeerd, heb ik'hier op het dorp jaren-
lang een oneíntlige portie energie moeten steken in de verde-
diging van mijn werk. Die ambtenaren wilden er gewoon niet
aan. Er werden van hun kant wel êens voorzichtige suggesties
gedaan om mooie landschappen te gaan schiLderen. Tja, nooit
een museum van de binnenkant gezien, naar rirel beslissen wat
kunst is en wat niet!
Vanaf onstreeks 1980 is mijn werk in nindere mate op de di-
recte omgeving gelint ên heeft het een universeler karalrter
gelaegên. En zi.jn nog steeds elernenten van de boerencultuur
in herkenbaar r maar in feite is het thema veranderd. b zít-
ten nu meer verwijzingen in naar de nythologie. fk weet niet
1x'ecies wat ik net water heb en toch duiken af en toe boten
en schepen als thenatiek in nr[jn werk op. Bij d.e nieuwere te-
keningen meng ik alles door elkaar. h is weer een sterke
verbinding van organische met geometrische vormen (zoals ik
dat overigens in 1965 ook al deed) rÍaar in overblijfselen van
oudere tekening€n en vormen herkenbaar zÍin. Vaak worden dín-
gen geconponeerd vanuit het niets, maar al werkend ontdek je
ale nogelilrheden en ontstaan de vormen. Je komt heel onbewust
tot vorn door een plek oÈ papiêr diê jè fsntaÉie op gang 5ef;
Je bedenkt die vorn niet, je vindt hem.
Ik verdiep ne niet echt in filosofies als gesprekhen een fi-
losofische wenaling nemen, heb ik het idee dat ik het intuï-
tief aL weL wist en vaak ontaarden ze in praten oven het pra-
ten of, on net nijn moeder te spreken: rr rt Is Iu1, maar het
praat tochrr. fk verdiep ne niet in filosofiermaar onderhuids
voel ik dat een goede kunstenaar de filosofie belichaant: bii
is filosofie."
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