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schappen, terwijl- z:-j geen oog irad"d.en voor de barre nood van
het brabantse volk d.at vocht voor haar naakte bestaan. ZLj
faalden jammerlijk.Zij leerden d.e Biabanders en het Brabant-
se nlet eens kennen of ze verloochenden het.

Jan Naaijkens schreef in: Leer ze mij kennen de Bra-
banders, dat het klimaat wellicht gunstiger is geworden dan
ooit tevoren. Hij hoopte d.at het genootschap met meer dash
en durf vanachter het bureau en uit de commissie- en rap-
portensfeer zou treden en het hele appataat doortrokken zoa
word.en van d.e 'schilderachtige vitaliteit van een Domien van
Gentrdie onverd-roten en uitzinnig noed.ig zijn ambt uitoefent
van de officiSle negociant in d"e Brabantse cultuur. (Hitva-
renbeek 1957).

Tn 1971 echter werd Domien van Gent ontslagen d.oor een
ulterst eicclusief, hermetisch gesloten d.eftig gezelschap.
Gedurende de korte tijd dat hij ziin biizdnder' vegdienste-
lijke Srabantse werk kon d.oen, maakte hij Gemertse kunst in
het hele ]and. bekend. en odgstte daarmee geweldig succes.
Eerst met Johan Claassen en laatstelijk ook met Gerard van
LankveId..

Het oude Brabant van boerenkarren met hoge wielen, lan-
delijke steenwegen, bochtlg en bol van blauw granieten kin-
d.erkoppen door van peppels omruiste roggevelden, verrotte
putmikken achter laagged.akte huizen herleefde met het werk
van Johan Claassen, d.ie op. een oud-ambachtelijke werkwijze
en met een Brabantse geest het weerbarstige landschap van d.e

Peql gestalte gaf in zijn objecten, die gretig verworven wer-
deir iloor het Sted.elljk museum van Amsterdam,Rljks- en parti-
euliere collecties, terwijl anderzijds deftige gezelschappen
aIs vanoud.s d.eze redele kopie van het nooddruftige Srabantse
mi-skennen.

Jan Vriends verteLd.e van lege huidzakken van de mens ge-
vonden in d,e Peel en d"at d.eze jarlmer genoeg niet opgeborgen
konden worden in een museum hier t"I plaatse maar zo nod.ig
naar Leid.en moesten

Zo gaan de objekten van Johan C1-aassen naar Amsterdam en
d.aar zou zel-fs een hier afkerige dmertenbar het treffend

:vindenj
Naar mijn mening is het Gemerts Heem ged.iend' met enkele

krantekoppestukken van d,e laatste jaren over d-it werk waar-
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van de kunstenaar door d.e d-irekteuren I van respektievelijk
Stedelijk museum Ams.terd.an en van het Van Abbemuseum beti-
teld wordt als 66n van de neest talantvolle kunstenaars van
het monnent.

lJIr.Ton Frencken schreef + 1 jaar geleden loffelijk 'en prii-
zend een halve pagina vol over d.e grote waa.rdering van d-e

brabantse kunstenaar Johan Claassen en vestigd-e d-aarmee de

aandacht op de schoonheid van het onooglijke.
Een uittreksel hiervan:

Mus.Amst.is de expositie Atelier B eenrrfresh up" eenirpep of
tonicttof weet ik wat Yoor modewoord om aan te geven d.at er
tenminste weer enig actueel ged'oe aan de orde is'

Een uitschieter is het werk van Johan claassen uit Ge-
'mert. Het is bruut werk maar het bezit de schoonheid- van het
brute en natuurlijke s ons mooi-vinden kri-jgt d-1e romantische
raotivatie van trhet ongeschond.en verledenrr'
, hrige jaren geleden r.rerd dat in d.e kunstwaardering sus-
pect geVonden als het picturaal-zijn van vervallen krotten.
ffet fijtt ve1 of er mornenteel een herwaardering is voor d.ie
troude r^raard-en'r:word"t de oude hakbijl een rnenselijk gebruiks-
ding, waarmee de verbeelding vooruit kan.-ilotsetinge waardering voor Claassens t rtgrote varkens-
klemrr, I'onbruikbaar gereedschaptt, ttgedrOogde kattevellenrr,
het ngemummificeerde koniSn", de pakken als enorme bouten
van wild-, de ingepakte knotsen, zeisen, hakmessen.......soms
doedelzakken, vaker verpakte kadavers of buit van stropers.
0p Keuze 870 in het Noord. Brabants museum werd zijn t'Big

Catchrr verworven d.oor d.e Udense gollectie vAn Brabantse
kunst. Sinsdien een expositie in galerie ftDe Serenkuilrt te
Breukelen en nomenteel d.eelname aan frAtelier Brr,waar het mu-
seum reeds een optie heeft voor aankoop van tr,ree van zijn
grootste werken en waa,r collectioneuls a1s Becht en Wilden-
berg al interesse toonden.

A1les bijeen is zotn sne1le rrraardering natuurlijk ook
griezelig; de knellende liefdesomarming door de kunstwereld

.etc. Claassen zelf staat bii d'ie huidige waarderingi
met koele d.istantie te kijken; zo te zien schat hij zuiver
w_:.ar ware en valse motivaties liggen maar ziin zorg is d-at
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het kleine atelier te vo1 zal zijn a1s aI het werk terugkor:nt
van de huidige exposities.Hij gaat inmiddels verder met zi-in
werk, hij houd-t van zijn land.schap de Peelrde sfeer bij een-
voud"ige mensen. Vroeger begroef hij graag allerlei d-ingen in
d.e tuin om ze daarna weer op te graven:rtde kick van het vin-
denrr, d.e trschoonheid van verweringsprocessentt.In zijn opvat-
ting is een kunstenaar iemand. die d,ingen vind-t. Als Clar:ssen
d-ingen zelf maakt, dan toch als om hen a}s het ware te vin-
aenl Die gevond.en PeeI-d"ingen blijken in onze attifici6le
wereld e"r, *rror.m appbl te kunnen doen op d.e vcrbeel$ings-
kracht 

nnar ,^nleldins van de tentoon-Opmerkingen van Jan Donia naar aanleiding
stelling van Johan Claassen in het 0ud'heid.kund-ig museum te
Wi j chen:

De objekten van Johan Claassen hebben inderd.aad soms iets
huiveringwekkends. Iets agressiefs.Een kat aan een hooivork'
Verschrikkelijk. Maar het is ook een beeld van het leven'
Een tragisch beeld.. I'dat ik zoiets maak komt voort ui-t d-e

d.rang te signaleren. Maar ook angst is een sterke d-rijfveer.
AIs le zoaeis in werkeliikheid z1et, wordt je ontzettend-
bang. ". Artijd, heeft de mens zijn soms teugelloze angst
,roo" het gevaar trachten te neutraliseren d-oor dat gevaar
uit te beeld-en. De beeldende kunst van Johan Claassen heeft
een dramatische alIure. Toch ibs het vreugd-e1oos-afstotenrle
van gebeurtenissen a]s de kat aan de hooivork en de mens in
de maaimachine, niet aanwezig. De objekten zijn herinnerln-
gen aan een situatie die claassen eens gezien heeft. Een

[erinnering konfronteert ons net een werkelijkheid..Hetzelfd'e
is het ge*rat met d.e skeletten van Pompei. Iiet gruwelijke van
toen is in een histori-sch-anekd.otisch kad-er geplaatst. ful zo

hoort het ook.Die afstand.-konfrontatie bestaat ook bii Johan
Claassen. Juist d.oor d.it aspekt heeft zijn werk kwalitelt'

Ik wil beslui.ten met te verklaren dat Johan bijzonder
veelzijd.ig ls rzj-clnzeLf uitleefde in vele andere manieren van
vormgeying en zich ongetwijfeld weer eens gaat richten op -n
nieuwe. Z|jn objekten van d.e laatste jaren echter bevatten
een dusdanige grote schat aan oude werktuigen, a1 dan niet
verwerkt of bewerkt in d.ie obje[ten, d"at de lnteresse van
iemand. ,lie in rt heem geinteresseerd lsrniet kan uitblijven'

-Ad 0tten.


