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DIEREN 
DIE HET 
OOK NIET

WETEN TOM 
CLAASSEN

Op een draaischĳf staat een
zwĳntje in de maak. Terwĳl Tom
Claassen vertelt, draait hĳ aan
de schĳf om het kleibeest van

verschillende kanten te 
bekĳken. Het heeft de uiterlĳke 

kenmerken van een zwĳn
- typerende snuit, slagtanden,
oren -, maar laat het maakpro-

ces nog eerlĳk zien met 
glimmend ĳzerdraad dat uit de

klei tevoorschĳn komt. ‘Dat 
gebruik ik altĳd voor het ge-

raamte, maar heeft 
langzaamaan zĳn weg naar de

buitenkant gevonden.’

Het zwijntje in de maak, in het atelier van Tom Claassen



Tom Claassen, Untitled 

(Buffalo), 2011, brons, 

27 x 34 x 19 cm
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Deuken en gietnaden

Hoewel hij ook mensfiguren en meer abstracte

vormen maakt, staat Claassen bekend om zijn

dierenbeelden. In een ogenschijnlijk eenvou-

dige beeldtaal weet hij ze, of het nu een hond,

konijn of nijlpaard is, zonder uitzondering tref-

fend te karakteriseren. Daarbij behoudt hij

graag oneffenheden uit het maakproces: giet-

naden, ‘frutjes’ of deuken die hij aantrof in het

piepschuim van een model, ze doen allemaal

mee in het uiteindelijke beeld. Ze geven gesti-

leerde en uitvergrote vormen het gewenste

contrast. Andersom weet Claassen ook hoe hij

ongewenste oneffenheden kan verbloemen.

‘Het is simpelweg niet te doen om een meters-

hoog beeld volledig glad te krijgen. Door de

aandacht af te leiden met een paar stevige lij-

nen, zal het niemand opvallen als er in een

groot vlak wat onregelmatigheden zitten.’

Te mooi

Van het feit dat het maakproces ook weleens

problemen of verrassingen met zich mee-

brengt, maakt hij geen geheim. ‘Je werkt als

beeldhouwer toch met een mallenmaker en

een bronsgieter. Hun interpretatie speelt altijd

mee in het eindresultaat.’ Op zijn bureau staat

een voorbeeld: een pony die hij in China uit

marmer liet houwen. Niets mis mee, zou ik

zeggen. Maar als Claassen het originele model

ernaast zet, valt het kwartje. Het zit in subtiele

details, maar juist de ruwheid van naadjes, kor-

reltjes en vormen geven het beest zijn uitstra-

ling. De Chinese variant is simpelweg te mooi,

geen oerpaard maar een showpony. ‘Het is

dus zaak dat ik heel precies aangeef wat ik wil.

Natuurlijk zal een bronsgieter anders uit auto-

matisme geneigd zijn om gietnaden en uitstul-

pingen weg te werken.’

Tom Claassen, 5 Elephants,

2000, beton, 

elk: 700 x 700 x 1100 cm,

knooppunt Almere
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laassen legt uit hoe hij begint met

een ‘bos ijzerdraad’, dat hij met zijn

handen vormt tot een basaal skelet.

Na het aanbrengen van de klei knipt

hij het draad her en der af om het elders terug

te plaatsen. Zo ontstaat langzaam de gewens-

te vorm. ‘Zie je dat? Hij staat niet meer symme-

trisch, maar in een soort contrapposto-hou-

ding. En de linkerkant is heel anders geplooid

dan de rechterkant.’ Hij haalt zijn duim langs

een paar randen en spuit de klei nat met een

plantenspuit.

Plompverloren reus

Het zwijntje zal uitgroeien tot een flink zwijn van

zes meter, hoog boven ons uittorenend op de

beoogde plek: het Veluwse landschap bij Nun-

speet. Als een godenbeeld in een tempel van

bomen. Tegelijkertijd is hij een soort ‘mannetje’;

hij mag dan rechtop staan, écht fier doet hij dat

niet. Zijn houding, met de voorpoten langs het

lichaam alsof hij zijn handen in zijn broekzakken

heeft gestoken, heeft iets plompverlorens. ‘Hij

weet het ook niet,’ zegt Claassen. ‘Net zoals

we het allemaal niet weten. Wat doen we hier

eigenlijk?’ Het maakt het zwijn ondanks zijn for-

maat benaderbaar. Je zou hem in het voorbij-

gaan gedag zeggen, hem een klopje tegen zijn

‘been’ geven, je er op een mooie dag tegen-

aan schurken in de zon. ‘En kinderen kunnen

eronder spelen,’ denkt Claassen hardop. ‘In zijn

poot zou wel een zitje kunnen komen.’

C



Tom Claassen, Untitled 

(Rabbit), 2003, polyester, 

120 x 80 x 80 / 

220 x 155 x 140 cm

Tom Claassen, Incredible

Black Sitting Snowman,

1999, 120 x 130 x 140 cm,

Schiphol
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van zijn vak waar hij inmiddels ervaren in is,

maar dat nooit helemaal went. Dat hij daarbij

vaak als winnaar uit de strijd komt, blijkt wel uit

de vele plekken in ons land waar we zijn beel-

den aantreffen. Een drinkend paard in het cen-

trum van Utrecht, een rubberen ‘Hippo’ bij de

sluis op IJburg, een mol op een heuvel bij het

station van Best en een ‘klontenridder’ op

Lowlands zijn slechts enkele voorbeelden. Alle-

maal van flink formaat, van levensgroot tot me-

tershoog. ‘De openbare ruimte is heel groot,

klein zie je niet,’ legt Claassen uit. ‘Groot ac-

teert mee in het straatbeeld en is van een af-

stand leesbaar.’ Vijf robuuste olifanten bij

knooppunt Almere – ‘géén familie, maar een

kudde, anders wordt het sentimenteel’ –

echoën zo geparkeerde vrachtwagens.

Herkenning

Met hun typerende houdingen en uitvergrote

kenmerken roepen de beelden herkenning op.

Zo weet de onderuitgezakte man op Schiphol

perfect uit te drukken hoe we ons allemaal wel-

eens voelen, zeker op de bewuste plek. Mens

of dier, dat doet er in het werk van Claassen ei-

genlijk niet toe. De kracht van zijn beelden is

dat ze een taal spreken die we allemaal ver-

staan. Ze zijn aaibaar, maar tegelijkertijd niet

bang om ons een spiegel voor te houden. Al

tovert het spiegelbeeld meestal een lach op je

gezicht.

Claassens beeld ‘Groot Wit Nieuw Beest’

wordt op 16 mei onthuld in Best.

www.tomclaassen.com

Tom Claassen, De Mol,

2009, brons, 700 cm hoog,

Best
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In het straatbeeld

Zelf heeft hij eveneens te maken met eisen van

opdrachtgevers. Claassen maakt veelal werk

voor de openbare ruimte. Voor deze opdrach-

ten wordt hij soms benaderd, maar vaker moet

hij de competitie aangaan met andere kunste-

naars en met een goed ontwerp en concept

de opdrachtgever overtuigen. Een onderdeel


