
Een vraaggesprek met Piet Klaasse 

Velen in en buiten Eemnes kennen de kunstenaar Piet Klaasse. Speci
aal voor het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes mochten 
we hem interviewen. Voordat we Piet Klaasse in beeld brengen, wil
len we een korte biografie van hem weergeven. 

Piet Klaasse werd in september 1918 geboren in Amsterdam, maar 
groeide op in Den Haag. Als kind was hij al gefascineerd door paar
den en ging hij tekeningen maken van deze dieren. 
Toen hij 10 jaar was, stond hij tijdens een kindermatinee als snelte
kenaar op het grote toneel van het Kurhaus.Zijn drang om te tekenen 
werd steeds groter zodat hij een opleiding tot tekenleraar aan de 
Haagse Academie voor Beeldende Kunsten ging volgen. Rond 1940 
trokken veel jonge kunstenaars naar Amsterdam, zo ook Piet Klaasse. 
Hij werd in 1941 tekenleraar aan het Amsterdamse Montessori Lyce
um. In 1947 werd hij benoemd tot leraar aan het Instituut voor 
Kunstnijverheidonderwijs te Amsterdam, nu de Rietveldacademie, 
waar hij het zogeheten bewegingstekenen ontwikkelde. Tot 1981 bleef 
hij aan deze Academie verbonden. 

Piet Klaasse was aanvankelijk vooral bezig als illustrator. Zo illu
streerde hij o.a. een kinderbijbel. In 1980 maakte hij samen met Eel-
ke de Jong het boek "Sagen en legenden van de lage landen ", voor 
de illustraties kreeg hij in 1981 de Gouden Penseel.. 
Vanaf de zestiger jaren exposeerde hij steeds vaker. Hij ging zich ook 
meer toeleggen op het vervaardigen van litho's en aquarellen. In 
1966 vestigde hij zich in Eemnes op de boerderij Meentweg 11. Eem-
nesser landschappen inspireerden hem bij het vervaardigen van zijn 
aquarellen. 

Naast vele paarden en koeien, hebben ook enkele Eemnesser perso
nen hem geïnspireerd bij zijn werk. 
Vanaf 1977 maakte hij ook tekeningen van jazz-musici, hiervan vond 
de eerste overzichtstentoonstelling plaats in 1983, waarbij het boek 
Jam Session verscheen. 
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In 1998 maakt hij voor de kinderboekenweek het boek "Twee oren 
om te horen, twee ogen om te zien". In het voorjaar van 1999 heeft 
hij een succesvolle expositie gehad in het Singermuseum. 
Piet Klaasse heeft vele tentoonstellingen gehad in binnen- en buiten
land. Ook zijn er verschillende boeken in het buitenland uitgegeven. 
Verder heeft hij ook internationale contacten bijvoorbeeld via Artists 

for Nature Foundation en werkexcursies gemaakt naar de Extrema-
dura, Alaska en India. 

Op verzoek van Piet Klaasse vindt het interview 's avonds plaats. 
Overdag wordt elk uurtje gebruikt voor het schilderen of werken in 
de tuin. Een uiterst vriendelijke man opent de deur en stelt voor om, 
nu het nog licht is, de tuin te bekijken. We zien er een prachtige tuin 
met veel bloemen en interessante struiken met verschillende bladvor-
men en bloeiwijzen, die hij ook diverse malen heeft vastgelegd in 
metersgrote aquarellen. Hierna bekijken we het atelier dat vroeger de 
varkensstal was en vervolgens komen we via de achterdeur de boer
derij binnen, waar het interview zal plaatsvinden. 

In ons gesprek zal Eemnes centraal staan. 

Om te beginnen willen we graag weten op welke wijze Piet Klaasse 
Eemnes heeft ontdekt. 

"Achter de auto van de makelaar aan. Ik was er nog nooit geweest. Ik 
had 33 jaar geleden een tentoonstelling in het Singermuseum. Toen 
was net het nieuwe prentenkabinet geopend en de vader van een stu
dente op de Rietveldacademie zat in het bestuur van het Singermuse
um. Tot mijn verbazing vroeg ze mij of ik daar eens wilde exposeren. 
Het Singermuseum was in die tijd (in mijn ogen) een mausoleum 
voor de gebroeders Dooyewaard en een levende Nederlandse kunste
naar kwam daar niet in. Dus was het op zichzelf al een doorbraak. 
Het was nog maar in het prentenkabinet, slechts de onderverdieping 
die net verbouwd was, dus ik zat in de kelder van het Singermuseum. 
Neemt niet weg dat ik daar ontzettend veel tekeningen kon ophangen 
en de tentoonstelling is goed ontvangen, dus dat was mijn eerste rela
tie met Laren. En toen liep mijn vrouw daarbuiten en tot mijn grote 
verbazing zei ze: "Goh, dat is ook een streek om te wonen." 
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Het enige pand in de aanbieding was een boerderij aan het begin van 
de Meentweg, in Eemnes. 
Dat was het laatste waar ik aan dacht. Maar we kwamen hier en ik 
liep zo rond, zag dat de boerderij in slechte staat was, de tuin bestond 
uit brandnetels en omgewaaide kippenhokken. 
De vorige bewoner had moeten ophouden met zijn kippenfokkerij. 
Hij was in Drenthe een veebedrijf begonnen omdat hij hier niet ge
noeg grond had en zo is het dus gekomen. 

We vroegen Piet Klaasse of het nemen van een beslissing voor zo 'n 
aankoop hem omrustig maakte. 

"Nou, meer dan onrustig, want toen wij hier waren en bleek dat we 
aanvankelijk geen hypotheek kregen heb ik in het zomerhuis, een 
voormalige schuur die door de boer verbouwd was en met boord af
getimmerd was, een paar gaten liggen schoppen. In dat zomerhuis 
sliepen we gedurende een aantal maanden want in september kochten 
we het huis en met Kerstmis 1966 konden we pas in 1 kamer gaan 
wonen. 

We zijn direct begonnen, waar mogelijk de boerderij in de oorspron
kelijke staat terug te brengen en aan te passen aan de nieuwe woon-
werk bestemming. Zo werd in de voormalige varkensstal een groot 
raam op het noorden gemaakt en werd het atelier. De dichtgemetsel
de deeldeuren werden vervangen door een prachtige glazen schuif
deur. Onder het verhullende zachtboord kwam een mooi plafond te
voorschijn. Van de prachtige oude voordeur werd het behang afge
trokken. De gemene kleuren van het schilderwerk werden vervangen 
door de officiële monumenten kleurstelling: grachtengroen, oker 
voor de kozijnen en witte biezen langs de raamindeling. De boerderij 
werd daarna, ook terecht, op de monumentenlijst geplaatst. 
Een verhuizing van Amsterdam naar het Eemnesser platteland is een 
ingrijpende verandering." 

We vroegen of die verhuizing een impulsieve handeling was of een 
bewuste keuze voor het buitenleven. 

Het was een combinatie van dingen. "Ik meende dat mijn kinderen in 
Eemnes gezond konden opgroeien op een eigen terrein zodat ze hut-
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ten konden bouwen en eigen dieren verzorgen, (de kinderen gingen 
met veel plezier naar de openbare basisschool "De Zuidwend"). 
Op de tweede plaats moet ik zeggen dat ik altijd reusachtig heb ge
houden van buiten zijn. Om deze woning te kunnen bekostigen, bleef 
ik lesgeven op de Rietveldacademie. Al mijn lessen werden samenge
bracht op drie dagen zodat ik de rest van de tijd kon genieten van het 
buitenleven in Eemnes." 

Stal van buurman Hannes Wiggerts. 
Litho (50 x 65 cm) vervaardigd door Piet Klaasse in 1970 

Piet Klaasse is een bekende Eemnesser. We waren benieuwd om te 
horen hoe zijn eerste contacten met de Eemnessers verliepen. 

"Nou, ik was reusachtig op mijn hoede, en dacht: een Amsterdammer 
wordt vast niet geaccepteerd. Hilhorst, de veehandelaar die naast ons 
woonde, zag mij 's ochtends vroeg om 5 uur (dat kwam alleen maar 
omdat ik het niet kon uithouden in dat schuurtje waarin wij sliepen en 
bovendien gingen we om 9 à 10 uur naar bed; we wisten van armoe 
niks anders te doen) puin ruimen en ik sloopte hokken die nog in de 
tuin stonden. Ik was eerder uit de veren dan de boeren en dat maakte 
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natuurlijk indruk. Toen heb ik de vijver laten graven met behulp van 
een dragline. Die liep in oktober, toen het alsmaar regende, helemaal 
boordevol. En daardoor waterde het terrein niet meer af. Dus buur
man Hilhorst zei: "Je moet glitten (sleuven) in de grond graven om 
die afwatering mogelijk te maken." Toen heb ik een buis gelegd van 
die vijver naar de sloot toe, zodat de volle vijver in de sloot kon af-
wateren. Dat zijn dingen die je aldoende moet leren. Maar dat bete
kende wel dat die Hilhorsten op mijn hand waren. 

Later stond ik in de voortuin en Hilhorst vertelde mij hoe ik het gras 
kon bedwingen met een zeis. Ik stond daar te klooien en zei tegen 
opa Hilhorst: "Doe nog eens voor" en dacht bij mijzelf, gelukkig, 
weer een stukje gras eraf. Maar het voordoen van het werken met een 
zeis ging hem terecht vervelen. Later, toen ik zelf het gras te lijf ging 
met een zeis, reed er een boer over de Meentweg en riep: "Pietje, 
denk om je ruggetje." Dat was voor mij een goed begin. Ik was hele
maal niet meneer Klaasse. Ik voelde me geaccepteerd!" 
Zo langzamerhand kregen we toch heel goede vrienden in het dorp, 
om er een paar te noemen, de hartelijke, gastvrije familie Blom, de 
dierenarts Henk Blanken, waarmee ik naar de stallen in Eemnes ga en 
naar de dierentuinen in Nederland en mijn vriend, klusjesman, Wim 
van Hamersveld. 

We zijn wel altijd op Amsterdam georiënteerd gebleven, door mijn 
werk als docent, maar ook voor de musea en andere evenementen. 

Tijdens ons gesprek bleek dat Eemnes op verschillende manieren als 
inspiratiebron voor het werk van Piet Klaasse heeft gediend. 

"Op Meentweg 19 woont de familie Wiggerts. Hannes Wiggerts was 
een interessante kromme oude boer en ik had reusachtig zin om die te 
tekenen. Ik zag hem daar achter zo staan met die stok, hij had last van 
reumatiek. Hij kon haast niet meer buigen, maar met zijn stok kon hij 
iets wegwerken wat hij niet meer kon oprapen. Terwijl hij zo naar mij 
keek, riep ik: "Blijf even staan buurman", met kloppend hart overi
gens. Ik maakte heel snel een tekeningetje en dat heb ik later gebruikt 
voor een kalender over Eemnes. 
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Daarmee was het contact met de Wiggertsen gelegd, die vonden het 
heel interessant. Hannes werd meteen een vriend, een soort wijsgeer, 

het was een verschrikkelijk fatsoenlijke, aardige man. Ik heb hem 
heel wat keren als model gebruikt en dan was hij zeer vereerd. Zijn 
vrouw heb ik ook getekend, helaas is die voortijdig overleden. Toen 
hebben alle dochters en schoondochters die opa prima verzorgd en 
die leerde ik dus ook allemaal kennen. Daarmee had ik al een heel 
netwerk van Wiggertsen over het hele dorp. Maar wat ontzettend leuk 
was: als er een kleinkind van Wiggerts trouwde, dan had hij er 
f 100,00 voor over om een tekening van mij te geven en dat was voor 
een tekening niet veel, zeker later niet, als hij een aquarel wilde heb
ben voor dat geld. Die prijs heb ik maar aangehouden, totdat ik dacht 
dat alle kleinkinderen getrouwd waren. Het feit dat hij dat wilde, was 
heel bijzonder. U moet niet vergeten dat het in zijn ogen een heel roy
ale betaling was. En dit was natuurlijk ook iets wat heel bijzonder 
was. En zo kwam het dat ik me steeds meer op mijn gemak voelde in 
Eemnes." 

"Ook heb ik paarden van Eemnes gebruikt voor mijn werk. 
De liefde voor paarden is veel kinderen eigen, vooral meisjes. Alleen 
het bijzondere is dat ik de paardenliefde trouw ben gebleven. Toen ik 
9 jaar was heb ik een prachtige boerenwagen gekregen, een trekwa-
gen waar ik paard en wagen mee speelde. De jongens uit mijn klas 
duwden mij in die kar en met mijn schetsboek werd ik in het Haagse 
Bos rondgereden om aan de mensen op de bankjes mijn tekeningen te 
laten zien. En nog altijd keert het paard terug als motief in mijn 
werk." 

"Langzamerhand leerde ik verschillende kanten van Eemnes, zoals de 
koeien in de stallen, in mijn werk te gebruiken. 
In het begin kon ik helemaal niets met de polder. Er was niets om te 
tekenen, er stond geen enkel obstakel in de polder, zelfs geen boerde
rij. Ik moest het doen met de mooie luchten in de polder. Er wordt 
wel erg romantisch en idealistisch gesproken over de polder. Maar de 
kant tegenover de dijk is een volkomen lege groene vlakte en dat is 
natuurlijk wel een polder, maar zeker geen inspirerende plek voor een 
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schilder. Maar wat aan die andere kant zo bijzonder is, is dat die oude 
mooie zomerdijk is blijven liggen en dat de waaien in de polder zijn 
behouden. Pas later kreeg ik greep op dat landschap en ging het schil
deren, aquarelleren. 
Het buitengewone is, dat in de natuur het landschap nooit hetzelfde 
is, elk seizoen is anders, elk uur van de dag is het anders, in het 

Waai in de polder van Eemnes 

schitterende Nederlandse licht. Dus is het eigenlijk niet nodig om op 
reis te gaan. Ik schilderde in de winter ook in de polder en ook op 
groot formaat. Het voordeel van in de winter schilderen is dat het 
vriesdroogt. Dat is voor het aquarelleren een voordeel omdat je het 
daarbij moet hebben van een droge ondergrond, waar je telkens weer 
een nieuw sluiertje verf over kunt brengen." 

Ook de prachtige tuin van Piet Klaasse heeft vaak als onderwerp 
voor zijn schilderijen gediend. 
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We vroegen Piet Klaasse in hoeverre hij actief is geweest in de Eem-
nesser gemeenschap. 

"Jarenlang ben ik een van de touwtrekkers geweest van de stichting 
"Het Sluisje" (deze stichting is tegen de aantasting van de polder, 
speciaal de omgeving van de sluis). Het is heel jammer dat we na ve-

^/Mâmà 

met drinkend paard vervaardigd door Piet Klaasse in '69 

Ie jaren de strijd hebben moeten opgeven. Helaas wordt er nu toch 
gebouwd, dit is heel ingrijpend, want nu is de afwatering veranderd. 
Bij de nieuw te bouwen boerderij bij het sluisje is nu een brede sloot 
gekomen met allerlei andere waterwerken, waardoor het prachtige 
natuurlijke verloop van de waai en het moerasgebied en de brede 
slingerende sloten naar de wilgen toe is doorkruist door een hele bre
de wetering. Daardoor is het landschap aangetast." 
Eemnes moet rekening houden met de boeren, dat betekent dat ik 
voor de ruilverkaveling ben, met als consequentie veel nieuwe boer-
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derijen in de polder. Wij moeten de landinrichtingscommissie dank
baar zijn dat die boerderijen gepland werden in de polder, dicht bij de 
Eem. Alleen van het prachtige natuurgebied bij de sluis hadden ze af 
moeten blijven! 

"Weliswaar ben ik de "beroemdste" kunstenaar van Eemnes, maar 
dat is geen buitengewone verdienste bij gebrek aan collega's. Ik ben 
niet medebepalend geweest voor het gezicht van Eemnes. Was dat 
wel zo geweest, dan had ik sociaal gezien een heel andere plek inge
nomen. Het komt ook door mijn karakter. Bovendien is het zo dat een 
keuze voor dit vak betekent dat je in een eenzaam beroep werkzaam 
bent. Het is niet te combineren met iets anders. Je moet kiezen want 
er valt niets te delen! 
Vergeet ook niet dat de eerste 20 jaar dat we hier woonden, het lesge
ven aan de Rietveldacademie mijn hoofdbestaan vormde. Het heeft 
mij altijd verbaasd dat ik twee werelden heb kunnen dienen: aan de 
ene kant was ik tekenaar naar de waarneming en aankomend schilder 
en aan de andere kant een bekende illustrator en leraar aan de avant-
garde opleiding." 

Mijn vrouw is ook verbonden met Eemnes omdat ze volwassenen
educatie gaf aan mensen die in hun jeugd weinig kansen hebben ge
had. Ze is begonnen Nederlands te leren lezen en schrijven en later 
gaf ze ook Engelse les. 

We zijn benieuwd naar de mening van Piet Klaasse over de recente 
ontwikkelingen in Eemnes. 

"Nederland ontwikkelt zich in een belazerde richting, dus waarom 
zou Eemnes daar een uitzondering op zijn. Het is jammer dat er 
steeds groene stukken moeten wijken voor de uitbreiding van nieuwe 
wijken en dat Eemnes druk bezig is met inbreien: alle groene stukjes 
in bestaande wijken worden volgebouwd. Eemnes heeft wel het voor
deel dat het in oppervlak een grote gemeente is, zodat niet al het 
groen hoeft worden opgeofferd. Ondanks de uitbreidingen ziet het er 
toch naar uit dat de polder tot in de verre toekomst groen zal blijven. 
Het zou ook jammer zijn als de sportvelden moeten verdwijnen voor 
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een nieuwe woonwijk, want ze geven juist zo'n open gezicht aan het 
dorp. 
In wezen ben ik voor moderne architectuur. Het moet eigentijds zijn 
en niet halfbakken. Zo'n quasi modern gebouw zien we bij de Bon-
gerd achter de Kerkstraat, dat daar totaal niet past. 
Ik ben verrukt over de gemeente Blaricum. Daar heeft men lang kans 
gezien om het dorpje tussen de hoge heggen onaangetast te laten. Als 
ik vrienden uit Nederland of buitenlandse gasten heb, is het een open
baring om daar rond te lopen. Het is daar prachtig gebleven ondanks 
de druk van rijke mensen buitenaf. De boeren bestemming is nog al
tijd zichtbaar, maar is helaas op zijn retour. Ik vind dat ook Eemnes 
toch op de eerste plaats de belangen van de boeren moet dienen." 

Piet Klaasse was een van de hoofdfiguren in Polderzielen, de film die 
in 1998 op initiatief van Cocky Eek gemaakt werd over de Eemnesser 
polder. We waren benieuwd naar het oordeel van Klaasse over de 
film. 

"Iedereen vond hem prachtig, dus daar wil ik ook niets aan afdoen. 
De filmmaakster, die het initiatief heeft genomen, is een bijzonder 
meisje. De mannen die de opnamen maakten waren buitengewoon 
vakkundig maar eerlijk gezegd had er heel anders geknipt moeten 
worden." 

Met deze uitspraak zijn we aan het einde gekomen van de bespiege
lingen van Piet Klaasse. 
Hij kan heel boeiend en beeldend vertellen. Het was een heel plezie
rig gesprek en we willen hem en zijn vrouw hierbij hartelijk danken 
voor hun tijd en hun gastvrijheid. 

Mieke Pijnappel 
Mirjam Wijgman 
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