
Autodidact Gerard Neijenhuis (Ede, 1966) 
ontwerpt en creëert bronzen beelden  
– vaak in opdracht, liefst naar eigen idee. 
“Het denken in beelden en vormen is voor 
mij altijd vanzelfsprekend en natuurlijk 
geweest”, zegt hij. “Het fascineert mij 
vooral hoe de natuur alles wat leeft en  
niet leeft vormgeeft. Van de ribbels op  
het strand tot de repeterende celstructuren 
van plant en dier; hoe zijn deze – met het 
blote oog zichtbare én onzichtbare – 
structuren opgebouwd?”

 Natuurlijke vormen en structuren als inspiratie voor kunst

“Het fascineert 
mij hoe de 
natuur alles 
vormgeeft”
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Verwondering
De beelden van Neijenhuis doen 
denken aan de modellen die vroeger 
in het biologie lokaal stonden; open-
gewerkte organen en organismen 
die laag voor laag de onderhuidse 
essentie blootleggen. De abstracte, 
vaak geometrisch opengewerkte 
vormen van Neijenhuis zijn ruw, maar 
hebben vaak een gepolijste laag, 
als de opperhuid die ons beschermt 
tegen invloeden van buitenaf. Voor 
de kunstenaar heeft de regelmaat 
waarin alles op moleculair niveau is 
opgebouwd iets wonderbaarlijks, 
iets geheimzinnigs. “Het is voor mij 
de uitdaging deze verwondering 
over te brengen in mijn werk. Mijn 
beelden ontstaan dan ook voor een 
groot deel spontaan, als samenspel 
tussen fantasie en verstand. Toeval is 
daarbij een belangrijk element; dat 
moet je kunnen toelaten.” 

Contrast
Neijenhuis gebruikt bij het creëren 
van zijn beelden een door hemzelf 
ontwikkelde methode om de structu-
ren te laten ontstaan. “Hieraan is een 
periode van testen, experimenteren 
en ontdekken voorafgegaan. Ik kan 
zo gedeeltelijk invloed uitoefenen 
op de structuren, waardoor ze hun 
natuurlijke uitstraling behouden.  
Deze structuren probeer ik te vangen 
in strakke, gestileerde, wiskundige 
vormen, waardoor ik een contrast 
creëer; met het spelen van contras-
ten kan ik oneindig combineren.” 

Cire perdue
Het gehele traject – van idee tot 
gieten, afwerken en patineren van 
de beelden – houdt de kunstenaar 
in eigen hand. “Ik giet de beelden 
volgens de cire perdue, of verloren-
wasmethode. Dat houdt in dat je het 
materiaal voor het beeld smelt en in 
een vorm giet.” Het maken van zo’n 
gietvorm is een ingewikkeld proces. 
Je begint met een wasmodel of 
beeld, samengesteld uit materiaal 
dat te smelten of verbranden is; 
hout bijvoorbeeld, of papier. Op het 
beeld worden giet- en ontluchtings-
kanalen van was gemonteerd. Het 
geheel wordt ingekapseld in een 
mengsel van gips en gravel. Deze 
vorm gaat de oven in om de was 
eruit te stoken en de mal te ontdoen 
van al het vocht. Hierdoor wordt  
de mal hol en waar eerst was zat, 
kan nu het brons gegoten worden. 

“Met het spelen van 
contrasten kan ik 
oneindig combineren”
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Vakmanschap
Het brons is ongeveer 1.180 graden 
Celsius wanneer het gegoten wordt, 
maar daarmee is het beeld nog  
lang niet klaar. Neijenhuis legt uit: 
“Als een bronzen beeld uit de mal 
komt, heeft het een ‘giethuid’, een 
doffe, korrelige laag, die ontstaat 
doordat het vloeibare brons een 
chemische verbinding aangaat met 
de mal. Nu begint het echte werk 
pas: de giethuid en andere oneffen-
heden borstel, schuur en slijp ik 
weg, ik verwijder de gietkanalen 
met een slijptol en freesmachine en 
daarna kan ik het resultaat bijwerken 
door het oppervlak met beitels en 
ponsjes te bewerken; ciseleren,  
heet dat.” Dit is een arbeidsintensief 
proces, waar veel vakmanschap  
en ervaring voor nodig is. 

Warmte en kleur
Tenslotte bepaalt Neijenhuis de 
kleur van het beeld door het metaal 
te patineren – het aanbrengen van 
een oxidatielaag – met verschillende 
zuren, weer een belangrijke stap.  
“Ik patineer meestal met een oplos-
sing van kopernitraat. Allereerst 
verhit ik daarvoor het beeld opnieuw 
en breng dan met een kwast de 
oplossing aan; door te spelen met 
de warmte, kun je invloed uitoefenen 
op de kleur.” Wie de beelden van 
Neijenhuis bekijkt, ontdekt dan  
ook een rijke schakering aan brons-
kleuren. Ook zien? Op zijn website 
gerardneijenhuis.nl vind je onder 
‘exposities’ de galerieën en  
evenementen waar je momenteel 
zijn werk kan bekijken. 

Waarderen
“Helaas kan ik nog niet van mijn  
kunst alleen leven; daarvoor ben 
ik gedeeltelijk afhankelijk van mijn 
tweede job als drukwerkadviseur 
voor bedrijven en reclamebureaus 
met mijn bedrijf Ziezo Grafische 
Oplossingen. Zo heb ik ook Damen 
Drukkers leren kennen; een drukkerij 
die mij helpt bij de realisatie van 
de verschillende producties. Én een 
drukkerij met oog voor kunst, wat ik 
als kunstenaar natuurlijk extra  
kan waarderen”, zegt Neijenhuis  
tot besluit.

“Zo heb ik ook 
Damen Drukkers 
leren kennen; een 
drukkerij die mij 
helpt bij de realisatie 
van de verschillende 
producties”
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