
Het werk van Henri Burgers is enigszins te vergelijken
met het werk van een archeoloog: de Arnhemse kunstenaar
schraapt en schaaft eveneens, net zolang tot hij de 
verborgen lagen vrij heeft gelegd. Op dat moment stopt 
de archeoloog, maar Burgers gaat verder. Als het artis-
tiek moet, bedekt hij alles met een nieuwe laag en begint
opnieuw met schrapen en schaven, om het raadsel wederom,
maar nu geheel anders bloot te leggen.

‘Weet je wat dit is?’ vraagt Henri Burgers, en hij
wijst op een groenig object in zijn vensterbank.
Het is kunst, zou je zo denken, en toch kun je je
niet aan de indruk onttrekken dat het ooit er-
gens anders voor bedoeld was. Burgers kijkt me
een moment grijnzend aan, dan helpt hij me uit
de brand: ‘Het is een omgekeerd schildpadden-
badje.’ Ach ja, nu zie ik het verhoogde eilandje
met trapjes, als een verdieping in de bovenkant
van het verder strak vormgegeven object.
Burgers: ‘Toen ik nog op de academie in Arn-
hem zat, schilderde ik veel stillevens: composi-
ties van alledaagse voorwerpen, zoals plastic
blisterverpakkingen en dingen die ik op straat
vond. Langzamerhand begon ik de spullen zelf
interessanter te vinden dan de schilderijen die
ik ervan maakte. Verpakkingsmateriaal heeft
een bepaalde inhoud. Als je die holle ruimte
vult met gips, of met was of met giethars, dan
krijg je een object dat veel weg heeft van 
architectuur.’
Burgers laat een van nabij genomen foto van
zijn schildpaddenbadje zien. ‘Het is een voor-
werp dat pretentieloos is ontworpen, puur voor
de functie. Maar als je het op deze manier foto-
grafeert, dan lijkt het ineens een soort tempel,
en krijgt het vanzelf iets monumentaals. Het
komt er helemaal op aan hoe je ernaar kijkt. Je
moet er oog voor hebben. Iemand zei me ooit:
ik zit naar je werk te kijken, de vorm komt me
heel bekend voor, maar ik kan niet grijpen wat
het is. Dat is nu precies wat ik wil bereiken.’
Tastend en zoekend naar nieuwe mogelijkhe-
den, ontdekte Burgers dat je verpakkingsmate-
riaal onder andere kunt afgieten in gekleurde
was, en dat je die afgietsels op hun beurt weer
in was kunt ingieten. Zo krijg je een massief
blok, waarin een onzichtbaar geheim ligt opge-
sloten. Door het omhullende blok laag voor laag
weg te schrapen, legt Burgers het verborgen

binnenste weer bloot, inderdaad als een soort
archeoloog.  ‘Dat wegschrapen luistert heel
nauw. Het is een bijna meditatief proces. 
Je moet aanvoelen wanneer je moet stoppen.
Elke keer als ik eraan begin, vraag ik me af: wat
kom ik tegen? Dat is deels een verrassing, maar
tegelijkertijd kan ik het als kunstenaar ook stu-
ren. Wat ik voorzichtig tevoorschijn haal heb ik
er eerst ingestopt. Ergens in de diepte van de
was, of in de kunsthars, als ik daarmee werk, 
is iets versluierd aanwezig. Soms blijft het ver-
sluierd, en ben ik als maker de enige die weet
dat het er is. 

Soms zie je het vaag door de lagen heen schij-
nen. En soms leg ik er weer een nieuwe laag
overheen, waardoor de dingen die ik net vrij
heb gelegd, weer gedeeltelijk verdwijnen in de
diepte van het materiaal. Door de transparantie
van het werk dwing ik de beschouwer om lan-
ger, om beter te kijken.’

Nagelputjes
Net zoals echte archeologen soms last hebben
van nieuwsgierige omstanders, zo heeft Henri
Burgers wel eens last van kunstkijkers die ook

mee willen krabben. Het materiaal en de struc-
tuur van zijn werk lijken onweerstaanbaar. 
De kunstenaar loopt naar een object dat aan
de muur van zijn atelier hangt, en dat in 1998
in het Paleis op de Dam werd geëxposeerd,
toen hij was genomineerd voor de Koninklijke 
Subsidie.
‘Dan denk je als kunstenaar: mijn werk hangt
toch zeker veilig in dat koninklijk paleis? Maar
na afloop zag je overal kleine nagelputjes zit-
ten, van mensen die toch even moesten voe-
len. Dat is in eerste instantie balen, maar ik
laat die beschadigingen wel zitten. Op een 
bepaalde manier hoort het nu bij het object.
Mijn werk is sowieso niet voor de eeuwigheid
bedoeld.’ Burgers wijst naar een ouder wand-
object. ‘Dat was ooit veel witter, maar de 
synthetische was die ik gebruik wordt met de
tijd gelig. Ik vind het niet erg: het werk wordt 
mooi oud.’
Henri Burgers heeft twee galeries die zijn werk
verkopen, en hij werkt ook in opdracht. Eerder
dit jaar ontwierp hij nog een monumentale
blikvanger voor de ontvangsthal van een grote
aannemer. Er is een gestage vraag naar zijn
kunst. Desondanks kost het hem wel eens
moeite om afstand te doen van de dingen die
hij maakt. ‘Je moet niet vergeten: met som-
mige objecten ben ik jaren bezig, voordat ik
het echt goed vind. Ik bezit een aantal sleutel-
werken die voor mij een keerpunt in mijn
scheppen betekenden, en waar ik ooit eufo-
risch gelukkig mee ben geweest. Van die 
bijzondere werken kan ik eigenlijk geen 
afstand doen.’
Burgers is voortdurend op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om het thema ‘gelaagdheid’
vorm te geven. Op een tafel in zijn atelier staat
een blok, opgebouwd uit verschillende kleuren
was, dat er inmiddels uitziet als een Zwitserse
gatenkaas. De kunstenaar boort er materiaal
uit, dat hij vervolgens op een vlakke onder-
grond vastsmelt. Zo ontstaat een compositie
van gemarmerde brokjes en vlakjes, die op een
moeilijk te benoemen manier een driedimensi-
onale kwaliteit heeft.
Burgers: ‘Nieuwe technieken ontwikkelen is
voor mij essentieel. Ik ben een doener. Ik moet
voortdurend verrast worden door mezelf, 
anders houd ik het niet vol. Artistieke vernieu-
wing dwingt me ook om anders naar de dingen
te kijken. Hier, op deze foto staat een installa-
tie die ik ooit in de oude Gele Rijder in Arnhem
heb gemaakt. Het lijkt net een schaalmodel
van een reusachtig gebouw. In werkelijkheid
zijn het stapels van kweekpotjes voor kasplan-
ten. Ik zie zo iets, en denk: dat lijkt wel Lego,
daar kan ik wat mee bouwen. Die ontdekkin-
gen, daar gaat het om.’ 

Installatie Gele Rijder, polystereen, glas, pigmenten, 
390x210x250 cm (1997)

"schilderij", was, pigmenten op paneel,
60x60cm (2009).

"schilderij"; was, pigmenten op paneel,
60x30x7cm (2008)
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Door Martin Pieterse

Henri Burgers is voortdurend op zoek naar verrassingen

Een versluierd geheim 
in de diepte van de was

Henri Burgers
(Zwolle 1966)

Opleiding:

1989 - 1993: Hogeschool voor de

Kunsten Arnhem

1993 - 1994: Ateliers Arnhem

Exposities, onder andere:

1995 Kunst RAI, Amsterdam

2000 Galerie im Stadtmuseum,

Jena (D)

2003 Landgoed De Horst,

Driebergen

2006 Biënnale Gelderland,

Het Valkhof, Nijmegen

2009 Kunst & Style, Doesburg

Opdrachten, onder andere voor:

1998 verpleeghuis Duinstede, 

Wassenaar

2008 Van Wijnen, Deventer

In 1998 genomineerd voor de 

Koninklijke Subsidie voor Vrije

Schilderkunst. Henri Burgers

woont en werkt in Arnhem.
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