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Peter van Loenhout  
vangt essentie van het dier

Gevoel in de 
zandbak

Schilderen iS voor hem alS Spelen in de 

zandbak. hij Gaat er helemaal in op. 

en daarbij Gebruikt peter van loenhout 

zand om zijn Schilderijen een extra laaG 

te Geven. de kunStenaar uit hollandSche 

radinG leerde dankzij zijn vrouw en een 

turkSe hond anderS naar dieren te kijken. 

de aanblik van een dier kan hem nu tot 

tranen toe beroeren. “het iS maf, ben ik 

een Softie Geworden?” 

TeksT Mario Broekhuis FoTograFie Theo Tangelder

           Kom 
      Van Loenhouts 

werk bekijken

         op
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Het tafereel is geënsceneerd voor de 

fotograaf, maar staat niet eens zo ver 

van de werkelijkheid. Peter van 

Loenhout (56) zet zijn schildersezel neer in het 

goudgele herfstbos en legt met een palet acryl-

verf de laatste hand aan een ijsvogel. “Ik heb er 

een hekel aan wanneer wandelaars komen 

meekijken, daar kan ik absoluut niet tegen. In 

de tuin kan ik echter overal staan waar ik wil, 

want het liefst schilder ik buiten. Ieder seizoen 

en ieder licht inspireert mij. Bijvoorbeeld het 

lage licht in de herfst. En in de herfst heb je 

een heel snelle verandering in kleuren; in een 

week is alles van groen naar oranjebruin veran-

derd. De herfst is ook een inleiding van de 

 stilstand. Dat kun je bijna niet in kleur of 

woorden vatten, maar is meer het gevoel, een 

beetje de melancholieke kant. Als het goed is, 

vind je die invloed van de natuur terug in mijn 

schil derijen. Vandaar ook het zand dat ik 

gebruik, continu probeer ik een link te maken 

met de natuur. Waarom dat zo ontstaan is weet 

ik eigenlijk niet, maar het voelt gewoon goed.”

“Mijn vrouw Bea zegt, als ik schilder ben ik 

 helemaal weg. Dan ben ik alleen maar bezig met 

schilderen. Dat gevoel van weg zijn en tegelij-

kertijd zien wat er gebeurt, wat dat precies is… 

Als kind in de zandbak kon ik met een hoopje 

zand bezig zijn, je wist niets van tijd, dacht niet 

aan tijd, je voelde dat de zon scheen, was je 

daar niet bewust van, maar het voelde plezierig. 

Onbevangen ging je daar in op. Precies dat 

 gevoel heb ik bij het maken van een schilderij.”

Jaren na zijn studie aan de Rietveld Academie 

vond Peter op vakantie in de Franse Dordogne 

het zandbakgevoel uit zijn jeugd terug, letter-

lijk. “Mijn vrouw en kinderen gingen naar het 

zwembad, iets waar ik niets mee heb. Ik trok er 

met mijn schildersspullen opuit en kwam in 

een afgraving met ijzerhoudend zand ongeloof-

lijk mooie natuurlijke kleuren tegen, van geel 

tot oranje en bruin. Ik ben er op de grond gaan 

zitten en smeerde het zand met lijm op het 

 papier. Zo heb ik abstract werk gemaakt met 

‘ Een 
schilderij 
zegt meer 
over mezelf 
dan over 
het dier’
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alle dieren houdt en natuurlijk een hond wilde. 

Onze eerste hond kwam veertien jaar geleden 

uit Istanbul, had schurft tot achter zijn oren en 

stonk een uur in de wind. Hij keek mij met zijn 

grote kop aan en ik dacht, wat hebben we aan-

gehaald. Mijn vrouw heeft me echt leren kijken 

naar dieren en vervolgens zag ik dat dieren hun 

eigen karakter hebben, totaal anders omgaan met 

zintuigen, instinctief, puur. Ieder dier gaat op 

een andere manier om met dezelfde omgeving. 

Wij worden constant gevoed met informatie en 

meningen, zijn gevormd door opvoeding en 

scholing en vervolgens vinden we iets van de 

wereld. Wat je voelt wordt steeds meer naar  

allerlei materialen die ik daar vond. Zonder dat 

ik erbij nadacht was ik weer met zand bezig. 

Op het moment dat ik dat zand op papier 

smeer verandert het van natuur in cultuur en 

dat vind ik spannend.”

Vanaf dat moment is zand in al zijn schilderijen, 

figuratief en abstract, een wezenlijk onderdeel 

gaan vormen. In zijn atelier staat een kast vol 

zand: zwart lavazand van Napels, rood van de 

Cevennen, grijs uit eigen tuin. “Ik gebruik het 

in de ondergrond, meng het door de verf. 

Noem het een tic, het voelt goed. Van iedere 

plek neem ik wel wat zand mee. Mijn dochter 

ging met een vriend op de motor naar het 

 zuiden en kwam terug met een plastic zak vol 

zand. In het Dal der Koningen in Egypte mag 

je absoluut niets van de grond rapen en deson-

danks nam mijn vrouw er een zakje zand mee.” 

de achtergrond gedrukt. Bij dieren is het veel 

directer. Dat ben ik gaan zien en maakt het dier 

zo prachtig.”

SenSibel paard

“Ieder dier begint mij tegenwoordig te fascine-

ren. Het ene moment is het een trekpaard, de 

andere keer een cheeta of een vogel. Ik kijk in 

de ogen van een gorilla en denk, wauw. En ik 

vraag me nu af waarom ik tranen in mijn ogen 

krijg bij het zien van dolfijnen die naast een 

boot zwemmen. Het is maf, ben ik een softie 

geworden? Het brengt me ook bij de vraag wie 

wij zijn om met dieren om te gaan zoals we dat 

bijtende honden

Van torenvalk tot huismus en eekhoorn weet 

Peter van Loenhout dieren treffend neer te 

zetten. Toch waren ze voor hem als kunstenaar 

geen voor de hand liggend onderwerp. “In een 

boerendorp als Nieuw-Vossemeer, waar ik 

 vandaan kom, gaan ze totaal anders om met 

dieren. Dieren zijn er functioneel. Een varken 

heb je om vet te mesten en te slachten, een kip 

voor de eieren en een paard voor trekkracht. 

Als kind zag je ze gewoon als ‘werktuigen’.  

Ik had niets met dieren, alleen maar met de 

boerenhonden die achter je aan kwamen en je 

wilden bijten. Zo vals als de pest. Zag ik een 

hond op drie kilometer afstand, dan fietste ik 

tien kilometer om. Ik kon heel hard fietsen 

door die honden en kreeg een grondige hekel 

aan ze. Tot ik later Bea ontmoette, die juist van 

doen, het maakt me boos, treurig. Als ik daar 

in blijf hangen en er niets mee doe, wordt het 

zwart in mijn gedachten. Ik wil juist om die 

 reden laten zien hoe mooi dieren zijn.”

Het ijsvogeltje is een voorbeeld van een dier-

soort waar Peter vooral die schoonheid van 

vast wilde leggen. “Wat een kwetsbaar juweeltje 

is dit en wat wordt het enorm bedreigd door  

de manier waarop wij met het milieu omgaan. 

Daar moet ik dan wat mee.” Het werk van de 

ijsvogel is nadat het gereed kwam vrij snel 

 verkocht in de galerie in Nieuwkoop waar  

het werk van Peter in de verkoop hangt.  

“Maar ik laat me niet leiden door wat wel of 

‘ Ik meng zand 
door de verf. 
Noem het een tic, 
het voelt goed’

De ijsvogel is een 

kwetsbaar juweeltje, 

waarvan Peter vooral 

de schoonheid wil 

laten zien.

boven: Torenvalk.

linkS: Het sensibele trekpaard 

uit Peters jeugd.



Peter van Loenhout geeft 

 schilderworkshops aan huis:

Karnemelksweg 6a

3739 LA  Hollandsche Rading

Tel. 035 - 626 71 60 of 

06 - 53 67 34 11

www.loenhout-artdesign.nl

Zijn werk is te zien en 

te koop bij:

Hoeve Rijlaarsdam 

Nieuwveenseweg 59

2421 LB  Nieuwkoop

www.rijlaarsdam.nl

50 landleven - nummer 9 2015 nummer 9 2015 - landleven 51 

niet verkoopbaar is, want als ik dat doe vragen 

mensen gelijk of ik nog zo’n ijsvogeltje wil 

schilderen en dat werkt niet. Ik moet gefasci-

neerd raken.” 

In Oud-Vossemeer, op een steenworp van het 

dorp waar hij opgroeide, vond Peter een trek-

paard dat model kon staan voor een van zijn 

schilderijen. “Al had ik toen niets met dieren,  

ik mocht in mijn jeugd weleens bij een boer  

op de bok zitten en het trekpaard mennen. 

Achteraf besef ik pas het aantrekkelijke van  

de damp en de geur van dat paard, het geluid 

van de hoeven, en realiseer ik me op wat een 

romantische manier ik ben opgegroeid. Nu 

weet ik dat zo’n enorm dier mijn stemming 

aanvoelt, iets waarvan ik me misschien niet 

eens bewust ben. Dat pakt me. Het is hoogst 

sensitief. Wanneer het zijn grote hoofd om-

draait, dan boeit het mij wat er in omgaat.” 

Dat is precies wat hij in het schilderij van het 

trekpaard uit zijn jeugd heeft vastgelegd. Naast  

het zand in de ondergrond vormen bepaalde 

woorden en korte teksten een eigen laag in  

het werk. “In dit schilderij heb ik het woord 

‘sensitief’ verwerkt omdat dit zo tegengesteld  

is aan de enorme bonk spieren die je ziet.  

En hij kijkt je aan, zo gevoelig.”

Geen wiSkunde

Ieder haartje of veertje in technische perfectie 

weergeven doet hij niet. Alleen de ogen, de 

spieren of een snavel zijn scherp en de rest van 

een dierlijk lijf vervaagt in de achtergrond.  

Een andere schilder zou zeggen de ‘ziel van  

het dier’ in het beeld te willen vangen. “Dat ik 

de ziel van een dier heb neergezet is een leuk 

compliment, prettig om te horen, alleen ben  

ik daar niet mee bezig wanneer ik het schilder. 

Misschien zegt het schilderij wel meer over 

 mezelf, namelijk wat ik bijzonder vind, dan 

over het dier. Dat bepaalt ook de overgang  

van figuratief naar abstract. Om de juiste span-

ning erin te brengen moet ik op een gegeven 

moment stoppen met schilderen; wanneer het 

accent goed ligt op bijvoorbeeld de ogen en  

de snavel is het klaar. Als ik dan doorga met 

schilderen wordt het een plaatje en is de emotie 

weg. Schilderen is geen wiskunde en soms lukt 

het ook niet, schilder ik over het doek heen.” 

Peter merkt dat zijn figuratieve schilderijen 

gaandeweg steeds abstracter worden.  

“Ik ben vaker bezig met weglaten en probeer 

meer de essentie te pakken. Ik denk dat het 

eindigt in geheel abstracte schilderijen, dat  

het dier niet eens meer herkenbaar is. En dan 

ben ik weer terug bij af. Ja, ik denk dat ik  

dan weer in de zandbak zit.” 

‘ Herfst is een inleiding van de 
stilstand. Dat kun je bijna niet 
in kleur of woorden vatten, 
maar is een gevoel’

linkS: Eekhoorn.

boven: Steenuiltje (Athene noctua).

rechtSonder: Huismus  

(Passer domesticus).


