De boeiende schilderkunst van Peter van den Borne

“Ik moest maar iets technisch gaan doen”

Peter van den Borne bij ‘Reflections’. Een dame kijkt naar beneden, ze denkt na, ze reflecteert. Die weerspiegeling vindt men
terug in de zilveren bol waarin ook de schilder te zien is die haar portretteert. De beheersing van het perfect geschilderde
lichaam contrasteert met de schijnbaar ruwe achtergrond.

EERSEL – Het teruggetrokken, verlegen jongetje dat met zijn schilderskistje in zijn eigen wereldje leefde is
verdwenen. Hoewel… De verwondering en het perfectionisme zijn gebleven maar het talent en de
zelfverzekerdheid zijn verder ontwikkeld. Peter van den Borne is niet te stoppen als hij begint te praten over
zijn schilderkunst en het lesgeven daarin. Twee zaken die voor hem hand in hand gaan. Zijn leerlingen
exposeren tot 9 maart in Museum ‘de Acht Zaligheden’
Het schilderstalent heeft zich pas op latere leeftijd
ontwikkeld. Pas sinds een jaar of vijf houdt Peter
van den Borne (49) zich fulltime bezig met
schilderkunst. Hij maakt uiterst gedetailleerde
stillevens en portretten en fantastische,

levensechte schilderijen die tot het genre van het
magisch realisme worden gerekend. Aan het
woord is een enthousiast pratende Peter van den
Borne. “Vroeger was ik een beetje een verlegen,
teruggetrokken jongetje. Maar ik kon me heel

goed alleen bezighouden. Als kind wil je vooral
liefde en aandacht van je ouders. Die kreeg ik
door mooie tekeningen te maken waardoor ik nog
meer mijn best ging doen om iets nog mooiers te
maken. Ik denk dat dat heeft bijgedragen aan mijn
perfectionistische inslag. Ik wist altijd al dat ik
talent had. Op de lagere school gaf ik al te kennen
dat ik naar de kunstacademie wilde. Mijn ouders
zagen dat niet echt zitten; een kunstenaar was
maar een rebelse armoedzaaier. Een test op de
lagere school gaf aan dat ik goed kon tekenen
maar net niet goed genoeg voor de academie. Ik
was wel goed met mijn handen dus ik moest maar
iets technisch gaan doen”.
Tot 2003 heeft van den Borne gewerkt in de
elektrotechniek als monteur, werkvoorbereider en
projectleider. Ook daarin is hij altijd een
perfectionist geweest. “Ik vind werken hartstikke
fijn en wat ik doe, moet goed zijn”. Toen na een
aantal reorganisaties steeds meer concessies
werden gedaan aan de kwaliteit van zijn werk en
steeds meer de nadruk kwam te liggen op snelheid
besloot hij dat de tijd rijp was om zich volledig op
het schilderen te richten.
Hij heeft nu een school waarin hij klassiek
hedendaags realisme doceert. Hij geeft halve
dagen les aan zes klassen van ieder acht
leerlingen. De andere helft van de tijd gebruikt hij
voor zijn eigen schilderwerk. Lesgeven en zelf
schilderen gaan bij hem hand in hand: “Ik
inspireer mijn leerlingen en zij inspireren mij. Als
ik na de lessen thuiskom dan bruis ik van de
energie om aan het werk te gaan. Ik krijg zoveel
ideeën van mijn leerlingen”.
“Lesgeven betekent bewust zijn van wat je doet en
hoe je het doet. Er zijn maar weinig schilders die
echt precies vertellen hoe ze een schilderij maken,
ik doe dat wel. Soms vragen ze me om aan het
eind van een cursus eens een schilderij te maken,
dat doe ik en dan zien ze dat ik precies hetzelfde
doe als wat ze zelf geleerd hebben”
Kijken is een activiteit
“Wat ik mijn leerlingen vooral probeer bij te
brengen is kijken. Kijken naar vorm, kleur licht en
donker, compositie. Kijken is een activiteit. Kijk

eens naar dit koffiemelkflesje, wat zie je? Precies
het heeft de kleur van de achtergrond omdat het
transparant is. Het is symmetrisch, trek maar een
verticale lijn door het midden en dan zie je dat
links en rechts het zelfde zijn. En kijk eens naar
dit schilderij. Het ei op de voorgrond is lichter
geschilderd dan dat op de achtergrond; licht is
dichtbij, donker is verder weg. Dan is natuurlijk
compositie belangrijk; het wordt vooral
interessant als er contrasten aanwezig zijn. Een
landschap met een grijze lucht wordt al gauw
ervaren als somber, maar als er in dat landschap
ineens een lichte plek zit dan zegt iedereen
“waauw!”

De hand van de meester bij een Hifi schilderij van een
braambloesem en een volwassen braambes.

Tegengestelden hebben elkaar nodig
Contrasten zijn de rode draad in het werk van van
den
Borne,
net
als
overeenkomsten.
“Tegengestelden hebben elkaar nodig”, zegt hij
daarover, “geen licht zonder donker”. Als je
eenmaal daarop attent gemaakt bent dan ga je naar
contrasten en overeenkomsten zoeken en je vindt
ze,
in
allerlei
verschijningsvormen.
In
kleurstelling, licht en donker, maar ook in textuur,
onderwerpkeuze en symboliek: lente-herfst, manvrouw, Christus-Boeddha, kind-volwassen, ruwgepolijst, beheerst en toevallig. De schilderijen
van van den Borne roepen daardoor een heel
speciale sfeer op van rust, verstilling en magie.

“Neem nu bijvoorbeeld dit schilderijtje met een
potje Oost-Indische inkt, een kroontjespen, een
stuk papier en een rode Oost-Indische kers. Wat
denk je dat er op die brief die daar ligt zou komen
te staan?” “Lieve moeder”, prevel ik. “Zie je wel,
het straalt warmte uit! En wat denk je van deze?”
Hij wijst op twee schilderijen waarop een
kruisbeeld een Boeddha beeldje staan. “Ze
symboliseren twee verschillende godsdiensten die
allebei hetzelfde nastreven maar wel op een
verschillende manier, de relaxed zittende Boeddha
zegt: ‘ik leid je de weg’ en Christus lijdt aan het
kruis voor de zonden van de wereld. En neem nu
dit meisje, een perfect lichaam, haarfijn
geschilderd tegen een ruwe, onbeheerste,
toevallige achtergrond waarin de uitlopers van de
verf nog te zien zijn. Ze kijkt naar beneden en
houdt een doek voor haar lichaam, ze denkt na, ze
reflecteert. De weerspiegeling is te zien in de
zilveren bol waarin ook de schilder te zien is die
haar afbeeldt.” Op die manier vertelt elk schilderij
zijn eigen verhaal. “Als leerlingen een vrij
onderwerp schilderen geef ik ze het advies om een

voorwerp te kiezen waar ze wat mee hebben, dan
komen de mooiste dingen tot stand”
Ik vind dat je alles moet kunnen schilderen
“Van de periode voor 2003 heb ik misschien 50
tot 100 werken. Nu maak ik ongeveer twintig
schilderijen per jaar. Mijn school loopt goed en ik
ben nu klaar om een vaste galerie voor mijn werk
te zoeken. Ik ben nu in gesprek met galerie
Honingen die gespecialiseerd is in hedendaagse
kunst ”.
De schilder Peter van den Borne heeft helemaal
zijn draai gevonden. Hij gaat zich nu meer richten
op het schilderen van modellen: “Ik vind dat je
alles moet kunnen schilderen”. De ervaring en het
vakmanschap
zijn
gegroeid,
maar
de
nieuwsgierigheid en de verwondering zijn
gebleven, misschien zelfs wel sterker geworden.
“Realiseer je je wel hoe mooi een grassprietje
is?”, zegt hij, terwijl hij een schilderij laat zien
waarop een geknakte grasspriet in al zijn detail
tegen een Ferrari-rode achtergrond staat
afgebeeld. Wonderbaarlijk.
Zie ook www.born-art.nl

