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Peter hield niet van opsmuk. Als hij nu hier zou staan zou hij wars zijn van de  
geijkte statements en misschien wel met een masker op verschijnen. Zo herinner 
ik mij hem  een kleine 20 jaar geleden tijdens het 175 jarig jubileumfeest van de 
KZOD. Hij onderscheidde zich toen door zijn  gemaskerde aanwezigheid bij de 
festiviteiten.  “Laat de maskers vallen, laat de leugens vallen. Leven zonder 
waarheid betekent ook leven zonder leugens”, dat zijn uitspraken van hem. 
Vandaar de maskers die in verscheidene werken en performances van hem 
voorkomen. 
 
Peter was tientallen jaren lid van KZOD en een alom gewaardeerd kunstenaar. 
Vanuit die vereniging ken ik Peter en spreek nu als voorzitter van die vereniging en 
als vriend. Eigenzinnig was hij  in zijn kunstuitingen en persoonlijke contacten. Met 
humor kon hij mensen uit hun tent lokken of op het verkeerde been zetten, maar 
daarmee gaf hij uiting aan een diepe  belangstelling voor zijn gesprekspartner en 
nam hij geen genoegen met het bewandelen van platgetreden paden.  
In zijn kunstuitingen was hij schilderachtig , maar vooral ook poëtisch en waren er 
vele verwijzingen naar taal, ideeën en filosofieën. 
Hij had grote weerstand tegen de dikdoenerij van de  politiek, de maatschappij, de 
commercie, het rationele,  de digitalisering van de samenleving, maar hij was 
daarentegen zeker niet bescheiden in zijn eigen visie , die hij daartegenover zette. 
Geen dikdoenerij dus,  maar hij was ook niet vies van  grote woorden, vandaar dat 
ik hem eer aan doe om daar iets over te zeggen. Hij heeft dat ook gevraagd aan 
Marleen die samen met hem een aantal aantekeningen heeft gemaakt over zijn 
werk als kunstenaar en mens. Deze aantekeningen heb ik verwerkt in dit 
afscheidswoord. 
 
Met de term ‘vertikalisme’ duidt hij zijn werk aan. Het is beschouwend van aard, 
met ruimte voor intuïtie, emoties, spiritualiteit en het onverwachte. Daarom ook 
trad hij regelmatig ontregelend op om ruimte te creëren voor het nieuwe en 
onbekende.  
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“Denk aan de voetprint die je achterlaat, die komt uit je eigen kracht”, daarmee 
gaf Peter uiting aan zijn overtuiging dat je  vanuit je eigen verantwoordelijkheid 
richting geeft aan je leven.  
Hij schilderde van buiten naar binnen, op zoek een ‘binnen cirkel’, niet 
verstandelijk maar intuïtief. “De kijker maakt het werk af en wordt daardoor zelf 
herboren”, ook dat zijn woorden van Peter.  
Hij stond energiek en positief in het leven. 
Want  ondanks dat hij zeer cynisch kon zijn over  vrijwel  alle maatschappelijke 
ontwikkelingen, hoor ik hem ook zeggen dat het fanatisme dat  ons omringt een 
laatste strohalm is waaraan de machthebbers en de onzekeren zich vastklampen.  
Hij pleitte voor een nieuwe wereld en zocht naar de ‘missing link’ en naar een 
herstel van eenheid tussen lichaam, geest en spiritualiteit. Daarin zag hij een 
evolutionair tijdsbeeld waarin een fundamenteel andere rol voor vrouwen en 
kinderen  de plaats zou innemen voor de patriarchale en ééndimensionale 
maatschappij, waar hij buiten wilde blijven. Hij wilde zich ook buiten de vaste orde 
plaatsen. Hij wilde ontsnappen aan de dwanghekken van het systeem door  erop 
te wijzen dat je er niet door maar omheen moet  om uit te breken. 
Energiek was hij tot het laatst.    
Op de expositie “Op Reis‘ in september 2014 gaf hij een heel eigen en voorvoelde 
interpretatie  van  zijn laatste reis, waaraan hij nu is begonnen. Het werkstuk 
beteft de volledig beschilderde, bewerkte en rijdbare  kist, waarmee hij met 
creatieve afstand zijn eigen levenseinde voorvoelde. En daar is hij nu, omringt 
door al zijn kunst en zijn dierbaren. Wij staan in zijn wereld vol symboliek en 
verwijzingen. Ieder werk heeft  zijn eigen verhaal;  daar kan nog heel veel over 
gezegd en geleerd worden. Peter heeft zich in deze wereld tot op het laatste 
moment bewogen en zijn laaste expositie “zijn laatste reis” voorbereid. En  er is 
genoeg nieuw werk voor vele exposities waaraan hij ook de afgelopen maanden 
hard heeft doorgewerkt . Tot na zijn 4e chemokuur was hij doende met het 
voorbereiden van deze nieuwe exposities. Veel nieuw werk hangt hier om ons 
heen. Hij wilde meer rust en ook meer kleiner werk, dat hier nu wordt getoond. 
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Peter werkte  vanuit dit atelier,  zijn kerk van Noord Scharwoude, die hij heeft 
omgebouwd tot een ontmoetingsplaats, een museale omgeving en een creatief 
centrum.  Hij was nog doende met een serie grote doeken, veel drie  dimensionaal 
werk en een huizenhoog metalen constructie die de ingang van ‘zijn kerk’ opsiert.  

5 jaar geleden was het ook zo’n snikhete dag. Nederland won van Brazilië en  ik 
vierde met Ada onze bruiloft. Aanwezig op het dagprogramma met Marleen, maar 
niet uitgenodigd voor het avonddiner wist Peter zich  ‘op zijn Peters” een plaats te 
geven aan ons bruiloftsdiner…. dat wil zeggen charmant , een beetje provocerend 
maar uiteindelijk zeer succesvol.  

Peter, je  was een zeer welkome gast. Pijnlijk voel ik nu je gemis omdat wij onze 
laatste eetafspraak te lang hebben uitgesteld. En dat pilsje dat ik nog met je wilde 
drinken en  de revanche in de schaakpartij die ik je graag had gegund. Ik moet 
daar afscheid van nemen. Peter, we blijven in contact via onbekende en 
onverwachte wegen , in ieder geval via je kunst. 

Leo van Velzen 3 juli 2015 

 

 


