


De liefde voor muziek is Peter met de paplepel ingegeven.

In huize Greve werd volop muziek gemaakt en ook Peter had

talent. Hij ging op pianoles en kon zelfs eerder noten lezen dan

letters. Toen hij zes jaar was schreefhij zijn eerste compositie.

"Vanaf dat moment wilde ik niets liever dan componist worden"

vertelt Peter. Na het gymnasium stond hij voor een moeilijke

keuze. "In de na-oorlogse jaren was het nauwelijks mogelijk het

hoofd boven water te houden als muzikant. En scheikunde

fascineerde mij ook. De keuze voor een scheikunde-studie aan

de Universiteit van Leiden was dan ook snel gemaakt." Peter

heeft er nooit spijt van gehad. "Mijn wetenschappelijke studie

en carrière hebben mijn blik enorm verruimd."

Draai gevonden

Na zijn studie begon Peter in r96o als chemisch ontwikkelaar

bi1 Philips-Duphar in Weesp. Dit bedrijfsonderdeel

vervaardigde geneesmiddelen, vitamines en diergenees-

middelen. Peter ontwikkelde daar onder meer Duphalac, een

geneesmiddel dat tot op de dag van vandaag wordt gemaakt.

"Toen Philips zich geleidelijk aan meer op haar kerntaken ging

toeleggen, werd de sleer binnen het bedriifanders", verteit

Peter. "Na acht jaar ben ik overgestapt naar de overheid." Bii het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hield Peter zich

vervolgens tot zijn pensionering in r99o bezig met analytisch

chemie-onderzoek. "Ik heb met veel plezier bij Philips gewerkt.

De Philips-staf gaf ons a1le gelegenheid om de laatste

ontwikkelingen te volgen. We spraken regelmatig met

vakgenoten in Eindhoven en kritiek werd goed opgepikt. Ais

wetenschapper kon je aan je trekken komen bij Philips, maar

mijn hart bleek toch meer te liggen bii regelgeving en

regelhandhaving." Na zijn pensionering werkte Peter nog ruim

tien jaar in binnen- en buitenland voor organisaties als de

Voedsel- en Landbouworganisatie FAO en de

Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot hij zichzelf op zíjn

7o-ste rijp achtte voor een vervolgstap in de muziek.

Met de start a1s zelfstandig componist en arrangeur ging een

lang gekoesterde wens in vervulling. "Gedurende mijn hele

werkzame leven ben ik miln passie voor muziek blijven beleven

en heb ik mij muzikaal ontwikkeld, onder meer a1s pianist-

begeleider, arÍangeur en dirigent. Om te kunnen componeren

heb ik me verschillende vaardigheden eigen gemaakt. Ik heb

muziektheoretische kennis opgedaan om de relatie tussen

noten en akkoorden te begrijpen. En om optimaal gebruik te

kunnen maken van de instrumenten, heb ik de mogeliikheden

ervan leren kennen. Ik speel piano, trompet en slagwerk. En ik

heb leren dirigeren om te weten hoe een partituur werkt.

Omdat ik dat naast mijn normale werkzaamheden moest doen,

heeft het mij tientallen jaren gekost", aldus Peter.

Symfonisch gedicht

Peter componeert nu eigentiidse klassieke muziek, waarbii hij

zich laat inspireren door Oost-Europese en Centraal-Europese

volksmuziek in de traditie van de componisten Bartók, |anácek

en Prokofiev. Ook de Nederlandse componist Willem Pijper is

één van Peters voornaamste inspiratiebronnen. "Toehoorders

wil ik toegankelijke muziek bieden mét inhoud. Miin
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composities moeten uitdagend zijn voor professionele

ensembles, maar ook vooÍ amateuí-musici goed te spelen."

Maar hoe komt zo'n compositie nu tot standl "Een compositie

overkomt je", legt Peter ult. "Ik ga uit van een raamwerk met

een verhaal. In deze tekst zonder muziek sla ik als het ware

piketpaaltjes met thema's. Deze thema's geef lk een motief, een

aantal noten met een zekere samenhang. In mijn gedachten

vul ik dat steeds verder in. Vervolgens schrijf ik de muziek op

met behulp van vrienden en kennissen die de instrumenten

bespelen die ik in gedachten heb. Ik schriifaltijd concreet voor

een bepaald orkest of ensemble. Ik schrijf graag muziek voor

blaasorkesten. Maar ook een koorwerk, een pianoconcert ofeen

muziekstuk voor een carillon vind ik interessant. Mijn

persoonlijke favoriete muziekstuk ís 'Palace of the Dreamking',

een symfonisch gedicht vooï een groot orkest. Als zo'n

compositie goed n ordt uitgevoerd, dan geeft dat echt een kick."

Interesse voor muziek

Naast het componeÍen. aíÍangeren, dirigeren en uitgeven van

muziek, houdt Peter zich ook bezig met het organiseren van

conceÍten. "Ik ben ais regiocoórdinator aangesioten bij het

Genootschap van Nederlar-rdse Componisten dat dit jaar

honderd jaar bestaat. \Íet een reeks van dertig concerten

proberen wij long en oud te interesseren voor muziek.

Daarnaast probeer lk om via mijn website en het sociale

netwerk Linkedln jongeren te interesseÍen voor muzikale

activiteiten. Ik doe dit vanuit een gevoel van maatschappeliike
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Bent u gepensioneerd en heeft u een

bijzondere hobby?

Misschien bent u dan wel de volgende die in deze rubriek

Actiefgepensioneerd' centraal staat. A1s u het leuk vindt

om uw activiteiten te delen met uw mede-Philips-

gepensioneerden, schrijfdan een korte briefen stuur die

per post (Postbus 8oo4o, 56oo f P Eindhoven) of per e-mai1

(communicatie@philipspensioenfonds.ni) naar de afdeling

Communicatie van Phiiips Pensioenfonds.

betrokkenheid en veÍantwoordelijkheid. Muziek bevordert

creativiteit en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Op die 27

manier wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de maatschappij

v,/aarvan wii deel uitmaken."

"Toekomstplannen in een andere richting heb ik niet",

vertelt Peter. "Ik ben tachtig en hoe ik het ook wend ofkeer,

mijn horizon is beperkt. Ik treed minder op en houd me meeÍ

bezig met het pÍopageÍen van muziek. A1s componist heb ik

nog voldoende uitdagingen. Voor de burgerlijke stand ben ik

misschien oud, maar als componist kom ik net kijken."

Bent u nieuwsgierig naar de muziek van oud-collega

Peter Greve) U kunt zijn compositie 'Palace of the Dreamking'

beluisteren door deze te downloaden op

www.philipspensioenfonds.nl/generaties I

Bent u benieuwd wat een Philips-gepensioneeïde zoal doet met zijn vrije tijdl
ï(iik dan snel op onze nieuwe rvebsile om cle verhalen te lezen r,'an de acLieÍ'gepensioneerden
die a1 eelCer in Generaties stonden: www.phi{ipsperesicen{onds.nl/generalies
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