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v i s u a l i s a t i e

‘Visualisatie’ is het nieuwe thema waarmee wij dit seizoen beginnen. Na de euforie bij het verschijnen van de gebundelde uitgave 
van al onze projecten in een prachtig vormgegeven standaardwerk, waren wij van een aantal zaken goed doordrongen.
In de eerste plaats dat wij als werkgroep gewoon wilden doorgaan met onze Qua Art Qua Science projecten en in de tweede 
plaats dat wij de ontstane mogelijkheden nog verder wilden uitbreiden.

Daarvoor moesten wij driftig op zoek naar nieuwe partners voor onderwerpen, lezingen en tentoonstellingen. De werkgroep is 
inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden, Ruben Sinkeldam, coördinator kunst en techniek aan de Saxion Hogeschool in 
Enschede en Lars Weber, een energieke en actieve student die mogelijk andere studenten kan inspireren.

Meteen na het aandragen van het thema ‘visualisatie’ werd een link gelegd naar het Roessingh, een hoogwaardige instelling op 
het gebied van Research & Development waaraan veel interessante onderzoekers zijn verbonden. Dat opende onmiddellijk nieuwe 
perspectieven en wij zijn dan ook dankbaar dat wij in de hoogleraar Maarten IJzerman en in de senior onderzoeker Jaap Buurke 
twee kompanen hebben gevonden voor dit nieuwe onderwerp.

In dit boekje levert Jaap Buurke een interessante bijdrage uit zijn onder-
zoek naar ‘Herstel van het lopen na een CVA’ (Cerebro Vasculair Accident), 
in de volksmond beroerte genoemd.

Het werk van de kunstenaar Peter van den Akker sluit daar naadloos bij 
aan met zijn tentoonstelling waarin de mens zich als inspirator en als ziel 
van de cultuur beweegt.

Wij zijn bijzonder verheugd deze uitwisseling middels onze bijeenkomsten 
en dit boekje met u te kunnen delen.

Martha J. Haveman
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This season will be opened with a new theme: ‘Visualisation’. After the euphoria at the publication of the compilation of all our 
projects in a beautifully executed standard work, we were fully aware of a number of things.

First of all the realization that as a working party we wanted to continue our 
Qua Art Qua Science projects and secondly that we wanted to further develop 
the possibilities that had opened up. In order to do this we had to start look-
ing seriously for new partners for subjects, lectures and exhibitions. In the 
meantime two new members have joined the working party: Ruben Sinkeldam, 
coordinator art and technique at Saxion Hogeschool in Enschede, and Lars 
Weber, a dynamic and active student who may inspire other students. 

Right after the theme ‘Visualisation’ had been put forward, links were establis-
hed with het Roessingh, an institution of high repute in the field of Research 
& Development, with many interesting researchers. This promptly opened up 
new perspectives and we are grateful that in the persons of Professor Maarten 
IJzerman and senior researcher Jaap Buurke we have found two companions 
to work with us on this new subject. In this booklet you will find Jaap Buurke’s 
interesting contribution from his research into ‘Walking after a CVA’ (Cerebro 
Vasculair Accident), popularly called a stroke.

All this combines seamlessly with the work of the artist Peter van de Akker as 
shown in his exhibition presenting man as the inspiration and soul of culture. 

We are delighted to be able to share this interaction with you by means of our meetings and this booklet.     

Martha J. Haveman 

Peter van den Akker - ‘Adam en Eva in N.Y’, 2008. 
Acryl op doek, 79 x 64 cm.
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l O p e N  N a  e e N  C v a :  W a t  v e r a N d e r t  e r ? 

Kwantificatie en visualisatie van spier-coördinatie patronen tijdens het lopen

Een beroerte of Cerebro Vasculair Accident (CVA) is één van de meest voorkomende invaliderende aandoeningen in 
de westerse wereld. Er wordt geschat dat er op dit moment in Nederland elk jaar weer ca. 41.000 mensen voor de eer-
ste keer getroffen worden door een beroerte. Van die patiënten die de acute fase overleven zijn ongeveer 20 tot 30 %  
niet in staat te lopen en ervaren de meeste CVA patiënten vele maanden tot jaren na het CVA nog matig tot ernstige 
problemen met het lopen. 

Vroege (snel na het CVA) en intensieve revalidatie is een belangrijk aspect van de bekende effectieve behandelstrategieën. De 
huidige behandelmethoden zijn gebaseerd op de aanname dat gedurende de vroege stadia van herstel de patiënten gefaciliteerd 
moeten worden om normale bewegingspatronen te herleren. Compensatoire bewegingen en adaptieve strategieën zouden volgens 
deze behandelmethoden vermeden moeten worden.
Deze aannames zijn echter nooit bewezen. Er is weinig of niets bekend hoe de spiercoördinatie van het lopen na een CVA herstelt. 
Normaliter verandert de spiercoördinatie doordat de spierkracht of de timing van de spieraanspanning verandert. Dat de spier-
kracht in positieve zin veranderen kan bij CVA patiënten is bekend. Of de timing van spieraanspanningspatronen bij CVA patiënten 
ook veranderen kan is echter nog nooit aangetoond. Dit gebrek aan fundamentele kennis zou de oorzaak kunnen zijn van de meer 
dan negen verschillende behandelmethoden die heden ten dage in de kliniek gebruikt worden. Alhoewel van elk van deze methoden 
aangetoond is dat ze werkzaam zijn, bestaat er geen eenduidig bewijs dat de ene methode beter is dan de andere.
De meeste wetenschappelijke studies evalueerden de uitkomsten van de bestaande behandelmethoden met behulp van functionele 
testen, zoals loopvaardigheid en activiteiten van het dagelijks leven. Tot nu toe is er slechts één studie bekend die zich richt op de 
veranderingen in spiercoördinatie en de verbeteringen op functioneel niveau. 
Een beter inzicht in de mechanismen van de veranderingen in het gaan na 
een CVA is van groot belang voor de huidige behandelmethoden. Vooral  
meer inzicht over hoe de vooruitgang in spiercoördinatie van het aangedane 
been na een CVA zich ontwikkelt en in hoeverre compensatoire strategieën 
hierbij een rol spelen is waardevol. Het onderzoek heeft zich daarom met 
name gericht op de veranderingen in coördinatie van been en rompspieren 
tijdens het lopen, die gedurende de herstelfase na een CVA optreden.
Spiercoördinatie tijdens het lopen is gemeten met behulp van oppervlakte 
electromyographie (EMG). Het ruwe EMG is een ruisachtig signaal dat onge-
schikt is voor evaluatie van resultaten en bovendien lastig te interpreteren. 
Het signaal dient op een manier geanalyseerd te worden dat statistische 
analyse en interpretatie mogelijk wordt.  
De methode die daarvoor ontwikkeld is analyseert en kwantificeert de timing 
van de individuele stappen met behulp van een objectieve “aan/uit detector”.  
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W a l k i N g  a f t e r  s t r O k e :  W h a t  C h a N g e s ? 

Quantification and visualisation of muscle coordination patterns during walking. 

Worldwide, hundreds of thousands of cases of stroke are reported each year. The incidence of stroke in the Nether-
lands is approximately 41,000 per year on a total population of 16 million. Of those patients who survive the acute 
phase, about 20 to 30% are unable to walk, while most stroke patients suffer from moderate to severe walking disabi-
lity with reduced walking speeds months after stroke.

Early intensive rehabilitation in which motor control of the gait cycle is relearned is 
an important aspect of effective treatment regimes. Current treatment approaches, 
are based on the assumption that during the early recovery stages, patients should be 
encouraged to regain a normal movement strategy, and to prevent adaptive, synergy-
dependent motor control. However, little is known about the way muscle coordination of 
the lower limb evolves when gait is regained after stroke. Muscle coordination is likely 
to change through changes in muscle strength and/or the timing of muscle activation. 
The scientific literature shows that muscle force can be influenced after stroke. Yet very 
little is known about the way the timing or spatio-temporal recruitment of the paretic 
muscles of the lower limb evolves when gait is regained by hemiplegic patients. This 
lack of fundamental knowledge may have led to the more than nine different neurological 
approaches used in today’s clinical practice. Although each of these methods has been 
reported to have a positive effect on the functional recovery of stroke patients, there is 
no clear evidence in the scientific literature to favour one approach over another. 
To date, most studies have evaluated outcome by means of clinical assessments such 
as: walking ability and Activities of Daily Living. So far, only one study focused on the 
actual changes in muscle coordination during recovery and the presumed relation be-
tween the change in muscle coordination and the improvement of functional abilities. 
Treatment would benefit substantially from greater insight into the drivers of functional gait recovery. In particular, a better 
understanding is needed of the way neurological improvement in the motor control of the paretic leg affect gait recovery, and the 
significance of using compensatory strategies. The present study therefore focused on a description of longitudinal changes in 
the neuromuscular coordination of leg and trunk muscles during the recovery of walking after stroke, and their relationship with 
functional recovery.
Muscle coordination during walking was assessed by means of surface electromyography (EMG). The raw EMG signal is a noisy 
signal which is not fit for evaluation and is hard to interpret. The signal therefore has to be processed and analysed in such a way 
that statistical evaluation and interpretation is possible. The method implemented in this study allowed the timing of individual 
steps and their distribution to be analysed by using an objective motor onset detector. This motor onset detector is based on the 
approximated generalized likelihood ratio (AGLR) principle and was used to analyze the raw EMG signals of each individual stride 
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Deze aan/uit detector is gebaseerd op het “approximated 
generalized likelihood ratio (AGLR)” principe. De detector 
analyseert het ruwe EMG signaal van individuele stappen en 
bepaalt de aan en de uit tijden van spiercontracties in relatie 
tot de schrede. Vervolgens worden alle aan en uit tijden genor-
maliseerd in de tijd. Hierdoor ontstaat een soort barcode die 
wel statistisch geëvalueerd kan worden en die bovendien veel 
makkelijker te interpreteren is.
Om de resultaten van individuele patiënten makkelijker te kun-
nen communiceren met andere behandelaars werden de aldus 
gevisualiseerde EMG signalen bovendien gesuperponeerd op 
video opnames van de betreffende patiënt. 

De resultaten toonden een significante verbetering van de 
functionele testen gedurende de tijd. EMG patronen verander-
den daarentegen niet. Het feit dat de gemeten EMG patronen 
niet veranderden is een duidelijke aanwijzing dat vooruitgang 
in het lopen na een CVA geassocieerd is met compensatie 
strategieën en niet met herstel van spiercoördinatie patronen 
in het aangedane been.

Deze bevindingen leiden uiteindelijk tot nieuwe innovatieve be-
handelmethoden. Conventionele behandelmethoden blijken niet 
in staat te zijn de spiercoördinatie na een CVA te herstellen. 
Dit betekent dat, in plaats van het herstellen van de spiercoör-
dinatie, de abnormale spiercoördinatie gebruikt moet worden 
om “normale” bewegingen mogelijk te maken. In plaats van het 
herstel op het niveau van het brein (initiatie en sturing van de 
beweging) wordt bij de nieuwe behandelmethode de werking 
van het peesspier complex veranderd door het aangrijpingspunt 
van de pees op het lichaamssegment te verplaatsen. Hierdoor 
verandert de biomechanica en dus het effect van de contractie 
van de spier op de beweging van het lichaamssegment. Uit ver-
volg onderzoek is gebleken dat een combinatie van een splitsing 
van de pees van de tibialis anterior (voetheffer) samen met een 
verlenging van de gastrocnemius (kuitspier) een zeer effectieve 
ingreep is om een spitsvoet bij CVA patiënten te corrigeren.

in the gait cycle with respect to the on and off times of muscle 
activation. Subsequently, all on and off times thus detected 
were normalized in time using the stride time, starting from 
the corresponding heel strike. By doing so a kind of barcode 
appears which can be used for statistical evaluation and is 
easy to interpret.
In order to be able to communicate results of individual patient 
measurements for clinical decision making processed EMG 
signals were visualised and superimposed on video recordings 
of the patient. 
Results showed statistically significant improvement over time 
in all functional measures (walking ability and ADL), whereas 
SEMG patterns did not change significantly over time.
The lack of significant change in SEMG patterns over time sug-
gests that the functional gait improvement is associated with 
compensating strategies in muscle activation of the unaffected 
leg, rather than restitution of muscle coordination patterns in 
the affected leg.

These findings lead to new innovative clinical approaches. 
Conventional therapies applied to patients after stroke do 
not appear to be able to restore the complex coordination of 
muscles. As a consequence, instead of changing the abnormal 
muscle coordination, this abnormal muscle coordination is 
used to restore normal movements. Instead of trying to restore 
the lost functions in the brain the function of the muscle-ten-
don-complex is changed by changing its insertion to the body. 
Muscle tendons are released and attached to other parts of 
body segments. A combination of split anterior tibial tendon 
transfer and tendo-achilles lengthening appeared to be very 
effective in the treatment of acquired equinovarus foot in 
stroke patients.

Reference:

•  Jaap H. Buurke, Anand V. Nene, Gert Kwakkel, Victorien Erren-Wolters, 

Maarten J. IJzerman, and Hermie J. Hermens. Recovery of Gait After 

Stroke: What Changes? Neurorehabil Neural Repair 2008 22: 676-683.
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v i e r  s t r i j k e r s :  e e N  f l i N k e  p O r t i e 

i m p r O v i s a t i e  e N  v e e l  t e  v e e l  e N e r g i e

Ze komen uit Nederland, België en Duitsland, namen de viool stevig onder handen en teisterden al diverse podia (Bimhuis, Lux, 
Muziekgebouw aan het IJ, Jazzpodium De Tor enz.). Het repertoire gaat van jazz tot rock, waarbij de stukken eigenzinnig worden 
aangepakt en voorzien van een typisch ‘Kaassoundje’. 

Sinds kort waagt het kwartet zich ook aan het muziektheater (“Chanson Noir”, met Ben Lammerts van Bueren) en spelen ze samen 
met jazzpianist Michiel Braam. 
Geproefd en gesmaakt door de jury van de Artez Holland Casino Jazz Contest, die het kwartet omschreef als “Kronos op turbo”.  
Rik Sturtewagen en Tessa Zoutendijk op viool, Jan Weichsel op altviool en Daniel Brandl op cello. 

They come from the 
Netherlands, Belgium and 
Germany, took a firm hold 
of their strings and infested 
many a stage (Bimhuis, Lux, 
Muziekgebouw aan het IJ, 
Jazzpodium De Tor etc.). 
Their repertoire moves 
from jazz to rock, in which 
the pieces are tackled in 
an obstinate, original way 
and provided with a typical 
“Kaas”sound. 

Recently the quartett ventured 
also upon theatre (“Chanson 
Noir” with Ben Lammerts van 
Bueren) and they play toge-
ther with jazzpianist Michiel 
Braam. The jury of the Artez Holland Casino Jazz Contest described the quartett as “Kronos on turbo”. Rik Sturtewagen and Tessa 
Zoutendijk on violin, Jan Weichsel on alto and Daniel Brandl on cello.
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C u r r i C u l u m  v i t a e  j a a p  b u u r k e 

Jaap H. Buurke, Musselkanaal 1958. Afronding studie Fysiotherapie 1982. Sinds 1985 als fysiotherapeut werkzaam op Het Roes-
singh. Vanaf 1991 voor 50% van de tijd gedetacheerd naar het huidige Roessingh Research & Development. Daar kreeg hij de mo-
gelijkheid om zich als wetenschappelijk onderzoeker te scholen en zich te verdiepen in de bewegingsanalyse. Binnen het ZonMw 
programma startte hij in 1999 met zijn promotieonderzoek “Herstel van lopen na een CVA”. In 2005 rondde hij dit onderzoek af met 
zijn dissertatie: Recovery of walking after stroke.

Momenteel is hij als senior onderzoeker werkzaam bij Roessingh 
Research & Development binnen het cluster Non-Invasive Assessment 
of Neuromuscular Function(ing). Binnen dit cluster richt hij zich op de 
bewegingssturing en bewegingsanalyse van met name de central neuro-
logische patiënt. 

Lopende projecten zijn o.a.:
“Robot ondersteunende training voor CVA patiënten”,
“Weke delen chirurgie bij CVA patiënten”, 
“FES for Footdrop in Hemiparesis” (NIH, USA) en 
“Effect van revalidatie hulpmiddelen bij CVA patiënten”. 

Nieuw verkregen kennis implementeert hij binnen diverse samenwer-
kingsverbanden zowel regionaal (organisatie thema-avonden Neurorevali-
datie CVA) als nationaal (cursus neurorevalidatie/CVA, cursus bewe-
gingsanalyse van de volwassen CVA patient) en internationaal (European 
society for movement analysis in clinical context). Daarnaast maakt hij 
deel uit van de projectgroep “Innovatiecentrum voor Revalidatietechnologie”, is hij lid van de Medisch Ethische Commissie van 
het Roessingh en zit hij in de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.
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Jaap H. Buurke Musselkanaal, The Netherlands, 1958.
Studied Physical Therapy in Enschede. In 1985 he started working as a physical therapist at Roessingh Rehabilitation Centre. In 
1991, his work shifted more to research and he started working for 20 hours a week at Roessingh Research and Development. 
There he had the opportunity to develop his research skills and to study human motor control in patients with central neurological 
disorders. In 1999 he started his Phd project: “Walking After Stroke stroke”.  He got his PhD. in 2005 at the University of Twente, 
Enschede, The Netherlands.

Currently, he is working as a senior researcher at Roessingh Research and Development in the cluster “Non-invasive assessment 
of Neuromuscular Function(ing)”. His work focuses at (clinical) movement analysis and human motor control in patients with 
central nervous disorders.  

Current research projects are:
“Robot assisted training in stroke patients”
“Soft tissue surgery in patients with stroke” 
“FES for Footdrop in Hemiparesis” (NIH, USA) 
“Effect of rehabilitation devices on dynamic balance in stroke patients” 

He implements new insights both on a regional (organization of presentations on neurorehablitation), as national (post academic 
courses on neurorehabilitation and movement analysis of stroke patients) and international level (European society for movement 
analysis in clinical context). He is a member of the project team of the Innovation centre for rehabilitation technology, a member 
of the Medical ethical committee of The Roessingh and he is one of the editors of the Dutch Journal for Physical Therapy.
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C u r r i C u l u m  v i t a e  p e t e r  v a N  d e N  a k k e r

Geboren / Born in Amsterdam, 1949 

OpleidiNg / eduCatiON

1975 - 1978  Kunstacademie H.K.U. Utrecht, Dagopleiding 
1965 - 1970  Kunstacademie H.K.U. Utrecht, Avondopleiding

sOlOteNtOONstelliNgeN / sOlO exhibitiONs

1982 - 2009  Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede
2009  Qua Art Qua Science ‘Visualisatie’ Faculty Club Universiteit Twente, Enschede
2001 - 2005 Galerie BMB, Amsterdam
2000 - 2005 Galerie Naber, Groningen
2003  ABP, Heerlen 
2002 Kunsthal Hof 88, Almelo 
1999 - 2001 Galerie Lieven de Key, Haarlem 
2000  Museum Waterland, Purmerend  
1998  KVH&O ‘De Boterhal’, Hoorn 
1998 Cultureel Centrum de Vest, Alkmaar 
1989 - 1997  Galerie Vromans, Amsterdam
1988 - 1997 Galerie Moving Space, Gent
1990 - 1993  Frank Bustamante Gallery, New York

grOepsteNtOONstelliNgeN / grOup exhibitiONs

U.S.A./ België/ Duitsland en Nederland

2009 - 2008  De Meijetuin, beeldentuin, Zegveld
2009  Galerie op de zeebodem, beeldentuin, Slootdorp
2009  ‘De verbouwing’ Verkuno, Het Koetshuis van Havezathe Mensinge, Roden
2009  ‘Oud en nieuw’ Kunstenaarsvereniging ‘De Boterhal’, Hoorn
2009  Tentoonstelling op klein formaat, Museum Waterland, Purmerend
2009  Grafiek Tentoonstelling, Museum Waterland, Purmerend
2009  Kind en Spel, Stichting Kunst aan de Dijk, Kortenhoef
2008  GSA Galerie i.s.m. met de Gooise Kunstkring, Hilversum
2008  Uitwisseling Kunstenaarsvereniging ‘De Boterhal’, Passau, Duitsland

’52 dialogen’ 2008.
   Zwart gepoedercoat staal

   80 cm hoog en 4 x 7 x 7 cm 

’52 dialogen’ Detail
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‘In het voorbijgaan’, 2007. Olieverf op doek, 100 x 120 cm.
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v i s u a l i s at i e  va N u i t  e e N  d i e p e  i N N e r l i j k e  b e W e g i N g

Peter van den Akker (1949) is een veelzijdig kunstenaar van deze tijd, bruisend van energie en vol spannende ideeën 
om zijn schilderijen, beelden, collages en zeefdrukken te vernieuwen. 

In zijn kunst staat het mensbeeld centraal, op zich is dat niet nieuw, maar de manier waarop hij dat beeld benadert en realiseert is 
dat wel. Hij visualiseert vanuit een diep verborgen beweging en zet daarbij zijn eigen gevoel op het spel. Het is de waarneming die 
direct wordt weergegeven vanuit zijn innerlijke wereld. In dit proces stelt hij zich uiterst bescheiden en opvallend kwetsbaar op. 
Van den Akker denkt ver door, buiten de kaders die meestal worden gehanteerd. De mens beschouwt hij niet als individu maar 
als universele gestalte. Hij probeert de gelaagdheid van het menselijke handelen uit te diepen in transparante beelden die op 
zijn minst uitdagend zijn en de fantasie prikkelen. Andere culturen maar ook scheve verhoudingen in de macht en onmacht tussen  
mannen en vrouwen en de verschuivingen daarin hebben zijn aandacht. De tijd als cyclus wordt doorbroken en geeft meerduidige 
betekenissen mee aan zijn onderwerpen. Naast muziek, dans en literatuur, is het reizen een belangrijke bron van inspiratie voor 
zijn werk, waarin hij vooral focust op de bewegingen die mensen in de tijd en ruimte maken.

Niet het uiterlijk maar het innerlijk van een beweging probeert hij uit te beelden, voor hem een bijna 
natuurlijk proces en voor de kijker levert het een zekere spanning op, omdat er om tegenactie gevraagd 
wordt. Waar iemand anders soms lang naar moet zoeken lijkt hij dat in zijn kunst te hebben gevonden! 
Als buitenstaander is het bijzonder te zien welke richting zijn emoties uitgaan. Van den Akker past ze 
toe in in het beeld dat zich in zijn hoofd gevormd heeft als reactie op de alledaagse werkelijkheid. Op 
deze manier schept hij afstand tot de emotie, een afstand die daarmee groter wordt. De vraag is of  
dit door zijn jarenlange ervaring als kunstenaar komt of bovendrijft door het dieper doorleven van  
gevoelens. Zijn antwoord zal zeker liggen in het attent maken op de details in zijn kunstwerken, dat  
zijn de plekken waarin hij de emotionele lading verstopt. Als kijker zul je dus de tijd moeten nemen  
voor het ontdekken van zijn beeldtaal, voor dat wat hij te zeggen heeft. Zijn actuele thema’s zijn  
landschappen en stadsgezichten.  

De steden heeft Van den Akker bezocht en de landschappen heeft hij gezien. Hij heeft ze ondergaan, beleefd en gevoeld. En thuis 
in het atelier te midden van zijn boeken en c.d.’s worden de opgedane indrukken omgezet in zijn kunstwerken. Luisterend naar 
muziek van b.v. John Cage wil hij ons als kijker deelgenoot maken aan wat hem beweegt. Het werken in die ruimte, in zijn atelier 
geeft hem rust en tijd voor reflectie hetgeen hij bijna meditatief ervaart. Vanuit al die opgedane kennis en ervaring is hij in staat 
het weten plaats te laten maken voor de emotie, het gevoel. En daarmee verrijkt hij zichzelf en zijn kunst.
In het huidige werk zijn al die indrukken al zichtbaar maar de werkwijze van Peter van den Akker duidt erop dat hij dat in de 
naaste toekomst nog nadrukkelijker aan ons zal tonen.

Martha J. Haveman vrij naar Petra Pijnacker

‘Vaasobject met gezichten’, 
2007. Keramiek,

42 cm hoog x 30 cm diameter.
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v i s u a l i s at i O N  f r O m  a  d e e p  i N N e r  m O t i vat i O N

Peter van den Akker (1949) is a versatile artist, very much of this time, brimming with energy and filled with exciting, 
innovative ideas for his paintings, sculptures, collages and screen prints.

In his art his concept of man occupies centre stage, which in itself is nothing new, but what is new is the way in which he ap-
proaches this concept and gives it form. He visualises from a deeply hidden motivation, thereby putting his own feelings on the 
line. It is the observation represented directly from his inner world. In this process he adopts an extremely modest and remarkably 
vulnerable attitude.

Van den Akker reflects deeply, beyond the commonly applied frameworks. He does not regard man as an individual but as a univer-
sal being. He tries to give depth to the various layers of human actions in transparent images that are challenging and stimulate 
the imagination, to say the least. His attention is drawn to different cultures but also to the distorted relationships between men 
and women as far as power and impotence are concerned and the shifts therein. He breaks out of time as a cycle, which gives 
his subjects ambiguous meanings. Apart from music, dance and literature, travelling is an important source of inspiration for his 
work, in which he focuses on the movements people make in time and space.

He tries to represent not the exterior, but the interior of a movement, which to him is an almost natural process whereas the 
viewer is confronted with a certain tension because a response is required. What another person may long be in search of he 
seems to have found in his art. For an outsider it is extraordinary to see what direction his emotions take. Van den Akker applies 
them in the image that has taken shape in his head as a reaction to everyday reality. In this manner he creates a distance from the 
emotion, thereby increasing the distance. The question is whether this is caused by his many years of experience as an artist or 
surfaces because of the deeper experience of his emotions. His answer will certainly lie in pointing out the details in his works, 
the places where he hides the emotional charge. So, as an observer, you will have to take your time discovering his imagery, 
discovering what he has to say. His current themes are landscapes and cityscapes.

Van den Akker has visited the cities and seen the landscapes. He has experienced, lived and felt them. And back home, in his 
studio amidst his books and CDs, the impressions acquired are turned into art, e.g. listening to music of John Cage he wants to 
share with us, the observer, what moves him. Working in that space, in his studio, gives him peace and time for reflection, which 
he undergoes almost meditatively. 
Based on all the knowledge and experiences he gained he is able to replace knowledge with emotion, with feeling. In doing so he 
enriches himself and his art.
In his present work all those impressions are already visible, but Peter van den Akker’s method of working indicates that he will 
demonstrate this even more explicitly in the near future.

Martha J. Haveman adapted from Petra Pijnacker



1� ❘ Visualisatie

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

Couple/Zwart-wit’, 2008. Olieverf op doek, 80 x 110 cm.



Visualisatie ❘ 1�

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Every hour, every day’, 2008. Acryl op papier, 90 x 120 cm.



1� ❘ Visualisatie

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Figuranten, figureren’, 2004. Zeefdruk, oplage 35, afmeting 50 x 60 cm.

‘Pas de deux’, 2005. Zeefdruk, oplage 35, afmeting 50 x 60 cm. 

‘Near or far’, 2007. Zeefdruk/houtdruk, oplage 20, afmeting 55 x 70 cm. 



Visualisatie ❘ 1�

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘In a landscape/Hemel en aarde’, 2008. Acryl op linnen, 200 x 160 cm.



20 ❘ Visualisatie

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Me myzelf and I’/Billy Holliday, 2005. Olieverf op doek, 31 x 81 cm.

‘Talking too the shadows’, 2008. Acryl op doek, 55 x 125 cm.



Visualisatie ❘ 21

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Stadsgezichten’, 2008. Acryl op doek, 120 x 160 cm.



22 ❘ Visualisatie

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘In het MOMA, N.Y.’, 2009. Acryl op linnen, 170 x 160 cm.



Visualisatie ❘ 23

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Rome’ 1, 2008. Acryl op doek, 96 x 66 cm.

‘Rome’ 2, 2008. Acryl op doek, 96 x 66 cm. 

‘Rome’ 3, 2008. Acryl op doek, 96 x 66 cm.



2� ❘ Visualisatie

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘Couple/Paris’, 2009. Acryl op doek, 34 x 44 cm.



Visualisatie ❘ 2�

P e t e r  v a n  d e n  A k k e r

‘In a landscape/Daglicht’, 2008. Acryl op linnen, 45 x 35 cm.

‘In a landscape/Lucht’, 2008. Gemengde techniek op papier/collage, 60 x 50 cm.




