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Wie is Peter Smith?

Zwerfafvalfilosoof
en -kunstenaar
Peter Smith
op de GBIdag
door Theus van den Broek

Peter Smith (54) is al een groot deel van zijn
werkende leven fotograaf. Hij heeft heel wat
beroemdheden voor zijn lens gehad. Astronaut
Neil Armstrong bijvoorbeeld. Het contact met
deze jeugdheld doet hem nadenken over het
klimaat, de vervuiling en de rol die de mens
daarbij speelt. Wat kunnen we nou écht doen
om dat op te lossen?
Tijdens een ruzie met zijn buurman in 2010 ontdekt Peter Smith dat met klagen een probleem
niet weggaat. Maar, zelf iets kleins doen heeft
onverwacht een grote impact: ‘Dat was echt een
eureka-moment, een keerpunt’, aldus Peter.
Inmiddels is de relatie met de buurman opgeklaard en is Peter een veelgevraagd spreker over
zijn originele visie op het bestrijden van zwerfafval. Met zijn stichting KLEAN (Klagen Loont Echt
Absoluut Niet) maakt hij duidelijk dat zwerfafval
weliswaar een groot, maar wel degelijk ook een
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