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Haarlem # Dan trok hij een
groot, bont beschilderd houten
beest op wielen aan een touw door
de Grote Houtstraat: Zijn Beeld
Van Voorbijgaande Aard. Of hij
stond ergens op een hoek met
gitaar zijn onnavolgbare poëzie te
zingen.

„Ik heb mijn hele leven kunst
gemaakt. Maar ik heb ook mijn
hele leven zoveel schitterende
dingen gezien die anderen ge-
maakt hebben”, zegt Hannes Kui-
per. „Die schilderijen van Mark
Rothko, zo mooi. Prachtig! En dat
werk van Karel Appel toentertijd.
Als ik daar naar keek, gebeurde er
iets in mijn ziel. Ik heb nooit de
behoefte gevoeld om die schilderij-
en zelf te bezitten. Ik had genoeg
aan het zien en de beleving. En dan
ben ik natuurlijk wel benieuwd of
mijn eigen schilderijen over vijftig
jaar ook nog zo werken.”

Revalidatiecentrum
De laatste tijd is hij echter iets
minder zichtbaar. Hannes heeft
wat lichamelijke tikjes gehad. Eind
2019 werd hij getroffen door een
beroerte, waardoor hij gedeeltelijk

verlamd raakte. Heel langzaam
gaat het weer beter, al is het Beeld
Van Voorbijgaande Aard nu vervan-
gen door een rollator.

Begin dit jaar verbleef hij drie
maanden in revalidatiecentrum
Zuiderhout. Na een weekendje
thuis, vlak voor de lockdown in
maart, besloot hij niet meer terug
te gaan. Het was een omgeving die
niet bij hem paste. Waar hij onge-
lukkig was.

„Ik kwam daar in een heel ande-
re wereld terecht. De wereld van de
oude mens. ’Waar ben ik nu?’ dacht
ik daar de hele tijd. ’Wat is er met
mij gebeurd?’. Ze zeiden daar dat
ik m’n haren moest knippen. Maar
ik heb vijfenzeventig jaar lang
mijn haar niet kort geknipt. Ze
wilden dat ik mij ging aanpassen.
Het was daar een wildvreemde
wereld voor mij. Verbijsterend. Zo
vreemd. Zo merkwaardig. Maar ja,
het is natuurlijk een werkelijkheid
die ook bestaat. Onontkoombaar.
Ik kreeg het gevoel dat ik naast
mijn eigen werkelijkheid geplaatst
was.”

Patronaat
„Vanmorgen op straat kwam ik
Joshua Baumgarten van de Irratio-

nal Library tegen. Die vroeg mij of
ik in het Patronaat wilde optreden
in januari. Met gitaar dat lukt nog
niet op dit moment. Maar ik kan
wel een paar gedichten opzeggen.
Dat is mijn normaal. Dat is mijn
werkelijkheid.”

Meest gevraagd
Wie ’s avond door de Haarlemse
binnenstad loopt, zal in huiska-
mers regelmatig een uit duizenden
herkenbaar schilderij van Kuiper
ziet hangen. Decennialang, vooral
in de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw, was hij een van de
populairste en meest gevraagde
kunstenaars bij de Kunstuitleen, de
SBK.

Als muzikant beleefde hij hoog-
tepunten in de jaren zeventig, toen
hij als Mr Mozes enkele keren op
Loosdrecht jazz speelde en in het
Amsterdamse Concertgebouw het
voorprogramma verzorgde van de
populaire rockgroep Sparks. En
wederom in de jaren negentig,
toen hij als Elektrik Hannes op tal
van festivals stond en kind aan
huis was bij de Vpro.

„Ja, tot 2000, dat was volgens mij
wel de Gouden Eeuw van de Haar-
lemse kunst”, blikt hij terug. „Geen

idee wat er sindsdien veranderd is.
Veel mensen die bepalend waren
voor die tijd zijn overleden. Heel
merkwaardig allemaal.”

Mijn herrie
„Ja, dat zijn wel mijlpalen, hè. Hoe
is het mogelijk, dat ik dat heb
mogen doen. De nieuwe tijd aan-
kondigen. Want dat is het toch wel

een beetje wat kunstenaars doen.
Destijds, in de jaren negentig, toen
had je Dwiezels in de Smedestraat.
Daar speelde ik heel vaak met mijn
gitaar. Ik ben er nog steeds ver-
baasd over. Al die jongens en meis-
jes daar, allemaal heel jonge men-
sen. En die accepteerden de herrie
die ik maakte. Mijn mooie herrie.”

„Het lijkt alsof dat nu weg is. Ik

zie geen nieuwe John Lennon, of
Yoko Ono, of Bob Dylan, of Jimi
Hendrix. Maar ik weet zeker dat
dat weer terugkomt. Er is altijd
beweging. Golfslag. Ik weet niet of
ik daar nog een rol in kan spelen.
Inspireren misschien. Maar ik weet
zeker dat er weer iets nieuws komt.
Wat mijzelf betreft hangt het er
van af hoe ik mij voel. Of ik niet

steeds struikel.”

Jimi Hendrix
Hannes’ vrouw Christien Peursum
schenkt thee. Christien speelt
draailier, een uit de Middeleeuwen
stammend instrument. Hannes
slaat daarbij vaak de trom. „Dat
geluid van de draailier kun je wel
een beetje vergelijken met de mu-

ziek van Jimi Hendrix”, zegt de
kunstenaar. „Het hoeft echt niet
elektrisch. Dat heeft mijzelf ook
wel verbaasd.”

Mystiek
„De draailier klinkt soms ook heel
mystiek”, zegt Christien.

„Zie je wel”, antwoordt Hannes.
„Net als Jimi Hendrix.”

INTERVIEW Kunstenaar en muzikant minder zichtbaar

Hannes kondigt
al 75 jaar de

nieuwe tijd aan
Hannes Kuiper. Schilder, etser, dichter, muzikant. Vandaag 23 december, twee
dagen voor Kerstmis, wordt hij 75. Jarenlang was hij niet uit het Haarlemse
straatbeeld weg te denken.

Peter Bruyn
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De kunstenaar bij een van zijn vogels. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

•iHouten vogels
Twee van zijn monumentale
werken hebben nog altijd fier
hun plek in het straatbeeld: de
tien beschilderde houten vogels
die na een opknapbeurt sinds
afgelopen voorjaar weer op
hun hoge palen op het
Wilsonsplein staan, genaamd
’Vogelvlucht’. Vrije vogels, zijn
het. En zijn beeld ’De Reiziger’
siert sinds begin deze eeuw
NS-station Spaarnwoude.

Hannes Kuiper over zijn verblijf in het revalidatiecentrum: ,,Ze wilden dat ik mij ging aanpassen. Het was een wildvreemde wereld voor mij.’’ FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

""Waar ik
revalideerde
moest ik mijn
haren laten
knippen.

Verbijsterend.

Vogels van Hannes werden teruggeplaatst op het Wilsonsplein. ARCHIEFFOTO Hannes Kuiper, de straatmuzikant. ARCHIEFFOTO


