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Haarlem # En daarmee brak ook
een heel nieuwe fase aan voor het
kunstenaarsechtpaar, dat graag
spreekt van ’een avontuur’. Het
was niet de eerste beroerte die
Hannes in het ziekenhuis deed
belanden maar deze was wel goed
raak. De artsen waren somber en
duidelijk. Hannes zou nooit meer
kunnen lopen, misschien ook wel
niet praten. En hun bovenwoning
in de Vijfhoek konden ze maar
beter uit het hoofd zetten. Na
weken op de IC lonkte slechts het
verpleegtehuis.

Tragische periodes
In somberheid wil je niet wonen,
concludeerden ze. Het was niet
voor het eerst in hun huwelijk dat,
zoals met het verlies van twee
kinderen, meer tragische periodes
doormaakte. Wie het echtpaar
kent, en dat zijn heel veel mensen,
ziet twee mensen die altijd opge-
wekt door het leven lijken te gaan.
Het zijn veelzijdige kunstenaars.
Musiceren, performen, schilderen
en instrument maken: alles deden
ze, hoofdzakelijk in en rond Haar-
lem.

Al snel besloot Christine dat het
verpleeghuis voor Hannes geen
toekomst bood. „Daar zou hij dood
zijn gegaan”, zegt ze nu, ruim twee
jaar nadien. Op een dag, het was
vlak voor verzorgingshuizen van-
wege corona op slot gingen, belde
ze het tehuis. „Hannes komt niet
meer terug”, was haar boodschap.
Tegensputteren van zorgverleners
was zinloos. In de woning kwam
een traplift, voor Hannes werd een
driewieler aangeschaft en Christine
stopte met schilderen om zich full
time toe te leggen op mantelzorg.

Koffiemolen
Hoofddoel voor het verdere leven
was revalidatie. Ze bedachten sa-
men welke therapie daarvoor het
beste was. Om zijn rechterarm te
trainen kwam een ouderwetse
draai-koffiemolen op tafel. Iedere
dag werd tenminste twee keer een
wandeling gemaakt. Hannes ver-
plaatste zich dan langzaam achter
de rollator en Christine liep meer
in vrije draf. „Hij liep zo langzaam
dat ik het niet volhield. Als we naar
het Theehuis in de Haarlemmer-
hout gingen liep ik die route een
paar keer op en neer.”

Onderdeel van de therapie was,
hoe kan het ook, tekenen. Ieder
ommetje namen ze tekenpapier
mee. „Het werd ons dagboek”,
vertelt Christine. Een selectie van
hun productie exposeren ze vanaf
zondag in Galerie De Waag. En
alles heeft een verhaal. Zoals die
keer dat ze een uitstapje maakten

en met de trein in Haarlem terug-
kwamen. En, precies op dat mo-
ment, het was al heel laat, was de
lift defect. De trap was een on-
neembare vesting voor Christine
die haar man verder wel overal
naar toe duwde in zijn rolstoel.

Fantastische ontdekking
De tegenslag was snel overwonnen
toen een groepje mannen stoel en
man naar beneden torsten. Dat
soort behulpzaamheid kwamen ze
veel vaker tegen. Bijvoorbeeld toen
het Hannes, inmiddels moeizaam
lopend, niet lukte de harde wind te
trotseren. Christine parkeerde hem
bij mensen en liep zelf door naar
de afspraak om Hannes na een
tijdje weer op te pikken. En dat ze
de bus misten waarna een automo-
bilist ze naar hun bestemming
bracht. Die welwillendheid noe-
men ze ’een fantastische ontdek-
king’.

Levenslustig reisde het echtpaar
heel Nederland af, alles in het
kader van de revalidatie. Ja, dat was
deels uiterlijke schijn, erkennen ze
allebei. Ook ’wanhoop’, ’depressie’,
’niet zien zitten’, ’doodmoe’, ’frus-
tratie’ en ’overleven’ zijn begrip-
pen die heel veel meer inhoud en
betekenis kregen.

Ze kijken nu terug op een avon-
tuur dat op 31 december 2019 be-
gon. En hoewel het voorlopig nog
wel voortduurt vonden ze het tijd
om de geplande expositie, die door
de beperkingen niet door kon
gaan, op te tuigen. Passe-partouts
werden gesneden en gevuld met de
dagboek tekeningen. Die van
Christine zijn, zoals haar hele
oeuvre, figuratief en die van Han-
nes zijn associatief. „Het was heer-
lijk om alles weer klaar te maken”,
zegt Christine. Dat beaamt Han-
nes. „Het was weer een heel nieuw
avontuur in ons leven.”
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In somberheid willen wij
niet wonen, is hun motto
Het was oudejaarsavond, net voor Corona hier uitbrak. Ze zouden in de stad naar het vuurwerk gaan kij-
ken. Toen Hannes Kuiper (76) zei dat hij zich niet meer kon bewegen, belde zijn vrouw Christine Peursum
(75) de ambulance. De avond eindigde voor Hannes op de intensive care en Christine zag vanaf de zevende
etage van het ziekenhuis in de verte aan de lichtflitsen dat een nieuw jaar was begonnen.
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""Hij liep zo
langzaam, als
we naar het

Theehuis in de
Haarlemmerhout
gingen, liep ik
die route een

paar keer op en
neer

•iExpositie
Op de eerste verdieping van De
Waag exposeren Hannes Kuiper
en Christine Peursum hun
dagboektekeningen. De Waag
is van donderdag tot en met
zondag van 13.00 uur tot 17.00
uur open. Op de zondagen
zullen de twee zich ook weer
van hun muzikale kant laten
zien. De gitaar zal Hannes niet
ter hand nemen want de fijne
motoriek hapert nog teveel. In
plaats daarvan gaan trommels
mee. Adres Spaarne 30 rood,
Haarlem.


