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De kunstenares woont en werkt in hartje Haarlem. Ze hee8 haar bekendheid te danken aan 
haar schilderijen van uitbundige dames en heren die ze laat fietsen, rennen, schaatsen, roeien 
en dansen langs stranden en door velden en duinen. Haar werk is populair en wordt ook veel 
geëxposeerd. Mensen worden er vrolijk van. ChrisCne Peursum vat haar werk vaak samen 
onder de noemers De mens en zijn gedoe en Het gevecht tegen de zwaartekracht. 

Je kunt mensen beter niet vragen waarom ze iets doen. Want als ze erover nadenken, stoppen ze 
ermee. Dan verdwijnt niet alleen de beweging, maar vaak ook de spontaniteit en schoonheid.  

Ze is geboren in Westzaan en werd doopsgezind opgevoed door ouders die de Pacifis.sch 
Socialis.sche Par.j hadden meehelpen oprichten. Ze was een jaar of vijf toen ze zo enthousiast 
was over het verhaal dat Jezus over het water liep dat ze na een kerkdienst uiIesIe of zij dat ook 
kon. Drijfnat en met haar zondagse kleren vies van de modder kwam ze thuis.  
Haar vader moest hard werken als .mmerman en was in veel dingen geïnteresseerd, net als haar 
moeder die het huishouden deed en zorgde voor zes kinderen. 

Heimwee 

“Ik wilde als kind al een andere wereld scheppen. Een heimwee naar waar ik nooit geweest was. 
Dat is voor mij al.jd wel een drive geweest. Ik was niet zo geschikt voor de normale maatschappij. 
Ik kwam van de MULO en begon met huishoudelijk werk bij een dokter. Daar was ik niet echt 
geschikt voor. Ik was al.jd al aan het tekenen. Ik woonde in een saai dorp waar bij uitzondering op 
de middelbare school soms een toneelstuk of een opera werd opgevoerd. Er ging dan een wereld 
voor me open en ik bedacht me dat ik dat ook wilde. Er waren wel familieleden die kunstzinnig 
bezig waren, maar er was geen sprake van dat je daar je beroep van kon maken. Ik besloot de 
verpleging in te gaan. Omdat ik intern ging hadden mijn ouders niet zoveel invloed meer op me en 
ben ik s.ekem toela.ngsexamen gaan doen in Utrecht aan de kunstacademie. Na twee jaar moest 
ik door omstandigheden weer terug naar huis. Maar thuis kon ik niet meer aarden. Opeens mocht 
ik toen wel naar de Rietveld Academie in Amsterdam. Ik deed daar de avondopleiding en om aan 
de kost te komen moest ik een baan zoeken die iets met kunst te maken had. In Haarlem was er 
een kunsthandel, Jos de Graaf, waar ik kon komen werken. Naast die kunsthandel in de Gierstraat 
was een an.quair, een klein winkeltje waar mijn latere echtgenoot Hannes Kuiper werkte. Daar 
botsten we leIerlijk tegen elkaar op en dat doen we nog steeds. 

Ik wilde in die .jd defini.ef het huis uit en had een goedkope kamer nodig. Toen kreeg ik het 
advies om dat aan Hannes te gaan vragen. Zo hebben we elkaar beter leren kennen. 
Door de jaren heen gingen wij samen naar musea.  Daar zagen we zoveel indrukwekkends!  
We leefden toen echt nog vanuit de bevrijding. Niet alleen van de oorlog, maar ook vanuit de 
cultuur. Het was de .jdgeest. Alles was mogelijk. 
Ik zat toen in de tex.el en maakte wandtapijten. Het was populair en er werden verschillende 
werken van me aangekocht.  Ik werd uitgenodigd voor de biënnale van Lausanne. Ik had toen een 



weefgetouw waarmee ik grote tapijten kon maken. Er hing een tapijt van mij in het stadhuis van 
Haarlem.” 

In de jaren erna schilderde ze en maakte ze beelden. Ze vindt van zichzelf dat ze eigenlijk een 
beeldhouwer is. Het is fysiek zwaar werk dat ze leuk vindt om te doen. Het is haar fascina.e voor 
het tastbare, het om een beeld heen kunnen lopen en de steen te kunnen ruiken. Ze zijn in haar 
ogen ook gemaakt om aan te raken. 

In 2006 verscheen een boek met een overzicht van haar werk en in 2015 won Chris.ne de Olifant, 
de cultuurprijs van Haarlem. 

Muziek 

Voordat we weggaan laat Chris.ne nog haar verzameling snaarinstrumenten zien. Er ziIen allerlei 
bijzondere exemplaren bij. Ze blija nieuwsgierig om van alles uit te proberen. Wijzend op een harp 
zegt ze: “Dat ben ik nu aan het uitproberen. Het lijkt op een weefgetouw. Zo ontdek ik elke keer 
weer iets nieuws. Eigenlijk ben ik nog steeds dat meisje dat over het water wilde lopen.” 

hIp://www.chris.nepeursum.nl/ 

Streamers 

Het gevecht tegen de zwaartekracht 

http://www.christinepeursum.nl/

