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Hannes Kuiper woont en werkt in hartje Haarlem en richt zich al sinds mensenheugenis op het 
schilderen van vogels, wolken, koeien en de zon. Het zijn vrolijke en kleurrijke beelden en menig 
Haarlemmer hee= dan ook een ‘Hannes’ aan de muur. Hij hee= zijn atelier in de buurt. 

Hannes Kuiper is in alles autodidact. Halverwege de jaren zes?g begon hij met het schilderen, het 
maken van muziek en het schrijven van gedichten. Je komt kleurrijke houten beelden van hem 
tegen op het Wilsonplein en bij Sta?on Haarlem Spaarnwoude. Jarenlang liep hij soms op een 
mooie zaterdag door de stad en duwde dan een groot, bont gekleurd beest voor zich uit. Het 
heeFe Beeld van voorbijgaande aard en lokte allerlei gesprekken uit met voorbijgangers die dan 
te horen kregen dat hij zijn verbeelding uitliet. 
In de jaren zes?g en zeven?g was hij tevens ac?ef als gitarist in een groep die Mr. Mozes heeFe. 
Daarnaast speelde hij saxofoon en nam begin jaren zeven?g deel aan het Loosdrecht-Jazz-Fes?val. 
In de erop volgende jaren speelde hij in diverse groepen tot hij zichzelf omdoopte tot Elektrik 
Hannes en als solo-ar?est optrad. In 1995 kwam zijn cd Mompelingen uit en ter gelegenheid 
daarvan werd hij gevraagd voor optredens ?jdens fes?vals zoals Crossing Border. Zijn teksten zijn 
als zijn muziek en schilderijen: recht voor zijn raap en ontdaan van overbodige franje. 

Hannes’ vader was een koopman en had een winkel. Toen die ermee ophield wilde zijn moeder 
met Hannes een an?ekhandel beginnen. Ze konden in die ?jd van allerlei kooplui spullen kopen 
die ze dan weer in hun winkel te koop konden aanbieden. Zijn moeder ging naar veilingen en hij 
zat dan in de winkel. Achterin had hij een ruimte waar hij ook kon schilderen. Zakelijk ging het niet 
goed, maar het interessantste was eigenlijk dat alles dat kunstenaar in Haarlem was, bij hem 
terecht kwam. De winkel was ook een soort koffieshop, waar je in die ?jd ook echt alleen maar 
koffie kon krijgen. Er werd veel over beeldende kunst gesproken. Er kwamen allerlei kunstenaars 
die later wel bekend zijn geworden, Aart Roosen, Heijmans, Jan Sierhuis  en Karel Slingervoet.  
De VijXoek was toen een andere buurt dan nu. De oorspronkelijke bewoners waren vertrokken en 
veel van die oude panden werden toen bewoond door kunstenaars. Het werd een bolwerk van 
ideeën en plannen. Ateliers 63 zat toen nog in Haarlem met docenten als Constant en Armando. 
Marlène Dumas had er een atelier. Er waren plannen om de buurt af te breken maar dat kon 
voorkomen worden. Daar liep hij ook zijn latere vrouw Chris?ne Peursum vrijwel leFerlijk tegen 
het lijf toen ze op zoek was naar kamers en hij kon haar wel helpen. 

“Ook de ontwikkelingen in de beeldende kunst in die ?jd waren interessant. Ik was onder de 
indruk van de Cobra-schilders en schilderde veel. Toen kwam de contrapresta?e en veel 
kunstenaars maakten daar gebruik van. Mijn moeder was ook schilderes. Zij had voor de oorlog de 
modevakschool gedaan en maakte mooie kleding. Ik was ach`en toen ik een club van schilders 
leerde kennen rond Jaap Boot. Daar heb ik wel even bij gezeten, maar ik heb nooit echt tot een 
groep willen behoren. Ik schilderde ook in een s?jl die men in die ?jd niet zo zag ziFen. Ik maakte 
grote wilde schilderijen en had geen zin in het gedoe eromheen. In Haarlem schilderde men in die 
?jd nog tradi?oneel, terwijl er in Amsterdam van alles aan de gang was. Ik werd meer geïnspireerd 
door wat ik er zag. Daar waren ook de nieuwe moderne kunstenaars uit Amerika te zien in het 
Stedelijk Museum. Ik was niet een geschoold kunstenaar in die ?jd en ging er heen om het werk te 



bestuderen. Het was het oude stedelijk. Als je daar binnenkwam zag je de kunst uit het begin van 
de vorige eeuw. Ik zag er zoveel dat ik haast geen adem kon halen.” 

De belangrijkste onderwerpen van zijn schilderijen zijn al jaren het strand, de zon en de zee. Nog 
steeds bezoekt hij regelma?g musea, waar hij telkens opnieuw verbaasd is over wat hij ziet. Voor 
hem is de 20e eeuw de gouden eeuw van de kunst. Het is een voortdurende bron van inspira?e. 


