
bewijs dat belangrijke plekken of gebouwen in onze

fraaie, historische binnensteden in duurzame beelden

dienden te worden vastgelegd. 

De schilderkunst was en is in zijn ogen het medium bij

uitstek om dat te doen, want foto’s en film zijn vergan-

kelijk. Een schilderij of tekening van een stadgezicht gaat

daarentegen eeuwenlang mee, mits goed geconser-

veerd. Joops eerste serie schilderijen verbeeldde dan ook

schilderachtige plekken in Utrecht: gezichten vanaf de

Oudegracht met Domtoren, Pausdam, het Academie-

gebouw aan het Domplein, het Geertekerkhof, de singels

en vele andere karakteristieke Utrechtse locaties. 

AMERSFOORTSE MUSEA VERBEELD
Vanaf 2003 verlegde Joop zijn aandacht naar een ande-

re stad: Amersfoort. Zijn moeder, Anna van Isselt, was een

telg van het oude adellijke Amersfoortse geslacht Van

Isselt. Bijna jaarlijks ging Joop in de jaren dertig met zijn

moeder ‘op bedevaart’ naar Amersfoort en werd er altijd

een bezoek gebracht aan de kapel van Isselt. Zijn band

met die stad is daardoor altijd sterk gebleven. Als revali-

datiearts was hij werkzaam in verschillende steden in

Overijssel, in Maastricht en in Tilburg, maar de Keistad

raakte nooit uit zijn gedachten. In 2003 vervaardigde hij

zijn eerste Amersfoortse schilderij: een gezicht vanaf de

Westsingel op de Onze-Lieve-Vrouwetoren. 

In 2008 begon Joop met een heel bijzonder project: het

schilderen van de verschillende Amersfoortse musea, of

plekken in de directe omgeving daarvan, zowel in een

realistische versie als een geabstraheerde, gestoeld op

het modernisme van Piet Mondriaan. Die serie museum-

schilderijen schonk Joop Stoop onlangs aan Museum

Flehite. Het museum wijdt nu een kleine presentatie aan

het werk van deze laatbloeier, waarin vanzelfsprekend

het Amersfoortse werk centraal staat. Bij de tentoonstel-

ling verschijnt ook een publicatie, die eveneens de titel

Stadsportretten heeft meegekregen.

door ONNO MAURER

In 2007 waren Joop en Marianne Stoop bruikleengever

bij de tentoonstelling Albert Fiks (1908-1945), de heront-

dekking van een veelzijdig talent. Joop bleek niet alleen

kunstverzamelaar te zijn, maar ook een verdienstelijk

schilder. 

OUDE STEDEN VEREEUWIGEN
Joop Stoop vervaardigde zijn eerste schilderij in 1998,

op 76-jarige leeftijd. Hij had palet en penseel ter hand

genomen nadat hij in zijn paperassen een zestig jaar

oude beroepskeuzetest had teruggevonden, waarin werd

vermeld dat hij meer dan gemiddelde aanleg voor teke-

nen bezat. Van dat tekenen was het door een tijdrovende

carrière als revalidatiearts echter nooit gekomen. ‘Beter

laat dan nooit’, moet Stoop gedacht hebben en hij stortte

zich vol overgave op zijn grote passie: de schilderkunst. 

Joop hoefde niet lang te zoeken naar een onderwerp. Hij

was altijd overtuigd geweest van het grote belang van

stadsgezichten in de kunstgeschiedenis. Als jongeman

maakte hij zich grote zorgen over het stedelijk schoon,

toen de Duitsers na Rotterdam ook Utrecht dreigden te

bombarderen. Joop kon zich niet voorstellen dat al die

prachtige plekken in het historische centrum van zijn ge-

liefde geboortestad zomaar zouden kunnen verdwijnen.

Toen al voelde hij de aandrang om op enigerlei wijze his-

torische stadsbeelden vast te leggen, als antwoord op de

destructieve kracht van oorlogsgeweld of de tand des

tijds. 

Een kleine twintig jaar later, in 1959, werd historisch

Utrecht opnieuw bedreigd. Het gemeentebestuur van die

stad wilde een betere verkeerscirculatie en besloot om

een deel van de singels te dempen. Ook verdwenen

enkele prachtige, monumentale gebouwen: het station

van Sybold van Ravesteyn en het Jugendstilgebouw van

verzekeraar ‘De Utrecht’. Dat was voor Joop opnieuw het
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Stadsportretten
van Joop Stoop

Onno Maurer is 

conservator kunst en

hoofd Museum Flehite.

Joop Stoop (1922) schildert vooral historische stadsgezichten. Meteen 

valt op dat het geen gewoon, realistisch werk is. Museum Flehite wijdt er 

een kleine tentoonstelling aan, van 2 juni tot 8 juli.
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