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De kunstenaar Joop Kruip uit Aalten
Het was 1944. Joop Kruip, een jongen van I
jaar, lag ziek in bed voor het raam. Het was nog
ïià"0.ïoaog. ln Lichtdnvoorde, waar Joop
woonde hadóen de mensen het niet zo ellendig
als in het westen van het land. Daar stierven
veel mensen van de honger.
Het was koud en er lag een pak sneeuw'
Plotseling zag Joop een groep menlen
moeizaam door de sneeuw naderbij komen'
Ze waren erg mager en hadden het koud; dat
kon hij goeO-zien. tangzaam trokken ze voorbij'
loop Éréeg een bang gevoel en vond het.heel
erg dat deie vluchtelingen daar zo door de
sneeuw liePen oP zoek naar eten'

Hij pakte een stuk papier en een potlood en tekende
eón heleboel doodskoppen-Zo was hij geschrokken
van de ellende van die mensen. Daaraan kon je al
zien dat Joop heel gevoelig was voor het gevoel dat hij
kreeg als hij iets zag. OmOàt hij bang was tekende hij
doodskopPen.
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Joop Kruip werd geboren in 1935 in Lichtenvoorde. Hijwas de
jongste uit een gezin met 11 kinderen. Vader was huisschilder.
in zijn vrije tijd schilderde vader landschappen. Hij had nooit les
gehad en leerde het zichzelÍ. Zo iemand noem je een "zondagsàchilder". Joop heeÍt zijn vader nauwelijks gekend, want hij was
2 jaar toen vader overleed. Toch heeft Joop misschien wel iets
van zijn vader meegekregen, want op de lagere school tekende
Joop al veel en graag. Ook haalde hljweleens klei uit de sloot
om er mee te boetseren. Na de lagere school moest hij naar de
ambachtsschool om huisschilder te worden, Dat was niet zijn
eigen keus want hij wilde alleen maar tekenen en schilderen.
Op die school zag de schilderleraar al gauw dat Joop geen
huisschilder moest worden, maar verder moest gaan in tekenen
en beeldjes maken. ln Enschede was een kunstacademie maar
daarvoor was Joop nog veel te jong.

/94e

Joop was 14 toen hii deze
jager tekende.
Tot zijn 17e jaar werkte Joop o.a. bij V
en D. Hij maakte daar decors en schilderde prijslijsten. Toen hii 17 jaar
werd mocht hij naar de AKl. Dat was
de academie voor kunst en industrie.
Eerst zat hij op een cursus alleen op
zaterdagmiddag. Toen vroeg de directeur oÍ hij niet de hele dag naar school
wilde. Dat wilde hij heel graag. Joop
moest het eerst aan zijn moeder vragen. Die was op dat moment bij Íamilie in Den Bosch. Hijsprong oP z'n
Íiets en trapte in een ruk van Lichtenvoorde naar Den Bosch. Daar was
moeder net vertrokken naar Rotterdam. Joop was niet te houden en
Íietste door naar Rotterdam. Gelukkig
vond zijn moeder het goed. Je begrijpt
het al: hij trapte de volgende dag het
hele eind terug naar Enschede om de
directeur van de AKI te vertellen, dat
hij graag naar de dagschool kwam om
te leren tekenen en schilderen.

Dft zelfporlret schilde rde
Joop toen h[ 21 iaar was.

Op zo'n academie kun je verschillende beroepen leren.
Er waren toen ook veel studenten die leerden hoe je stofÍen
met mooie vormen en kleuren
kon bedrukken. De textielindustrie had van die stoÍontwerPers
nodig. Joop koos voor de richting "monumentaal en vrij schilderen". Monumentaal betekent
dat hij leerde om kunstwerken
voor gebouwen te maken.Na de
academie ging hij mozaïeken
ontwerpen en maken. Met allerlei stukjes steen en glas maakte
hij prachtige mozaïeken in
scholen en aan andere gebouwen. Met een mozaïek was hij
soms wel een half jaar bezig.
Tot 1970 had Joop daarveel
opdrachten in.
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Na 20 jaar mozaïeken vond Joop het wel
genoeg. Eigenlijk vond hij tekenen en schilderen fijner. Daarom besloot hijom dat
alleen nog te doen. Vooral het maken van
aquarellen (schilderijen gemaakt met een
soort waterver{) vond hij erg leuk. Joop tekent en schildert vaak dingen uit zijn eigen
omgeving.

Soms is dat een uitzicht uit het raam van zijn boerderij,
een oud kastje in de huiskamer, bloemen tegen een
muur, de tuin of een oud schuurtje. Het gaat dan om
de sÍeer die hij daarbij voelt.
Je zult op de tentoonstelling dan ook tekeningen en
schilderijen zien van dingen die hij in zijn huis en vlak
er omheen gemaakt heeft. Een zelÍde onderwerp kun
je soms zien gemaakt met verschillende materialen.
Joop experimenteert graag met verschillende soorten
verl, papier en linnen.

Joop tekent ook vaak en graag buiten.
Allerlei schetsen van landschappen
maakt hij. Als hij dan in zijn atelier een
schilderij maakt heeft hij genoeg aan de
herinnering. Hij schildert dus niet de
schets na, maar doordat hij die tekening
gemaakt heeft, zit het goed in zijn geheugen. Joop heeft ook een soort dagboekje
waarin hij de dingen van de dag
opschrijft. Als hijdat later leest, herinnerl
hij het zich vaak weer zo goed, dat het
voldoende is voor een schilderij. Het
wordt dan niet "net echt" maar de sÍeer
zoals hij die beleeÍd heeft, kun je er goed
in zien.
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Daarom woont Joop met zijn vrouw Mini, die keramiste is, in een boerderij in de omgeving van
Aalten.(Een keramiste maakt behalve potten en schalen ook kunstwerken van klei.)

Joop gaat in het buitenland vaak naar die gebieden, waar bijna nooit toeristen komen en waar de mensen hard op het land oÍ in de industrie aan het werk zijn. De Borinage in België, waar hij met een groep
schilders naar toe ging, is zo'n industrie-gebied. Van die vaak sombere industriegebieden maakt hij
tekeningen en schilderijen. Ook de landschappen zijn geen vrolijke ansichtkaarten, maar je ziet het
eenzame land, waar de boeren hun brood moeten verdienen.
Joop vindt het belangrijk, dat je
aan een schilderij kunt zien wie de
maker is. Een schilder moet een
soort handschrift hebben in zijn
schilderijen. Net zoals de meeste
mensen te herkennen zijn aan het
schrijÍ-handschrift. Je juf oÍ meneer
kan jou ook herkennen aan je
handschriÍt, zelfs zonder dat je
naam op je blaadje staat.

Joop vindt het niet belangrijk oÍ
een landschap herkenbaar of
abstract is. Als door de manier van
schilderen, de vorm en de kleur
maar duidelijk is wie er achter zit.

"Kleine kinderen", zegt Joop, "tekenen en schilderen nog lekker vrij en zoeken nog niet naar hun
teken- en schilder-handschriÍt. Daar ben ik wel eens jaloers op."
Soms verandeft het schilder- of tekenhandschrift. Dat kan komen door dingen die in het leven gebeuren of doordat een schilder ouder wordt. Dan is het vaak zoeken naar die nieuwe manier van schilderen die het hoofd van de schilder wil, maar de kwast nog niet vinden kan.
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