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Limburg
L imburg. Dat is voor velen glooiende 

heuvels, oude monumenten en katho-
lieke folklore. Weinigen weten hoezeer 
dit gebied mede dankzij kunstenaars 

een eigen identiteit heeft opgebouwd. 

De schilderkunst als autonome discipline 
kwam er pas laat tot bloei. Voor een deel 
arriveerde zij er met de schilders van de 
Haagse School. In de streek zelf waren 
kunstenaars veelal afhankelijk van op-
drachten door de kerk. Onder hen bevon-
den zich behalve beeldhouwers van niveau, 
ook wand- en glasschilders, die een eigen 

stijl ontwikkelden. Dit leidde tot spannin-
gen met de kerkelijke autoriteiten, die hun 
greep op de samenleving verloren. 

In de jaren vijftig neemt de schilderkunst er 
een enorme vlucht. Daarbij ontstaan con-
troverses, tussen hen die zich op de interna-
tionale kunst richten en degenen die vooral 
kijken naar de eigen regio. De schilders van 
Limburg neemt de lezer mee in een voor 
velen onbekend verhaal, waarin kunst uit 
Limburg niet zo vreemd blijkt als het 
misschien op het eerste gezicht lijkt. 
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Joep Nicolas, Sint-Maartensraam, 1925,  
glas-in-lood, 107 x 285 cm. Stedelijk Museum, 
Amsterdam, langdurig bruikleen Bonnefanten, Maastricht

Met dit glasinloodraam werd Nicolas in 1925 op de 
Parijse Exposition internationale des Arts Décoratifs et  
Industriels onderscheiden met de Grand Prix. 
Vernieuwend was de vrije structuur van de loodlijsten, 
los van de voorstelling op de glasschijven. Nicolas was 
ook de uitvinder van enkele nieuwe glasinlood
technieken, waaronder grisaille en opaline.



25

Joep Nicolas, 
Fruittelers, 1937, 
opaline, 138 x 105 cm. 
Collectie Provincie Limburg

In opdracht van de Hol
landAmerica Line ont
wierp Nicolas de decora
ties in de Eerste Klasse 
Eetzaal van de S.S. 
Nieuw Amsterdam. Hij 
maakte zeven opalines 
rond het thema voedsel. 
Bij deze glasmozaïeken 
paste hij de door hemzelf 
uitgevonden en gepaten
teerde glastechnieken 
toe. Typerend is de dich
te opeenhoping van de
tails, gevat in een geslo
ten geheel. Kort hierna 
vertrok Nicolas met zijn 
vrouw Suzanne Nijs naar 
de Verenigde Staten. 
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Willem van 
Konijnenburg, Grenspaal 
bij de Jeker, z.j., olieverf op 
doek, 45,2 x 31,8 cm. 
Limburgs Museum, Venlo

Het Jekerdal ten zuidwesten 
van Maastricht is een geliefd 
natuurgebied. 
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Derk Wiggers, De Maas bij Kessel, 1913/1914, 
olieverf op doek, 56 x 100 cm. Limburgs Museum, Venlo

Een veerpont steekt de Maas over, op de linkeroever 
de kerk van Kessel en kasteel Keverberg. Het doek 
werd geschilderd voor een reeks aardrijkskundige 
schoolplaten over Nederlandse landschappen van de 
Groningse uitgeverij Noordhoff. 
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Robert Graafland, Picnic bij rode auto, 1902, 
olieverf op doek, 31 x 40,5 cm. Bonnefanten, 
Maastricht

Jonkheer Robert Graafland woonde op SintPieter bij 
Maastricht, waar hij zijn tuin in Italiaanse stijl had in
gericht. De in vrije, impressionistische toets geschil
derde zomerse sfeer, vol luxe en elegantie, wordt ver
sterkt door de felrode kleur van de auto.
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Robert Graafland, Zomerweelde,  
1916, olieverf op doek, 93 x 152 cm.  
Bonnefanten, Maastricht

Een tafereel vol onbekommerd geluk, geschilderd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in het neutrale 
Nederland. De grens waarachter de omringende 
landen met elkaar in oorlog waren, bevond zich op 
enkele kilometers afstand.
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Aad de Haas, 
Maastricht, 1954, 
olieverf op doek, 
140 x 110 cm. 
Bonnefanten, Maastricht
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Aad de Haas, Gezicht op Gulpen, 1956, olieverf 
op paneel, 45,5 cm x 44,5 cm. Schunck, Heerlen

In deze fantasie zit De Haas met een clownshoed op 
naast een naakte vrouw. Het beeld illustreert zijn rol 
als kunstenaar en buitenbeentje in de Limburgse  
samenleving, met daarin een centrale positie van de 
Kerk. 
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Ger Lataster, Limburgs landschap, ca. 1938, 
olieverf op doek, 39 x 42 cm. Collectie Erven Lataster, 
Amsterdam

Lataster werd in 1939, na twee jaar studie aan de Mid
delbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht, inge
schreven op de Rijksacademie in Amsterdam. Belang
rijk was de rol van directeur Jef Scheffers. Hij zag dat 
deze mijnwerkerszoon een artistiek natuurtalent was. 
Dit landschap in de omgeving van Heerlen schilderde 
hij rond zijn 18e jaar. Cézanne en Matisse werden gro
te voorbeelden.

> Ger Lataster, Spelende kinderen,  
1954, olieverf op doek, 380 x 400 cm.  
Schunck, Heerlen

Dit monumentale schilderij werd gemaakt in op
dracht van de Gemeente Heerlen. Sinds 1954 heeft  
het een vaste plek in de hal van het Raadhuis. 
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