Frans Nols
Zwart-wit in kleur

Een verloren zoon
Te midden van de ‘strijd’ om de nominatie voor Europese Culturele Hoofdstad 2018 in de Euregio, waaraan
Kerkrade gepassioneerd steun verleent, staan we aan de
vooravond van het 100-jarig bestaan van het karakteristieke
Raadhuis aan de Markt.
Kunst heeft altijd een prominente plaats in dit monumentale
gebouw gehad. Geen enkele kunstenaar is zo nauw verbonden met het pand als Frans Nols. De plek van de wethouder
in de raadzaal is zodanig gesitueerd dat er steeds zicht is
op de bijzondere glas-in-loodramen die door hem zijn vervaardigd. Tijdens momenten van geringe aandacht voor de
vergaderorde, heb ik vaak verwonderd naar dit fraaie werk
gekeken. Dat de ramen ook voor anderen tot de verbeelding
spreken, blijkt uit het gedicht dat John Vandeberg schreef toen
hij zich door de kunstwerken liet inspireren.
De naam Frans Nols trok al eerder mijn aandacht, aangezien schilderingen van hem, naast die van Charles Eyck, in
mijn parochiekerk in Terwinselen te aanschouwen zijn. Ook
was ik geboeid door het imposante woonhuis aan de Heerlenersteenweg en het gegeven dat werk van zijn hand, maar
ook van zijn vader Arthur, zich nog in menig particulier bezit
in Kerkrade en omstreken bevindt.

voorwoord

Door de jaren heen trokken tijd- en studiegenoten, de
Amsterdamse Limburgers, dikwijls de aandacht. Frans Nols
werd dan zijdelings vermeld, niet meer dan een voetnoot.
Hij leek enigszins verloren. Zijn laatste levensjaren bevestigen
dat beeld.
Met deze expositie luiden wij het eeuwfeest in van ons oude
vertrouwde gemeentehuis en eren we één van Kerkraads bekende zonen, die weer eens thuiskomt nadat we hem uit het
oog waren verloren.
Peter Thomas
Wethouder van Cultuur
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Frans Nols is een naam die bij het grote publiek weinig
bekend is. Toch heeft deze in Kerkrade getogen kunstenaar een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de naoorlogse kunst in Nederland. Samen met bekende vakgenoten
als Ger Lataster, Pieter Defesche en Jef Diederen behoort Nols
tot de zogeheten ‘Amsterdamse Limburgers’. Gedurende zijn
leven werd hij gewaardeerd om zijn academische stijl en uitstekende vaardigheden als ambachtsman en kunstschilder. Hij
nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland en
werd beloond met prestigieuze prijzen en onderscheidingen
zoals de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst. Door
een representatief overzicht van Nols’ werk te realiseren, streeft
de gemeente Kerkrade ernaar de waardering voor het vakmanschap en creatieve talent van haar vergeten zoon in ere
te herstellen. Daarbij is het in augustus 2012 precies veertig
jaar geleden dat Nols overleed. Sindsdien werd er slechts één
naamloze overzichtstentoonstelling aan hem gewijd, te weten
in 1986 in de Stadsgalerij te Heerlen.

INLEIDING

onbetwiste hoogtepunten hierin. De biografie eindigt met een
‘zwart’ hoofdstuk, een periode van tegenslag en verval die
zouden leiden tot zijn vroegtijdige dood.
Vergeleken met andere Amsterdamse Limburgers is het
oeuvre van Frans Nols vrij beperkt gebleven. In totaal zijn er
‘slechts’ 125 werken gelokaliseerd, waarvan ongeveer driekwart in bezit is van zoon Arthur Nols. Het overige werk bevindt
zich onder meer in de collecties van het Bonnefantenmuseum te
Maastricht, SCHUNCK* in Heerlen en het Gemeentemuseum
Helmond. Daarnaast is werk van Nols opgenomen bij kunstgalerieën als Kunsthandel Rob van Rijn te Maastricht en Kunstuitleen Utrecht en in de collecties van particuliere verzamelaars
alsmede grote bedrijven als DSM, de Nederlandsche Bank en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Omdat er niet eerder een biografie van Frans Nols is
verschenen, heeft er voorafgaande aan deze tentoonstelling
en publicatie een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. De
verkregen informatie is in de eerste plaats afkomstig uit officieel archiefmateriaal zoals persoonsakten en brieven, maar
ook uit literatuur, krantenberichten, tentoonstellingscatalogi
en recensies. Daarnaast is er gesproken met zoon Arthur en
schoondochter Astrid Nols, met particulieren die werk van
Nols in hun bezit hebben en met een achttal oud-studenten
aan de Jan van Eyckacademie te Maastricht, wiens namen hier op verzoek niet zullen worden genoemd. Alle betrokkenen ben ik zeer erkentelijk voor hun medewerking.
Zonder hen had deze catalogus niet gerealiseerd kunnen
worden.

De titel van de tentoonstelling in Kerkrade - Frans Nols:
zwart-wit in kleur - kan worden beschouwd als een weerspiegeling van Nols’ veelzijdige oeuvre. Hij vervaardigde
zowel zwart-witte houtskool- en potloodtekeningen als kleurrijke schilderijen, evenals glas-in-loodramen in zowel wit
als gekleurd glas. In deze catalogus vormt het zwart-wit in
kleur echter de leidraad voor een chronologisch overzicht
van Nols’ leven en werk. Het ‘wit’ staat voor zijn jonge jaren, waarin hij als een tabula rasa - een onbeschreven blad
- de indrukken van buitenaf op zich liet inwerken en naar
aanleiding daarvan een eigen stijl ontwikkelde. De ‘kleurfase’ staat voor een periode van geluk en succes in zijn carrière en privéleven. Het huwelijk met zijn jeugdliefde Miets
Vinders en de geboorte van hun enige zoon Arthur vormen de

Patricia Pisters
Juli 2012
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Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend
Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

WIT - ONBESCHREVEN BLAD

BIOGRAFIE
Frans Nols
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Deze woning werd hen, bij wijze van tegemoetkoming voor
het schilderkunstige werk dat Arthur Nols hen leverde, aangeboden door pastoor Spierts van de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk in Terwinselen en de heer Fowein, directeur van
de Staatsmijn Wilhelmina en de voormalige eigenaar van het
pand.3
Hoewel vader Nols enkel een privéopleiding had
genoten aan de voormalige Kunstgewerbeschule te Aken,
bleek hij van nature over een zodanig schildertalent te beschikken dat hij van zijn kunst kon leven. In eerste instantie
verdiende Arthur Nols nog de kost als huis- en decoratieschilder, onder meer als werknemer van schildersbedrijf Mennis
te Bleijerheide, maar al snel werd hij steeds vaker benaderd
voor opdrachten in openbare gebouwen, kerken en kantoren
van de Staatsmijnen.4 Naast het werk in opdracht, dat voor-

Familie en jeugd
Franciscus - ‘Frans’ - Gerardus Willem Nols werd geboren op 10 juni 1921 te Heerlen.1 Hij was het eerste kind
van decoratie- en kunstschilder Jozef Maria Arthur Nols (Aken
1895-Kerkrade 1966) en de welgestelde Josephina Geraldina de Rooij (Beek 1892-Terwinselen 1962), die een grote
belangstelling had voor kunst. Na de geboorte van Frans nam
de familie haar intrek in een woning aan de Grupellostraat te
Kerkrade. Hier werd het gezin uitgebreid met twee dochters,
Maria Cornelia Wilhelmina ‘Zus’ (1923) en Maria Theresia
‘Miep’ (1931), en een zoon, Jozef Arthur Gerardus ‘Broer’
(1925).2 In 1937 verhuisde de familie Nols opnieuw, ditmaal
naar een riante villa aan de Heerlenersteenweg te Kerkrade.

Frans Nols
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1
Baby
n.d.
Waterverf op papier
35 x 50 cm
Arthur Nols
Frans Rade

3
Moeder met kind
1952
Waterverf op papier
65 x 50 cm
Arthur Nols
Frans Rade

2
Moeder met kind
1952
Houtskool op papier
65 x 50 cm
Arthur Nols
Frans Rade

4
Moeder met kind
1953
Olieverf op paneel
120 x 85 cm
Arthur Nols
Frans Rade

namelijk folkloristisch, historisch en religieus van aard was,
bekwaamde Arthur Nols zich in de vrije schilderkunst. Zo was
hij in 1933 betrokken bij de oprichting van de Kerkraadse
Kunstkring, een vereniging voor regionale kunstenaars en kunstminnaars. Daarnaast werd zijn vrije werk dat hoofdzakelijk uit
voorstellingen van het Limburgse landschap en stillevens bestond, op nationaal niveau tentoongesteld zoals in 1941 in het
Van Abbemuseum in Eindhoven.5
Frans Nols was het enige kind van Arthur en Geraldina
Nols-de Rooij dat de liefde voor het kunstenaarschap overnam.
Zo trad hij al op jonge leeftijd toe tot de Kerkraadse Kunstkring.
Op de onderlinge verhoudingen in het gezin had zijn keuze
geen goede invloed. Al vroeg schijnt er sprake te zijn geweest
van wrevel tussen de kinderen, vermoedelijk omdat hun vader
meer betrokken was bij Frans. Daarnaast speelde het geloof

hierbij een rol. Hoewel alle kinderen katholiek werden opgevoed, was Frans Nols minder religieus dan zijn zussen en
broer. Naarmate zij ouder werden, verwaterde het contact,
vooral nadat het gezin in 1947 een grote klap te verduren
kreeg: het overlijden van Broer op eenentwintigjarige leeftijd
tijdens een marine-actie in toenmalig Nederlands-Indië.6 De
verschillende manieren waarop zij deze tragische gebeurtenis
verwerkten, zorgde ervoor dat het contact tussen Frans Nols en
zijn zusters verwaterde.7
Middelbare Kunstnijverheidsschool
In de oorlogsjaren, van 1941 tot 1944, studeerde Frans
Nols aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Maastricht.
Door het ontbreken van een goede kunstopleiding in Zuid-Limburg, liep de regio in vergelijking met omliggende gebieden

Frans Nols
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erg achter op het gebied van artistieke ontwikkelingen. Na diverse initiatieven om het kunstonderwijs te verbeteren, was de
Middelbare Kunstnijverheidsschool de eerste echte opleiding
in de regio waar kunstenaars in spe terecht konden. Ambachtelijke technieken stonden er centraal om tegemoet te komen
aan de groeiende vraag naar vormgevers in de regionale keramiekindustrie.8 Bij de oprichting van de Middelbare Kunstnijverheidsschool in 1926 werd ernaar gestreefd om volwaardig
dagonderwijs te bieden als voortzetting van het lager onderwijs. Door de aanstelling van belangrijke kunstenaars die deel
uitmaakten van de Limburgse School, onder wie Henri Jonas,
Edmond Bellefroid en Henri Schoonbrood, werd het artistieke
niveau naar een hoger plan getild. Tegelijkertijd zorgden de
bloeiende keramische industrie en de bouw van veel nieuwe

kerken voor een grote werkgelegenheid; de behoefte aan kunstenaars in de regio nam snel toe.9
Op de Kunstnijverheidsschool maakte Frans Nols kennis
met Pieter Defesche, Jef Diederen en Ger Lataster. De lessen
bestonden onder meer uit beeldhouwen, tekenen en kunstgeschiedenis. Een belangrijk gegeven is dat zij daar voor het
eerst werden geconfronteerd met het werk van postimpressionisten, expressionisten en kubisten als Cézanne, Gauguin, Van
Gogh, Matisse en Picasso.10 Toen directeur Scheffers hen een
catalogus van Cézanne liet zien, waren de Limburgse studenten zeer onder de indruk. Ger Lataster heeft over deze eerste
kennismaking eens gezegd dat het een openbaring voor hen
was. Zijn bekende reactie “als iets schilderkunst was, dan was
dit het” had net zo goed een uitspraak van Nols kunnen zijn,

Frans Nols
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5
Interieur, moeder met kind
1953
Olieverf op doek
110 x 70 cm
Arthur Nols
Frans Rade

7
Schets Blauw raam
n.d.
Potlood op papier
42 x 36 cm
Arthur Nols
Eigen fotografie

6
Oma, moeder en kind
1952
Houtskool op papier
56 x 43 cm
Arthur Nols
Frans Rade

8
Blauw raam
1953
Olieverf op doek
110 x 70 cm
Gemeente Kerkrade
Frans Rade
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9
Zittend naakt
n.d.
Houtskool op papier
60 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade
10
Staand naakt
n.d.
Waterverf op paneel
122 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade

Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

Rijksakademie voor Beeldende Kunsten
In 1947 schreef Nols zich in navolging van zijn voormalige studiegenoten in bij de Rijksakademie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Defesche en Lataster hadden zich hier
al eerder ingeschreven, maar wegens oorlogsomstandigheden
was de academie in 1944 gesloten.15 Aan de Rijksakademie
kregen de studenten onder meer les van de Duitse professor
Heinrich Campendonk, voormalig lid van de expressionistische kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter.16 Toen Campendonk
in 1935 aan de Rijksakademie werd benoemd tot hoogleraar
monumentale schilderkunst veroorzaakte dit veel commotie
in het land. Reden hiervoor was dat men van mening was
dat er genoeg Nederlandse kunstenaars voor die functie in
aanmerking kwamen, onder wie de Limburgse glazenier Joep
Nicolas.17

gezien de verwantschap die zijn werk met dat van de Franse
modernisten toont.11 Deze invloed zal verder worden toegelicht
in het hoofdstuk ‘Vrij werk’.
Gedurende zijn studietijd aan de Kunstnijverheidsschool
vormde het ouderlijk huis aan de Heerlenersteenweg een belangrijke stimulans voor de groepsvorming van degenen met
wie Nols samen studeerde.12 De woning had een immense
zolder waar zijn schildervrienden niet alleen terecht konden
voor atelierruimte, maar eventueel ook voor kost en inwoning.13
Na hun afstuderen was deze zolder niet meer groot genoeg
en ging ieder op zoek naar een eigen werkplek. Frans Nols
vond, evenals collegae Pieter Defesche en Marianne van der
Heijden, een geschikte ruimte in de middenvleugel van het
nabijgelegen kasteel Erenstein.14

Frans Nols
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Ondanks - of dankzij - de ophef had Campendonk een
grote invloed op zijn leerlingen.21 Frans Nols vormde hierop
geen uitzondering. De mate waarin en wijze waarop hij zich
door zijn leermeester heeft laten beïnvloeden, zal worden toegelicht in het hoofdstuk ‘Werk in opdracht’. In zijn colleges
over wand- en glasschilderkunst, mozaïek en gobelinkunst,
benadrukte Campendonk een degelijke kennis en beheersing
van het materiaal, de vormgeving en compositie. Zijn expressionistische achtergrond ten spijt, was Campendonk van mening
dat gevoelens te persoonlijk waren om op een wand te uiten:
“Op de muur wordt niet gelachen en niet gehuild”, zo luidt een
bekende uitspraak van hem. Kunst hoorde in dienst te staan
van de architectuur.23
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11
Staand naakt
n.d.
Houtskool op papaier
60 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade
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12
Badkamer
n.d.
Waterverf op paneel
62 x 53 cm
Arthur Nols
Eigen fotografie
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14
Limburgse mijnen
1953
Vetkrijt op papier
60 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade

13
Staatsmijn Wilhelmina
1959
Olieverf op doek
80 x 110 cm
Gemeentemuseum Helmond

KLEUR - GELUK EN SUCCES

Een aantal van hen, onder wie Pieter Defesche, Jef Diederen,
Harry op de Laak, Ger Lataster, Lei Molin, Jan Stekelenburg,
Pierre van Soest en Frans Nols, vestigde zich er met de intentie
om niet naar de provincie terug te keren. Gevolg was dat zij
voortaan als ‘Amsterdamse Limburgers’ door het leven gingen.
Ondanks deze overkoepelende benaming en het feit dat
zij graag elkaars gezelschap zochten, zijn de Amsterdamse
Limburgers nooit een collectief geweest. Daarvoor was hun
ontwikkeling te verschillend. In het begin hanteerden zij nog
een gelijksoortige stijl, die sterk werd beïnvloed door de Franse
modernen. De voorkeur voor hun werk in de hoofdstad hing
samen met het feit dat er in het Stedelijk Museum meermaals
tentoonstellingen werden gehouden van Cézanne en Picasso.
Het beginwerk van de Amsterdamse Limburgers werd van
harte toegejuicht door de opeenvolgende, vooruitstrevende

Amsterdamse Limburgers
Al snel na zijn toelating aan de Rijksakademie vond
Frans Nols een geschikte woonruimte in de Rozenstraat te Amsterdam.24 De reden waarom de jonge Limburgers ‘massaal’
naar de hoofdstad waren vertrokken, was omdat de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten volgens de jonge kunstenaars een
dusdanig grote invloed hadden dat de kunst eronder leed.
Vernieuwende stijlen en technieken werden niet gestimuleerd
en op de Maastrichtse academie werd vooral voortgegaan
op de traditionele, romantisch-impressionistische schilderstijl
van de Limburgse School. Een vertrek naar de vrije, moderne
hoofdstad waar nieuwe kunst wel werd gewaardeerd, leek de
ultieme oplossing om aan de religieuze pressie te ontkomen.

Frans Nols
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directeuren van het Stedelijk Museum, Willem Sandberg en
Edy de Wilde. Beide toonden graag werk van jong talent
en stonden zodoende open voor de artistieke aanpak van de
Limburgers en organiseerden diverse exposities met hun werk,
zoals de grootschalige groepstentoonstelling Amsterdamse
schilders van nu in 1948.25 Vervolgens zouden zij allen hun
eigen weg volgen.
Behalve in zijn latere werk was Frans Nols op nog een
punt anders dan zijn mede-Amsterdamse Limburgers: Nols was
niet afkomstig uit de arbeidersklasse, maar uit een welgesteld
artistiek milieu. Dat zijn vader een privéopleiding in Duitsland
had genoten, was echter niet iets waarmee hij in de jaren
veertig te koop liep. Het was vooral zijn charmante, verzorgde
uiterlijk dat zijn betere afkomst verraadde. Bovendien was
Nols rustiger van aard, meer introvert en bedeesder dan zijn

collegae. In de woorden van Pieter Defesche was Frans Nols
een charmeur, “een chiquard met een gesoigneerd voorkomen
en een humeur dat ogenschijnlijk altijd monter was”.26 Beide
karakteristieken maakten hem geliefd bij de vrouwen. Helaas
voor hen was hij al sinds zijn jeugd samen met zijn voormalige
stadsgenote Anna Maria ‘Miets’ Vinders (Kerkrade 1924-Amsterdam 2009), dochter van een beambte bij de Domaniale
Mijn.27
Ouders en gezin
Hoewel Frans Nols na zijn afstuderen in 1950 niet van
plan was naar zijn geboortestreek terug te keren, bleef hij zijn
atelier in kasteel Erenstein met tussenpozen gebruiken. De lente- en zomermaanden spendeerde hij het liefst in zijn geboortestreek om zich toe te leggen op het maken van tekeningen

Frans Nols
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15
Limburgse mijnen
1956
Gouache op doek
50 x 56 cm
Familie Houtappel
Frans Rade
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Limburgse mijnen
1956
Olieverf op doek
50 x 65 cm
Familie Houtappel
Frans Rade
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17
Staatsmijn Wilhelmina
1956
Olieverf op papier
65 x 65 cm
DSM
Frans Rade
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18
Mijnen
1956
Potlood op papier
31 x 44 cm
Arthur Nols
Frans Rade

en schilderingen van de omgeving. Vooral de mijnbebouwing
genoot zijn voorkeur, omdat deze naar zijn mening nog niet
voldoende in beeld werd gebracht.28 Ook als lid van de Kerkraadse Kunstkring bleef Nols betrokken bij kunstinitiatieven in
zijn geboortestreek. Daarnaast blijkt uit een krantenbericht dat
hij speciaal voor een carnavalsoptocht in 1954 vanuit Amsterdam naar Kerkrade reisde om de wagens van de ‘buuttereedner’ en de middenstand te ontwerpen.29 Blijkbaar was hij erg
gehecht aan de lokale folklore uit zijn jeugd.
Eenmaal terug in Amsterdam bleef Nols verlangen naar
het Zuid-Limburgse landschap. Het was vooral de aanwezigheid van Miets Vinders die de heimwee naar zijn geboorteplaats draaglijk maakte. Zij verliet de provincie één maand
na Frans Nols en betrok een woning aan de Tintorettostraat
te Amsterdam.30 Op 6 februari 1951 traden Frans Nols en

Miets Vinders in het huwelijk. De plechtigheid vond plaats in
een niet nader genoemde kerk te Amsterdam met Ger Lataster
en Harry op de Laak als getuigen.31 Al op 7 september van
datzelfde jaar werd hun enige kind Arthur Mattheus Joseph
geboren. Enkele dagen later nam het gezin haar intrek in een
groter pand aan de Jan van Galenstraat en enige jaren daarna
aan de Prinsengracht.32 Of Nols’ ouders bij het huwelijk en de
geboorte van zoon Arthur aanwezig waren, is niet bekend.
Uitgaande van het feit dat zij hun zoon naar Frans’ vader vernoemden, moet er wel sprake zijn geweest van een goede
verstandhouding. Dit zou eventueel ook geïllustreerd kunnen
worden aan de hand van de houtskooltekening Oma, moeder
en kind uit 1952 (afb. 6), hoewel dit ook de moeder van Miets
zou kunnen zijn.
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Een andere indicatie dat het contact met zijn ouders - of
in ieder geval met zijn vader - goed moet zijn geweest, is
het feit dat Frans en Arthur Nols vaak samen deelnamen aan
tentoonstellingen van de Kerkraadse Kunstkring. In 1949 exposeerden zij op de tentoonstelling Kerkraadse Kunst, dat op
initiatief van de Katholieke Arbeidersbeweging te Bleijerheide
werd georganiseerd omdat “men moeilijk kon tegenspreken
dat de Kerkradenaren hun eigen begaafde mensen niet weten te eren”.33 Een volgende tentoonstelling waaraan vader en
zoon deelnamen, werd gehouden op initiatief van het Centraal
Oranje-Comité te Kerkrade in 1952. Gedurende twee dagen
werden hier etsen, pastels, tekeningen en schilderijen van lokale
kunstenaars verloot ten bate van het Anjerfonds.34 De grote opkomst bij de tentoonstelling bewees dat de belangstelling voor
de lokale kunst sterk was toegenomen. Daarnaast waren ook

de recensies vol lof: het was een belangwekkende en boeiende
tentoonstelling, die getuigde van groot vakmanschap.35
Kunstenaarschap
Als kunstenaar ging het Frans Nols in zijn ‘kleurrijke periode’ voor de wind. Doordat vader Arthur al menig kunstwerk
had geleverd in opdracht van de kerk en mijndirecties, verschoof de aandacht na verloop van tijd vanzelf naar zoon
Frans. Vanaf de jaren vijftig kreeg hij door het hele land opdrachten aangeboden om openbare gebouwen te verfraaien.
Dat het vooral monumentaal werk met een traditionele thematiek betrof, wekt het vermoeden dat Frans Nols niet was vertrokken om aan de religieuze druk te ontkomen. Sterker nog:
de kerk was en bleef een regelmatige opdrachtgever. Voor
een deel had Frans Nols dit waarschijnlijk te danken aan zijn
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19
Compositie
n.d.
Olieverf op doek
183 x 138 cm
Gemeente Landgraaf
Frans Rade

PR
OE
F

PR
OE
F

Zwart-wit in kleur

20
Limburgse mijn
n.d.
Aquarel op papier
60 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade
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21
Bruinkoolgroeve Eygelshoven
1957
Aquarel op papier
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goede contacten met de pastoors in de omgeving, waaronder pastoor Spierts van Terwinselen en ‘kunstpaus’ Leo Linssen
uit Maastricht. Het is meer aannemelijk dat hij het provinciale
leven had verruild voor de levendige hoofdstad vanwege artistieke ambities en het feit dat zijn schilderende vrienden daarheen waren getrokken.
Als gevolg van de artistieke werkzaamheden in Limburg
reisde het gezin Nols vaak op en neer tussen Amsterdam en
het atelier in Kerkrade. Daarnaast verbleven zij regelmatig in
een vakantiehuisje op het Franse platteland, te weten het rustige stadje Saintry-sur-Seine ten zuiden van Parijs.36 Tijdens zijn
reizen maakte Frans Nols een groot aantal schetsen van de
Limburgse en Franse landschappen en vervaardigde hij vele
portretten van zijn geliefde en zoon. Vanaf eind jaren vijftig
werd zijn vrije werk regelmatig tentoongesteld in binnen- en

buitenland, waardoor hij nog meer onderweg was. Tevens
mocht hij in deze periode diverse gerenommeerde prijzen in
ontvangst nemen, die hem veel waardering en erkenning opleverden.
De grootste artistieke productiviteit beleefde Nols echter
in Amsterdam, waar hij lid was van de Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten, kunstenaarsvereniging
De Keerkring en de Start-groep. Laatstgenoemde groep was in
1952 opgericht door de jury van de Koninklijke Subsidie voor
de Vrije Schilderkunst om bekroonde kunstenaars tot veertig
jaar de gelegenheid te bieden hun werk aan een breed publiek
te tonen. Andere Zuid-Limburgse leden waren Defesche, Diederen en Lataster. Regelmatig werden er door de Start-groep
reizende tentoonstellingen georganiseerd, die bestemd waren
voor de schoolgaande jeugd. De deelnemende kunstenaars
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gaven daarbij zelf rondleidingen langs de getoonde werken.
Ook Nols was één van de schilders die als gids dienstdeed en
dat leverde hem zijn eerste ervaring met het docentschap op.37
Volgens hem was het publiek in de grote steden ontvankelijker
voor moderne kunst: de Amsterdamse jeugd kon sneller het verschil constateren tussen kunst en kitsch. De leerlingen werden
dan ook wekelijks één of twee keer meegenomen naar een
museum of tentoonstelling.38
Vanaf eind jaren vijftig tot 1 april 1962 was Frans Nols
docent schilderkunst aan de Katholieke Leergangen in Tilburg.
Wanneer en hoe hij daar precies terecht is gekomen, is niet
bekend. Feit is dat Nols in 1961 ontslag nam op eigen verzoek, vanwege zijn aanstelling tot professor in de schilderkunst
aan de Jan van Eyckacademie te Maastricht.39 Vermoedelijk
had hij deze positie te danken aan zijn goede contact met Leo

Linssen, die naast ‘kunstpaus’ ook voorzitter van het bestuur van
de nieuwe school was. Zijn charmante uiterlijk en goede manieren hadden hem hierbij mogelijk een handje geholpen. Ondanks zijn aanstelling in Maastricht bleef Nols bij zijn vrouw
en zoon in Amsterdam wonen. Dit kon ook, omdat hij slechts
enkele aaneengesloten dagen per maand aanwezig was op
het instituut. De nachten bracht hij door in het nabijgelegen,
stijlvolle hotel Derlon.40
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ZWART - NEERWAARTSE SPIRAAL

vaker, waardoor hij op een gegeven moment niet meer zonder
kon.44 Zijn drankprobleem was ofwel een uit de hand gelopen
liefhebberij of er was sprake van persoonlijke problemen. In
ieder geval beschouwde Frans Nols zijn groeiende zucht naar
alcohol in het begin als een last. Regelmatig zocht hij hulp bij
de Jellinek-kliniek, maar helaas mocht dit niet baten. Zodra
hij uit de kliniek werd ontslagen, begaf hij zich regelrecht opnieuw naar de kroeg.45 Gevolg was dat hij verstrikt raakte in
een neerwaartse spiraal.
Frans Nols bleek een melancholischer karakter te hebben dan zijn “kwieke, charmante verschijning” en “ogenschijnlijk altijd montere humeur” van weleer deden vermoeden. Ook
op de Jan van Eyckacademie bleek uit de gesprekken met
oud-studenten dat het geen geheim was dat Frans Nols alcoholverslaafd was. Het schijnt zelfs dat hij een keer dronken

Alcoholverslaving
Lange tijd stond het leven van Frans Nols in het teken van
schilderen, exposeren en lesgeven. Daarin leek hij allemaal
even succesvol: zijn werk werd beloond met prestigieuze prijzen, hij werd uitgenodigd voor belangrijke lokale, nationale
en internationale tentoonstellingen én hij was tot professor in
de schilderkunst benoemd. Helaas mocht het geluk niet voor
altijd duren. Nols raakte alcoholverslaafd. Hoe en wanneer dit
precies is begonnen, is moeilijk te zeggen, maar feit is dat hij
al op vrij jonge leeftijd een borrel lustte. Op de foto hierboven
uit 1949 staat Nols te schilderen met een fles jenever binnen handbereik. Ook in zijn studententijd bracht hij met zijn
vrienden veel tijd door in de kroeg. Hij dronk steeds meer en
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van de trap in het portaal van de academie is gevallen.46 Voor
zover bekend lag er bij de Jan van Eyckacademie een café, te
weten de Tribunal, waar hij veel tijd doorbracht. In tegenstelling tot zijn vroegere jaren, toen hij met vrienden in de kroeg
zat, stelde hij gezelschap niet meer op prijs. Dit gold zowel
voor zijn studenten als voor de andere professoren: ook in hun
bijzijn was hij erg in zichzelf gekeerd. Zelfs besprekingen in
chique restaurants te Maastricht konden hem niet langer bekoren. Het leek alsof Nols zich met zijn verslaving had verzoend.

Miets Vinders de situatie niet langer verdragen en zette zij haar
man na verloop van tijd voor het blok om een keuze te maken
tussen haar en de fles.47 Hij koos voor het laatste, een keuze
die hem uiteindelijk fataal zou worden. Op 19 juni 1963 tekenden Frans Nols en Miets Vinders de scheidingspapieren.48
Door de scheiding had Frans Nols geen al te hoge pet
meer op van vrouwen. Op de Jan van Eyckacademie verkondigde hij dat vrouwen niet achter een schildersdoek moesten
staan, maar achter een tobbe.49 Het enige wat hij volgens zijn
studentes tegen hen zei had betrekking op hun uiterlijk en het
enige wat hij vroeg, was waar zich hun kamers bevonden
zodat hij een keer kon langskomen.50 Ondanks de kritiek benadrukken zowel de mannelijke als vrouwelijke studenten dat
Nols geen onaardige man was, maar gewoon geen plezier
leek te hebben in het lesgeven en schilderen: “Nols was vast

Scheiding
Door zijn alcoholisme was Frans Nols thuis vaak ongenaakbaar. De ernst van de situatie blijkt wel uit het gegeven
dat zijn zoon voor enige tijd uit huis werd geplaatst en in een
kindertehuis werd ondergebracht. Tot haar grote verdriet kon
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een goede man, maar het was overduidelijk dat hij een bepaalde last met zich meedroeg. Misschien was hij wel ziek”.51

de schilderkunst en leverde geen commentaar op hun schilderijen. In plaats daarvan liep hij sporadisch het atelier binnen,
waarna hij het penseel van een student afpakte en wijzigingen
aanbracht in zijn of haar werk. Behalve deze ingrepen was
Nols aan de academie nooit zelf aan het tekenen of schilderen. Daarbij zag hij er ook niet uit als een kunstenaar of als de
andere professoren die een schort droegen. Zijn studenten omschreven Nols als een beschaafd persoon in een net kostuum
met stropdas, een aktetas in zijn hand en dikwijls een regenjas
over zijn arm. Hierdoor leek hij meer op een ambtenaar of
directeur dan op een kunstschilder.53
In 1968 stopte Frans Nols als professor aan de Jan van
Eyckacademie en in de jaren die volgden, kon hij zich niet langer op zijn kunst concentreren. Het werk waaraan hij begon,
bleef onvoltooid en exposities vermeed hij zoveel mogelijk. De

Demotivatie
Vergeleken met zijn beginperiode als professor aan de
Jan van Eyckacademie, wekte Frans Nols steeds meer de indruk van een gebroken man die met zijn kwetsbare, terneergeslagen voorkomen niet leek opgewassen tegen de ‘boze
buitenwereld’.52 Volgens de brochure van de Jan van Eyckacademie waren de lessen van Nols gericht op het tekenen en
schilderen naar levend model en gipsmodel, het maken van
stillevens en het ontwerpen van compositie- en kleurstudies.41
Zijn studenten waren het er echter over eens dat hij hen weinig
wist bij te brengen. Hij sprak niet over kunst, verdiepte zich niet
in moderne ontwikkelingen, enthousiasmeerde hen niet voor
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laatst bekende tentoonstelling waaraan Frans Nols deelnam,
vond plaats in 1972 in Galerie Het Kunstcentrum te Den Haag
en was behoorlijk succesvol. Het betrof echter voornamelijk
ouder werk.54

holgebruik verergerde en zijn persoonlijke situatie zienderogen
verslechterde.
Op 16 augustus 1972 is Frans Nols op 51-jarige leeftijd
in treurnis overleden.56 De exacte oorzaak van zijn dood is niet
bekend. Volgens het gedachtenisprentje is hij thuis overleden
ten gevolge van een ziekte, volgens de studenten zou hij bij het
aanbrengen van een plafondschildering van een steiger zijn
gevallen en zijn rug of nek hebben gebroken. Hoe het ook zij,
feit is dat er met het overlijden van Frans Nols een waardevolle
figuur wegviel: “Zijn begaafdheid als kunstschilder heeft een
wezenlijke bijdrage betekend voor de Nederlandse schilderkunst”, aldus de afgevaardigde van het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk in een officiële brief aan
zoon Arthur.57 Rond 20 augustus werd Frans Nols in Amsterdam “in stilte” begraven.58

Overlijden
Wat ook zal hebben meegespeeld bij zijn persoonlijke
neergang, is dat Nols’ ouders enkele jaren na elkaar overleden. Zijn moeder stierf in 1962, zijn vader in 1966. Dat het
contact met zijn zusters inmiddels volledig was verwaterd en
hij zijn ex-vrouw en zoon nog maar weinig zag, betekende dat
Frans Nols degenen die hij het meeste liefhad in korte tijd had
verloren.55 Ook met zijn voormalige collegae, onder wie de Amsterdamse Limburgers, had hij weinig tot geen contact meer. Hij
raakte langzaam in een sociaal isolement, waardoor het alco-

Frans Nols

32

PR
OE
F

PR
OE
F

Zwart-wit in kleur

Zwart-wit in kleur

Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

PR
OE
F

PR
OE
F

Zwart-wit in kleur

Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

WERK IN OPDRACHT

KUNSTWERKEN
Frans Nols
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voor Beeldende Kunsten te Amsterdam van Campendonk had
meegekregen. Nols bekwaamde zich onder meer in glas-inlood, mozaïek, monumentale wandschilderkunst en glasappliqué, een techniek waarbij uitgesneden, veelal gekleurde
glasvormen met een doorzichtige lijm op flexibel vensterglas
werden geplakt.60

Inleiding
In de jaren vijftig en zestig kreeg Frans Nols diverse opdrachten aangeboden om openbare gebouwen te verfraaien.
Dat kunstenaars met dergelijke taken werden belast, was geen
uitzonderlijk fenomeen in die tijd. Door de oorlog waren in het
hele land gebouwen beschadigd geraakt of compleet verloren gegaan. Gevolg was dat openbare gebouwen als kerken,
gemeente- en ziekenhuizen opnieuw ontworpen en verfraaid
dienden te worden. Dit leverde zowel beginnende als gerenommeerde architecten en toegepaste kunstenaars veel werk
op.59 Bij het maken van monumentale kunstwerken legden kunstenaars zich zelden toe op één techniek, stijl of thema. Dit
gold ook voor Frans Nols, die dit advies aan de Rijksacademie
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Veelgevraagd kunstenaar
Nols verwierf zowel opdrachten in zijn geboortestreek
als daarbuiten. Behalve de toepassing van diverse technieken,
was hij ook bereid tot het versieren van uiteenlopende gebouwen: onder meer kerken, kantoren, scholen, een gemeente- en
ziekenhuis. De werken in Kerkrade zullen hieronder uitvoerig
worden beschreven. Voor wat betreft het werk elders in het
land kreeg Nols in 1952 zijn eerste opdracht: het ontwerpen van een tweetal glas-in-loodramen voor het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ’s Gravenhage.61 Vier
jaar later, in 1956, vervaardigde hij voor de tentoonstelling
Opdracht in het Stedelijk Museum te Amsterdam een kamerscherm in glasappliqué. Omdat deze techniek feitelijk pas in
de jaren zestig in de mode raakte, kan Nols een vernieuwer
worden genoemd. De voordelen van glasappliqué waren dat

het glas niet verhit hoefde te worden, er makkelijk details in
de figuren aangebracht konden worden en er door de diverse
kleuren een speels lichteffect ontstond.62 Het exemplaar van
Nols bestond uit twee lagen zwart en wit glas in een metalen
frame met daarop een figuratieve voorstelling van een meisje
in een Zuid-Limburgs landschap (afb. 33).63
In november 1958 kreeg Frans Nols de opdracht om
een drietal wandschilderingen te vervaardigen voor het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam ter gelegenheid van het
zestig jarig bestaan van het hospitaal.64 Datzelfde jaar vervaardigde hij glas-in-loodramen voor de Montessori Basisschool te Haarlem en voor de kantine van het Belastingkantoor
te Amsterdam.65 Tevens maakte Nols een drietal ontwerpschetsen voor de inrichting van de doopkapel van de Mozes en
Aäronkerk te Amsterdam (afb. 34, 35, 36).66 Behalve deze

Frans Nols

38

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Terwinselen
Een aantal kunstwerken van Frans Nols is te bewonderen
in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk in Terwinselen. Ten gevolge van mijnschade was in 1940 de koepel ingestort. Daarmee was het oorspronkelijke schilderwerk van Charles Eyck
verloren gegaan, evenals de schilderingen die vader Arthur
Nols in de kerk had vervaardigd.68 Bij wijze van tegemoetkoming had de Bisschoppelijke Bouwcommissie te Roermond
aan het kerkbestuur een bedrag beschikbaar gesteld dat zij
mocht besteden aan het herstel van de kerk. Pas in februari
1955 zag zij daar kans toe. Daarbij werd Frans Nols, “een
zoon uit de eigen parochie”, bereid gevonden om het priesterkoor te verfraaien. De opdracht van pastoor Spierts was
om het gewelf te voorzien van een afbeelding van Maria als
koningin naast Christus Koning. De motivatie daartoe was de

‘verre’ werken zijn er dichtbij nog glas-in-loodramen uit 1961
te bewonderen in de kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand te
Valkenburg. Dit betreft een afbeelding van de doop van Jezus
in de Jordaan (afb. 37, 38) en een kleurrijke non-figuratieve
glaswand (afb. 39, 40). Het monumentaal werk dat Nols voor
gebouwen in Zuid-Limburg ontwierp, voerde hij uit in Atelier
Felix te Maastricht, de kunstwerken voor gebouwen in het noorden van het land in Atelier Van Tetterode te Amsterdam.67
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instelling van een nieuwe feestdag op 31 mei dat jaar: de
Kroning van Maria.69
Bij het indienen van de ontwerpen, stuitten pastoor Spierts
en Frans Nols herhaaldelijk op weerstand van de Bouwcommissie. Op 11 maart 1955 ontvingen zij het spijtige bericht
dat het eerste ontwerp van Nols niet was goedgekeurd.70 De
reden werd niet vermeld, maar uitgaande van de nadrukkelijke
boodschap dat het tweede ontwerp “in vrij traditionele zin”
was gehouden, kan worden gesteld dat het eerste ontwerp
mogelijk te modern was.71 Desondanks was de Bouwcommissie ook niet tevreden over het tweede ontwerp: “De commissie
acht dit ontwerp beter dan het vorige, echter nog niet geheel
aanvaardbaar. Gaarne verbetering gevraagd in architectonisch aanvoelen van het gewelf en in een minder gevoelig

gebaar in de Mariafiguur”.72 Drie keer is scheepsrecht, moeten
Nols en pastoor Spierts hebben gedacht. Het derde ontwerp
werd wel goedgekeurd, zij het wederom met een punt van
kritiek: “Misschien zou het goed zijn de ontwerper attent te
maken op de plooiing van de kleding der beider figuren. Hier
krijgt men de indruk alsof de figuren met de benen over elkaar
zitten”.73 De buigingen in de wand vormden inderdaad een
obstakel, maar daar liet Nols zich niet door weerhouden. Hij
voorzag het hele gewelf van een immense schildering, die midden oktober voltooid was (afb. 42, 43). Bovendien werd de
schildering volledig vergoed door de Staatsmijnen Heerlen.74
De kritieken in de lokale bladen waren - zoals meestal - lovend: “Nols schept een ruimtelijk tafereel van een heldere plastische beweging, bekoorlijk en boeiend van kleur, niet week of
mystiekerig, en weet de moeilijkheden met de hellingen van de
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wand knap te ondervangen. Deze kroning van Maria is van
een allure en een religieuze bezieling”.75 Ook de pastoor was
tevreden, aangezien Nols al snel werd benaderd om nog een
viertal glas-in-loodramen voor de kerk te vervaardigen met symbolische figuren van het Heilige Sacrament. Voor deze ramen,
die bedoeld waren voor de Maria- en Jozefkapel, werkte Nols
wederom in glasappliqué. Omdat het de eerste keer was dat
deze techniek in Limburg werd toegepast, werd het in de dagbladen omschreven als ‘een gewaagd procedé’.76 Nols had
met opzet voor deze techniek gekozen, omdat hierdoor meer
licht naar binnen zou vallen en er aldus een mooi tegenwicht
ontstond voor zijn gewelfschildering, die vrij donker en zwaar
van toon was. In tegenstelling tot de vorige ramen viel er nu
voldoende licht in de kapellen en was er tegelijkertijd een ver-

rassende kleurwerking ontstaan.77 In 1960 kreeg hij tenslotte
nog de opdracht om een viertal altaarmozaïeken te maken.
De ronde mozaïeken van sober gekleurde steentjes tonen de
symbolen van de vier evangelisten (afb. 41): Johannes in de
gedaante van een adelaar, Lucas als stier, Marcus als leeuw
en Mattheüs als mensengel.78
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Raadhuis Kerkrade
Een ander openbaar gebouw in Kerkrade waar zich
werk van Nols bevindt, is het Raadhuis aan de Markt. De
eerste opdracht die hem hier ten deel viel, verwierf hij op eigen initiatief. Toen in september 1952 door het Kerkraadse
gemeentebestuur werd besloten om de Raadzaal van een negental nieuwe glas-in-loodramen te voorzien, bood Nols aan
om deze op vrijwillige basis te vervaardigen. Op die manier
wilde hij de gemeente zijn dankbaarheid tonen, omdat die
hem enkele jaren daarvoor een subsidie had verleend om aan
de Rijksakademie te studeren. Op 24 april 1954 werden de
ramen tijdens “een korte maar stijlvolle plechtigheid” aan het
gemeentebestuur overgedragen.79 Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer Nols’ ouders en echtgenote, burgemeester Becht van Kerkrade, deken Ramaekers van Rolduc en
pastoor Spierts van Terwinselen.80

In plaats van een ‘schilderij op glas’ zag Frans
Nols in een raam de uitdaging om een ‘kunstwerk uit licht’
te maken. Deze opvatting is ook terug te zien in het resultaat
(afb. 44). Het middelste raam toont Sint Lambertus, de patroonheilige van Kerkrade. Deze wordt respectievelijk omgeven door verwijzingen naar de jeugd en het groeiende leven
in de vorm van kinderen, bloemen en planten, gevolgd door
elementen uit de landbouw, industrie, muziek, carnaval en
kunsten. De reeks wordt afgesloten door ramen met verwijzingen naar de mijnbouw.81 Volgens de recensies had Frans Nols
de opdracht van de gemeente naar behoren uitgevoerd: enerzijds viel er door de heldere, blauwachtige kleuren voldoende
licht naar binnen, anderzijds toonden de ramen elementen en
symbolen uit de lokale folklore.82 Over de uitvoering waren de
critici eveneens te spreken: ‘Nols heeft een wand van spre-
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kend licht gecreëerd’ en ‘Nols is speels. Zijn stilering is niet zo
nadrukkelijk strak of er is een humoristische lijn, een puntige
vertelling, in te vinden. De monumentaliteit beperkt zich tot het
grote lichtvlak en de zuivere glasschijven brengen een stemming teweeg als men van muziek krijgt”.83
Op 20 februari 1955 werd Frans Nols gevraagd om
nog eens vier glas-in-loodramen voor de Raadzaal te vervaardigen.84 Het resultaat, een voorstelling met vogels en planten,
werd tegenover de glaswand geplaatst (afb. 45). Bij dit werk
komt heel duidelijk de invloed van Campendonk naar voren in
zowel het thema als in stijl en techniek. Wat het thema betreft,
zijn er telkens elementen uit de flora en fauna aanwezig en
qua techniek kenmerkt het glas-in-lood van beide kunstenaars
zich door eenvoudige vormen, kronkelende loodlijnen en lichte
pastelkleuren. Evenals Campendonk werkte Nols bij voorkeur

vlak en met lichte, koele tinten. Wat dat betreft is hij zijn leermeester vrij trouw gebleven. Opvallend is echter dat er in een
publicatie over Campendonk wordt vermeld dat hij zulk een
grote invloed op zijn leerlingen had, dat zij zich uitsluitend
van hem konden los maken door een heel ander procedé toe
te passen, zoals de schilderachtige appliquétechniek.85 Hieruit
kan worden opgemerkt dat Nols schijnbaar ook de neiging
had om zich van zijn docent te onderscheiden en een eigen
stempel op de monumentale kunst te drukken.
Overigens was ook in het Atrium Medisch Centrum te
Kerkrade, toen nog het Sint Jozefziekenhuis, lange tijd een
werk van Frans Nols te bezichtigen. In maart 1967 werd hij
gevraagd om het nieuwe ziekenhuis van een wandschildering
te voorzien. Het kunstwerk toonde ofwel een engel waarin de
vier jaargetijden waren verwerkt ofwel een engel die werd
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Vogels en bomen
1955
Glas-in-lood
Raadhuis Kerkrade
Frans Rade

omgeven door de vier elementen aarde, lucht, water en vuur.86
Nols had bewust gekozen voor een engel omgeven door natuurlijke elementen, omdat dit de bewoners van het ziekenhuis
het meest zou bekoren: “Je moet je scheppingen op de omgeving afstemmen,” aldus Nols in het Limburgs Dagblad. Met de
felle, harmonieuze kleurschakering had hij getracht een vrolijk
element te scheppen in de steriele sfeer van het ziekenhuis.88
De schildering was rechtstreeks op de betonwand aangebracht, maar helaas is het kunstwerk al geruime tijd afgedekt
door een groot paneel.
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Zwart-wit in kleur
Koeltoer(ens)					Cultuur
Laudatio vuur d’r Frans Nols 				
Laudatio voor Frans Nols
de koel						de mijn
mit al zieng toerens					
met al haar torens
zitst wie 						zit als
koeltoer(ens)						koeltorens
in d’r kop						in het hoofd
dat woar de koeltoer					
dat was de cultuur
va zie Limburg					
van zijn Limburg
zukke noa 						zoeken naar
vüejel en beum 					
vogels en bomen
en went zie nit doa zunt 				
en als ze er niet zijn
ze zelver maache 					
ze zelf scheppen
in de plaatsje 					
op de plaatsen
va zieng koens 					
van zijn kunst
woa liere fantazere heesjt 				
waar leren fantaseren is
in jlaas en verf 					
in glas en verf
de bilder vange 					
de beelden vangen
va vruier en va sjpieëder				
van vroeger en van later
erinneróng 						herinnering
doe hillieje vaas 					
jij heilige vaas
mit vüejel 						met vogels
die de vrijheet vinge 					
die de vrijheid vinden
de joegendtsiet 					
de tijd van je jeugd
noeëts verjèse 					nooit vergeten
de weie en de velder 					
de weiden en de velden
de koele en d’r karneval 				
de mijnen en het Karneval
‘t leëve en de zörje 					
het leven en de zorgen
de kingstsiet en ‘t mörje 				
de kindertijd en de tijd van morgen
de moezziek uvveral 					
de muziek overal
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Raadhuis Kerkrade
Frans Rade
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die vinstere i Kirchroa 					
van inne Kirchröadsjer jong 				
tseje in ós jejend 					
wat hei ins besjtong 					
d’r miensj jeet döks wied 				
um dat tse vinge 					
wat heë va kótbij nit ziet 				

de ramen in Kerkrade
van een Kerkraadse zoon
zijn als een film van onze streek
laten zien wat er eens was
de mens zoekt vaak heel ver
om dat te vinden
wat hij van dichtbij niet ziet

Jediecht jesjrève als laudatio vuur d’r Frans 		
Nols ónger ‘t intenzief kiekke noa zieng vinstere 		
in d’r roadszaal van de jemeende Kirchroa.		

Gedicht geschreven als laudatio voor Frans
Nols tijdens het intensief kijken naar zijn ramen
in de Raadzaal van de gemeente Kerkrade.

John Vandeberg, dialekverain D’r Wauwel 		
Kirchroa, joenie 2012 				

John Vandeberg, dialectvereniging D’r Wauwel
Kerkrade, juni 2012
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Meisje
Linosnede
Arthur Nols
Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend

VRIJ WERK

tableau voor het Rotterdamse passagiersschip de Provenierssingel (afb. 48).89 In de tentoonstelling zijn vooral het Limburgse
landschap en de Franse provinciestadjes Saintry-sur-Seine en
Corbeille vertegenwoordigd. Van Amsterdam heeft Nols enkel
het drietal interieurschetsen voor de Mozes en Aäronkerk vervaardigd (afb. 34, 35, 36). Dit maakt het opvallend dat al het
vrije werk van Nols is onderschreven met de adressen Jan van
Galenstraat en Prinsengracht.90 Vermoedelijk beperkte hij zich
in Kerkrade en Frankrijk uitsluitend tot het maken van schetsen,
die hij vervolgens verder uitwerkte in zijn atelier te Amsterdam.

Inleiding
Ook als vrij kunstenaar beleefde Frans Nols in de jaren
vijftig en zestig een vruchtbare periode. Ondanks het relatief
kleine oeuvre biedt het geïnventariseerde werk een representatief overzicht van zijn kwaliteiten en de ontwikkeling die hij
als kunstenaar heeft doorgemaakt. Het is duidelijk dat hij zich
ook als onafhankelijk kunstenaar niet in één onderwerp, stijl of
techniek bekwaamde, maar experimenteerde met verschillende materialen, onderwerpen en werkwijzen. Op doek en papier werkte hij onder meer met acrylverf, gouache, houtskool,
inkt, potlood, olieverf en vetkrijt; daarnaast maakte hij etsen,
linosneden (afb. 47) en keramiekschilderingen. Ook schijnt
Nols enkele gobelins te hebben ontworpen, evenals een tegel-
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Lokaal en nationaal succes
Het vrije werk van Frans Nols werd regelmatig tentoongesteld in binnen- en buitenland. In het begin van zijn kunstenaarschap exposeerde hij vooral in zijn geboortestreek,
waaronder Brunssum, Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade. Dit
is opvallend, aangezien zijn werk ook in Amsterdam al vroeg
werd opgemerkt. In de jaren 1948, 1949 en 1951 werd
Nols beloond met de Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst.91 Samen met andere Limburgers die de subsidie in
ontvangst mochten nemen, te weten Defesche, Diederen en Lataster, werd Nols hiermee tot één van de meest veelbelovende
talenten van Nederland benoemd. Blijkbaar viel het werk van
Frans Nols bij de Hollandse autoriteiten meer in de smaak dan
bij de ‘doorsnee’ burger. Naar aanleiding van de tentoonstelling Kerkraadse Kunst in 1949 werd gezegd dat Frans Nols

nog niet zo ver was, maar wel potentie liet zien: “Zijn tekeningen doen soms wat stuntelig aan, maar zijn stillevens zijn vol
poëzie. Men zou hem volharding willen toewensen”.92
Ook de jaren die volgden, grofweg de eerste helft van
de jaren vijftig, werd Nols door kunstcritici meermaals bestempeld als een kunstenaar wiens talent nog niet volledig uit de
verf kwam. Toen Nols in de maanden februari en maart 1950
in het Raadhuis te Heerlen exposeerde op de tentoonstelling
Zeven jonge kunstenaars stond in een huis-aan-huisblad in
bittere woorden samengevat: “Nols blijkt geen meester in de
kleur te zijn. Tekeningen zijn zeer zwak en tonen niet dat hij
de tekenkunst machtig is. Zijn compositie kunnen wij waarderen, het blijft echter beneden de middelmaat”.93 In de Maasen Roerbode werd dit commentaar enigszins genuanceerd:
“Frans Nols is een romantische schilder in donkere, gebluste
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Provenierssingel
Tegeltableau
Arthur Nols
Archief Arthur Nols,
fotograaf onbekend
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Uitnodiging tentoonstelling
India
1951
Arthur Nols
Archief Arthur Nols
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Moeder Maria
met Christuskind
1943
Olieverf op keramiek
18,5 x 18,5 cm
Familie Peeters
Frans Rade
51
Zonder titel
n.d.
Glas-in-loodvenster
95 x 71 cm
Arthur Nols
Frans Rade

52
Stilleven
1951
Olieverf op doek
52 x 71 cm
Arthur Nols
Eigen fotografie

tonen. Waar hij deze echter overwint, ontstaat een schilderij
als zijn Stilleven, opbloeiend van kleur en zeer aantrekkelijk”.94
Overigens waren de critici ook niet al te enthousiast over
het werk van de andere zes jonge Limburgers - te weten Gène
Eggen, Ger Lataster, Pieter Defesche, Jef Diederen, Harry op
de Laak en Marianne van der Heijden - die op de tentoonstelling in Heerlen exposeerden. Het viel de recensenten op dat
hun werk nauwelijks van elkaar te onderscheiden was: “Wanneer er één spreekt, spreekt hij voor alle zeven”.� Wel waren
zij het erover eens dat voor het eerst de moderne Europese
schilderkunst doordrong in het werk van de Limburgers: “Zij
zijn niet van plan de erfenis van vorige generaties enkel te
aanvaarden, maar er ook het hunne aan te voegen, haar te
vernieuwen”.96 Volgens kunstcriticus Paul Haimon, die verschillende exposities van de Amsterdamse Limburgers recenseerde,

werd hun werk met de jaren beter. De schilderijen werden
minder figuratief en om te begrijpen wat er precies was afgebeeld, diende de toeschouwer bij wijze van spreken aan de
overkant van de zaal te gaan staan. Over het werk van Nols
merkte Haimon op dat deze van museumafstand bezien “zacht
en lyrisch” en bovendien was “gerijpt tot een evenwichtige,
schone gaafheid”.97
Internationaal succes
In 1952 telde Frans Nols mee in “de grote rij der jonge
kunstenaars”.98 De grote, rustige doeken die beide de titel
Moeder en kind (1953; afb. 4, 5) dragen, werden gezien
als goede voorbeelden van zijn kunnen. Al snel hierna werd
het werk van Nols voor het eerst sinds zijn afstuderen buiten
de provincie getoond en wel in het Friese Leeuwarden. Ter
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gelegenheid van de Koninklijke Subsidie was er een reizende
tentoonstelling samengesteld met werk van veertig voormalige
winnaars. Hierbij was ook het werk van de jonge Limburgers
ruim vertegenwoordigd. In de jaren die volgden, nam Nols
onder meer deel aan tentoonstellingen in galerie De Prinsenhof
in Delft, het Stedelijk Museum te Amsterdam en diverse exposities in Groningen en Friesland. In maart 1955 ontving Nols,
evenals Pieter Defesche, een uitnodiging van het Ministerie van
Onderwijs, Kunst en Wetenschap om deel te nemen aan de
tentoonstelling Jeune Peinture Neerlandaise die werd gehouden in het Egyptische Caïro. Vervolgens was de tentoonstelling te zien in Alexandrië, Madrid, Barcelona en het Zwitserse
Sankt Gallen.

De kritieken werden nu steeds beter. Zijn olieverfschilderijen werden bestempeld als “warm van kleur” en “rustig
en zeker geschilderd” en ook zijn voorkeur voor harmonie,
evenwicht en structuur werd steeds meer gewaardeerd.99 Eind
1955 werd lovend geschreven: “Wat Frans Nols ook van zijn
palet neemt, het schijnt altijd raak; de vuile kleuren worden
door een even gedurfde verf uit een andere tube in harmonie gebracht. Dat charmant spel met de kleuren weet hij dan
bovendien tot een hechte constructie op te bouwen, zonder
dat er van een omlijnd schema nog iets te merken valt. Men
vreest wel eens te veel virtuositeit, maar voorlopig brengt hij
nog boeiende frisse moderne landschappen”.100
De toenemende waardering voor Frans Nols weerhield
hem niet om ook te blijven deelnemen aan kleinschalige initiatieven in zijn geboortestreek. Zo was hij in de winter van
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Voetballers
n.d.
Waterverf op papier
60 x 80 cm
Arthur Nols
Frans Rade

56
Kind met paard en koe
n.d.
Waterverf op papier
65 x 50 cm
Arthur Nols
Frans Rade
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Zee
1954
Olieverf op doek
60 x 80 cm
DSM
Frans Rade
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Bomen
1960
Olieverf op doek
47 x 61 cm
Kunsthandel Rob van Rijn
Frans Rade
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Bomen
1951
Aquarel op papier
50 x 65 cm
Arthur Nols
Eigen fotografie
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Bomen in bos
1969
Waterverf op papier
53 x 70 cm
Arthur Nols
Frans Rade

Invloeden
In tegenstelling tot de innovatieve glas-in-loodramen die
Frans Nols in opdracht vervaardigde, is zijn vrije werk relatief
traditioneel. Dit geldt zowel voor zijn onderwerpkeuze als voor
de stijl en techniek waarin hij werkte. Wat de thematiek betreft,
is het vrije werk van Nols uit zijn eigen leven gegrepen. De
werken zijn voornamelijk geïnspireerd op natuurlijke motieven
zoals een landweg, boom, berg of eenvoudig huis. Naast
het Limburgse landschap met haar imposante mijnen en de
idyllische Franse natuur en dorpjes, zijn er op de tentoonstelling in het Raadhuis een aantal naakten te zien, twee religieuze voorstellingen bestaande uit het tegeltje Moeder Maria
en het Christuskind (1943; afb. 50) en een naamloos glasin-loodraam (n.d.; afb. 51), een stilleven (1951; afb. 52) en
de enigszins afwijkende werken Voetballers (n.d.; afb. 53) en

1956 bereid om als jurylid voor de provinciale amateurtentoonstelling Kerstuitingen te Kerkrade alle ingezonden werkstukken te beoordelen.101 Tevens was Nols eind jaren vijftig
en begin jaren zestig voornamelijk aanwezig op dubbel- en
groepstentoonstellingen met zowel Limburgse als Hollandse
collegae zoals Aart Roos, Arie Kater en Hans van Norden.102
In deze periode vielen hem ook de laatste prijzen ten deel. Na
twee eervolle vermeldingen in 1957 en 1958 ontving Nols in
1959 de Talensprijs voor de Vrije Schilderkunst. Datzelfde jaar
won hij de Cultuurprijs van India naar aanleiding van een tentoonstelling aldaar (afb. 49).103 Zelfs tijdens de laatst bekende
tentoonstelling van Frans Nols in 1970 in het Haagse Kunstcentrum werd zijn werk nog volop geprezen: “De kleuren zijn
intens, lijken een eigen leven te leiden, los van de eventuele
voorstelling. Zij zijn evenwichtig gekozen”.104
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Kind met paard en koe (n.d.; afb. 54). Uit recensies blijkt dat
vooral de mijnlandschappen in de smaak vielen. In een recensie in het Limburgsch Dagblad merkte Paul Haimon op dat de
werken “knap gecomponeerd” en “gaaf van kleur” waren.105
Pieter Defesche noemde de landschappen van Nols “kleurrijk
als een gebrandschilderd raam (…) met een hoge graad van
innigheid en een zweem van romantiek. De zorgvuldige opbouw van de composities en de evenwichtige kleurvlakken verraden Nols’ vaardigheden als glaskunstenaar.”106
Een tweede verschil met het werk in opdracht, is dat
Frans Nols zich voor zijn vrije werk niet zozeer liet inspireren
door Campendonck, maar meer door Cézanne, Gauguin en
Bonnard. In zijn eerste werken van eind jaren veertig is vooral
de invloed van Cézanne duidelijk zichtbaar. Een voorbeeld
hiervan is het meest figuratieve en tevens oudste schilderij op

de tentoonstelling, namelijk het zelfportret uit 1948 (zie omslag
catalogus). Het overheersende beige met rode en gele toetsen
is vrijwel identiek met het kleurenpalet dat Cézanne voor zijn
late zelfportretten van omstreeks 1880 hanteerde. Hetzelfde
geldt voor de grove penseelstreken en de dikte waarin de verf
op het doek is aangebracht. Een verschil is dat er over Cézanne’s zelfportretten dikwijls wordt gezegd dat hierin zijn gesloten, afstandelijke houding zichtbaar is.107 Het glimlachje en de
directe blik van de jonge Frans Nols lijken daarentegen eerder
te getuigen van een gezonde dosis zelfvertrouwen. Ook het
eerder genoemde stilleven uit 1951 en de aquarellen van het
Franse landschap (afb. 30, 33, 34, 35) tonen verwantschap
met het werk van Cézanne, dat voornamelijk tot uiting komt in
de contouren van de heuvels en de geblokte huizen.
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Abstract
n.d.
Olieverf op doek
50 x 60 cm
Arthur Nols
Frans Rade
60
Bomen
1952
Aquarel op papier
65 x 50 cm
Arthur Nols
Frans Rade

61
Abstract
n.d.
Olieverf op doek
40 x 60 cm
Arthur Nols
Frans Rade
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Abstract
n.d.
Olieverf op doek
50 x 60 cm
Arthur Nols
Eigen fotografie
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Abstract
n.d.
Waterverf op karton
70 x 100
Arthur Nols
Frans Rade
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Grote boom
1960
Olieverf op doek
58 x 84 cm
Collectie SCHUNCK*, Heerlen
Peter Cox, Eindhoven
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Wit huis met boom
1959
Olieverf op doek
90 x 120 cm
Kunstuitleen Utrecht,
fam. Beckers

Een andere inspirator was Pierre Bonnard, beïnvloed
door Cézanne en stichtend lid van kunstenaarsgroep Les Nabis.108 De naakten van Nols lijken qua houding geïnspireerd
op de badkamerscènes van Bonnard waarin zijn neurotische,
zich steeds wassende vrouw steevast de hoofdrol vertolkte.109
De interieurvoorstellingen, waaronder Blauw raam (1953; afb.
8) dat in 1955 door de gemeente Kerkrade werd aangekocht,
lijken geïnspireerd op de keukentaferelen van Bonnard.110 Wie
dit schilderij vergelijkt met Bonnards La salle à manger sur le
jardin (1931) zal hierin diverse gelijkenissen ontwaren. Niet
alleen de titel van het werk zou naar het helblauwe raam
van Bonnard kunnen verwijzen, maar ook de houding en het
vlakke gezicht van het kind hebben eenzelfde soort harde lijnen en donkere schaduwen als het kind in Bonnards schilderij.
Overigens doen de vlakke, ongedetailleerde vormen en zware

contouren van de menselijke figuren ook denken aan de Tahitischilderijen van Gauguin.
Stille volger
Hoewel uit bovenstaand overzicht blijkt dat Nols in zijn
tijd een gerespecteerd kunstenaar was, raakte hij bij het grote
publiek en de kunstkenners in vergetelheid; wellicht was zijn
werk niet baanbrekend genoeg. Volgens Hans Jaffé, voormalig conservator en adjunct-directeur van het Stedelijk Museum,
was Nols het minst vernieuwend van de Limburgse generatie:
“Frans Nols is meer een stille volger dan een felle baanbreker”.111 Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook de
andere Amsterdamse Limburgers over het algemeen minder
vooruitstrevend waren dan studiegenoten als Corneille en Karel Appel. Als lid van de avant-gardistische CoBrA-beweging
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veroorzaakten zij een revolutie in de moderne kunst door kindertekeningen in een directe, spontane stijl in vetgeschilderde,
felle kleuren weer te geven.112 Vergeleken daarmee waren de
Amsterdamse Limburgers - en Nols al helemaal - terughoudend
in hun onderwerpen, kleurgebruik en techniek.
Hoewel Frans Nols pogingen heeft ondernomen om
zijn landschappen te abstraheren, is hem dit nooit helemaal
gelukt. De doordachte kleurvlakken van weleer werden verruild voor drukke composities, waarin de ondertekening en het
doek zichtbaar zijn. Het is niet verwonderlijk dat deze werken
niet eerder zijn geëxposeerd. Voor deze tentoonstelling is er
echter bewust voor gekozen om wel enkele abstracten te tonen, omdat hierin duidelijk naar voren komt dat Frans Nols met
persoonlijke én artistieke problemen worstelde. Want ondanks
dat de abstracte werken niet gedateerd zijn, is het aannemelijk

dat deze tot Nols’ laatste werken behoren (afb. 59, 61, 62,
63). Door zijn persoonlijke problemen slaagde hij er niet langer in de werken te voltooien en ook het plezier om te schilderen lijkt erin verloren gegaan. Het is alsof Nols niet langer de
vreugde en het doorzettingsvermogen bezat om een voltooid,
fraai kunstwerk tot stand te brengen. Want dat hij daartoe wel
het talent bezat, moge duidelijk zijn.
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60 x 77 cm
Kunstuitleen Utrecht,
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Boer aan het werk
1957
Waterverf op papier
46 x 55 cm
Arthur Nols
Frans Rade
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Landschap met grote boom
1965
olieverf op doek
70 x 90 cm (hxb)
mevr. Paulissen-de Lint
eigen fotografie

69
Le jardin à Corbeal
(1956)
olieverf op doek,
117 x 103 cm
mevr. Slijpen-Kurris, Maastricht
eigen fotografie
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In diverse bronnen wordt gezegd dat Nols werd geboren in Kerkrade, maar dat
is niet het geval. Ook het jaartal is een punt van discussie: meermaals wordt er
1922 vermeld. Volgens de officiële persoonsakte in het gemeentearchief van
Kerkrade moet het echter Heerlen 1921 zijn.
Persoonsakten familie Nols, gemeentearchief Kerkrade.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000; Villa Heerlenersteenweg, Reijckheyt Heerlen.
W. Nolten, ‘Van vader op zoon: de schilders Frans en Arthur Nols’ in M. Frush,
e.a. (2004), Kerkrade onderweg deel VIII.
Catalogus ‘Tentoonstelling van werken der leden van de Zuid-Nederlandsche
onafhankelijken’ (1941) in het Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven. Arthur
Nols bleef tot op hoge leeftijd actief als kunstschilder. Zo vond er in 1965, één
jaar voor zijn dood, nog een solotentoonstelling plaats in De Galerij te Brunssum.
Bidprentje Jozef Nols.
Persoonsakten Frans, Zus en Miep Nols, gemeentearchief Kerkrade.
M. Dickhaut (1995), Gezicht van Maastricht. Dit waren respectievelijk een
Stadsteekenschool (1823), Burgeravondschool (1867), Zondagsschool voor
Hand- en Lijntekenen (1877), Patronaatstekenschool (1893), het Stadsteekeninstituut (1898) en een Zondagsschool voor Decoratieve Kunsten (1903).
M. Dickhaut (1997), Jos Postmes: Kunstenaar en promotor van het kunstonderwijs in Maastricht.
A. van Grevenstein, e.a. (1998), Lataster. Schilderijen 1939-1996.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
Onder hen bevonden zich ook Gène Eggen uit Ulestraten en Marianne van der
Heijden.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000 (2001).
Ook Marianne van der Heijden nam haar intrek in kasteel Erenstein.
T. Boelhouwer, e.a. (2006), Pieter Defesche 1921-1998. Het lokkend avontuur;
A. van Grevenstein, e.a. (1998), Lataster. Schilderijen 1939-1996.
R. Cumming (2006), Kunst. Der Blaue Reiter bestond van 1911 tot 1914 in
München.
R. Buikema & M. Meijer (2009), Cultuur en Migratie in Nederland. Kunsten in
beweging 1900-1980, Ontaarde kunst in Nederland.
R. Cumming (2006), Kunst. Volgens de Nazi’s bestond de ideale kunst louter
uit goed gemaakte, figuratieve weergaven met een heroïsch of alledaags thema.
Kunst die niet aan deze criteria voldeed, was gemaakt door verdorven geesten.
Zij riskeerden een boete, mochten niet werken en niet exposeren.
H. Fiedel & D. Hardeman (2010), Kandinsky en der Blaue Reiter.
Deze droefheid komt onder meer tot uiting in het overwegende gebruik van
blauw- en groentinten en donkere accenten, sombere uitdrukkingen en gebogen
hoofden van de personen of dieren die hij weergeeft. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het Zelfportret uit 1912 en de olieverfschilderijen Man, paard, koe en
Bavarisch landschap met een kar, beide uit 1918.
Campendonk was ook de leermeester van de Kerkraadse kunstenares Marianne
van der Heijden.
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Instituut Collectie Nederland (n.d.), Wederopbouwkunst.
Ibidem.
Persoonsakte Frans Nols, gemeentearchief Amsterdam.
Artindex.nl (n.d.), ‘Amsterdamse schilders van nu’. Behalve de Amsterdamse
Limburgers namen hier ook andere kunstenaars aan deel, onder wie Karel Appel
en Cornelis Corneille.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
Limburgsch Dagblad (1951, 26 juni), rouwadvertentie.
Zuid-Limburger (1956, 10 augustus), ‘Amsterdam werd tweede vaderstad voor
Fr. Nols’.
Limburgsch Dagblad (1954, 25 februari), ‘Kerkrade carnavalsoptocht’.
Persoonsakte Miets Vinders, gemeentearchief Amsterdam.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
Persoonsakten Frans Nols en Miets Vinders, gemeentearchief Amsterdam.
Limburgsch Dagblad (1949, 14 september), ‘Opening K.A.B.-tentoonstelling
Bleijerheide’.
Limburgsch Dagblad (1952, 15 december), ‘Kerkraadse kunstenaars exposeren
in het stadhuis’.
Limburgsch Dagblad (1952, 19 december), ‘Kerkraadse kunstenaars exposeren’.
Gesprek met Arthur en Astrid Nols. Hoewel dit vakantiehuis feitelijk in bezit was
van vrienden, bracht het gezin er veel tijd door.
Zuid-Limburger (1956, 10 augustus), ‘Amsterdam werd tweede vaderstad voor
Fr. Nols’.
Ibidem.
Akte van eervol ontslag (1962, 22 maart), afkomstig van het Curatorium der
Katholieke Leergangen te Tilburg. Persoonlijk bezit van Arthur en Astrid Nols.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
J.J.M. Timmers (1949), Brochure Jan van Eyckacademie Maastricht.
Limburgsch Dagblad (1962, 15 mei), ‘Nols, Spronken en Roos exposeren in
Hoensbroek’.
Limburgsch Dagblad (1962, 21 juni), ‘Start-expositie te Maastricht’.
Gesprek met Arthur en Astrid Nols.
Ibidem.
Aldus één oud-student.
Gesprek met Arthur en Astrid Nols.
Persoonsakten Frans Nols en Miets Vinders, gemeentearchief Amsterdam. Voor
Miets is Frans Nols altijd haar grote liefde gebleven, ondanks de problemen.
Ibidem. Overigens was dit wel een gangbare opvatting voor die tijd: mannen
mochten carrière maken, vrouwen hoorden thuis te blijven en voor de kinderen
te zorgen.Nols was daarin niet anders.
Gesprek met oud-studenten.
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Ibidem.
Aldus zijn oud-studenten. Onder de acht gesproken personen bevonden zich vijf
vrouwen en drie mannen.
Gesprek met oud-studenten.
Folder van Galerie Het Kunstcentrum in Den Haag (1970, 24 januari).
Gesprek met Arthur en Astrid Nols.
Overlijdensbericht Frans Nols.
Officiële brief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
(1972, 23 augustus), persoonlijk bezit van Arthur en Astrid Nols.
Onbekend dagblad (1972, 22 augustus), ‘Kunstschilder Frans Nols overleden’.
Instituut Collectie Nederland (n.d.), Wederopbouwkunst.
Ibidem.
Limburgsch Dagblad (1952, 13 september), ‘Dank van jonge kunstenaar: negen
glas-in-loodramen in Stadhuis van Kerkrade’.
C. Hoogveld (1989), Glas in lood in Nederland 1817-1968.
Ibidem.
Nieuwe Limburger (1958, 29 november), ‘Opdracht voor Frans Nols’.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000. Overigens wordt hier ook vermeld
dat Nols ramen en muurschilderingen zou hebben vervaardigd voor de universiteit en het ziekenhuis in Nijmegen. Dit kon door de betreffende instellingen niet
worden bevestigd.
Stadsarchief Amsterdam, tekeningen en prenten, Pastorie R.K. Mozes & Aäronkerk.
C. Hoogveld (1989), Glas in lood in Nederland 1817-1968. De tentoonstelling
vond plaats op initiatief van de Vereniging van Beoefenaars der Monumentale
Kunsten.
Folder Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Terwinselen. Op één na
overigens: de muurschildering Heilige Familie die Arthur Nols omstreeks 1930
vervaardigde, is overeind gebleven.
Limburgsch Dagblad (1955, 6 augustus), ‘Kerkschildering van Frans Nols’. Deze
feestdag werd destijds ingesteld door paus Pius XII.
Brief van de Bisschoppelijk Bouwcommissie aan pastoor Spierts (1955, 11
maart), gemeentearchief Kerkrade, parochie Terwinselen.
Brief van pastoor Spierts aan de Bisschoppelijk Bouwcommissie (1955, 25
maart), gemeentearchief Kerkrade, parochie Terwinselen.
Brief van de Bisschoppelijk Bouwcommissie aan pastoor Spierts (1955, 29
april), gemeentearchief Kerkrade, parochie Terwinselen.
Brief van de Bisschoppelijk Bouwcommissie aan pastoor Spierts (1955, 7 juli),
gemeentearchief Kerkrade, parochie Terwinselen
Brief van de Staatsmijnen Heerlen aan pastoor Spierts (1956, 13 juli), gemeentearchief Kerkrade, parochie Terwinselen.
Limburgsch Dagblad (1956, 31 augustus), ‘Gewaagd procedé met opgesmolten
glas: nieuwe ramen van Frans Nols in de kerk van Terwinselen’.
Nieuwe Limburger (1956, 2 augustus), ‘Nieuwe techniek voor Limburg: nieuwe
ramen van Nols in kerk te Terwinselen’.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Frans Nols

74

Limburgsch Dagblad (1956, 31 augustus), ‘Gewaagd procedé met opgesmolten
glas: nieuwe ramen van Frans Nols in de kerk van Terwinselen’.
Folder Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Terwinselen.
Limburgsch Dagblad (1954, 23 april), ‘Glas-in-loodramen in Kerkraads stadhuis’.
Gazet van Limburg (1954, 26 april), ‘Korte plechtigheid in Raadhuis: ramen van
Nols en Eggen aan gem. Kerkrade overgedragen’.
Limburgsch Dagblad (1954, 24 april), ‘Nieuwe ramen in het Kerkraadse stadhuis’.
Limburgsch Dagblad (1956, 31 augustus), ‘Gewaagd procedé met opgesmolten
glas: nieuwe ramen van Frans Nols in de kerk van Terwinselen’.
Ibidem.
Limburgsch Dagblad (1955, 21 februari), ‘Nieuwe opdracht voor Frans Nols’.
K. Zijlmans (1985), ‘Een ongewenste vreemdeling: Heinrich Campendonk’ in
Jong Holland (1985).
In het Limburgsch Dagblad van 31 maart 1967 worden de jaargetijden genoemd, in de Nieuwe Limburger van 12 juli datzelfde jaar de vier elementen.
Nieuwe Limburger (1967, 12 juli), ‘Kunstwerk van Frans Nols in Kerkraads
ziekenhuishal’.
Limburgsch Dagblad (1967, 31 maart), ‘Wandschildering Frans Nols in Kerkrade’.
Foto met het opschrift ‘Tegeltableau voor schip “De Provenierssingel” F.G.W.
Noanls Jan v Galenstraat Amsterdam’. Persoonlijk bezit van Arthur Nols. Helaas
zijn beide werken op een vermelding na niet terug te vinden in de archieven.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
Limburgsch Dagblad (1949, 2 november), ‘Nog twee Limburgse schilders
ontvingen Koninklijke Subsidie’.
Limburgsch Dagblad (1949, 16 september), ‘K.A.B. te Bleijerheide verricht
vruchtbaar pionierswerk’.
Gazet van Limburg (1950, 25 maart), ‘Zeven jonge schilders in Heerlen’.
Maas- en Roerbode (1950, 25 maart), ‘Limburgs jongste schildersgarde’.
Ibidem.
Gazet van Limburg (1950, 25 maart), ‘Zeven jonge schilders in Heerlen’.
Limburgsch Dagblad (1952, 22 augustus), ‘De wil tot vernieuwing bij exposanten aanwezig’.
Limburgsch Dagblad (1952, 19 december), ‘Kerkraadse kunstenaars exposeren.
Belangwekkende en boeiende tentoonstelling’.
Limburgsch Dagblad (1956, 15 september), ‘Boeiende expositie in het kasteel
Hoesbroek. Werken van vijf Amsterdamse Limburgers die boeien’; Nieuwsblad
van het Noorden (1960, 11 januari), ‘Agenda’.
Limburgsch Dagblad (1955, 20 oktober), ‘Expositie Kunstkring Kekrade. Talentvolle artiesten en gezond amateurisme’.
Limburgsch Dagblad (1956, 4 december 1956), ‘Provinciale Kersttentoonstelling opent 12 december te Kerkrade’.
Nieuwsblad van het Noorden (1960, 11 januari), ‘Tentoonstelling Frans Nols en
Hans Kappers geopend’; Limburgsch Dagblad (1962, 15 mei), ‘Nols, Spronken
en Roos exposeren in Hoensbroek’.
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Officiële uitnodigingen, persoonlijk bezit van Arthur en Astrid Nols.
Het Vaderland (1970, 6 februari), ‘Kristalbollen of regendruppels’.
Limburgsch Dagblad (1954, 27 juli).
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000, p. 76.
M. Brion (1987), Cézanne, ‘Leven en werk’.
Hetgeen Les Nabis (Hebreeuws voor ‘de profeten’) onderscheidt van andere
postimpressionistische kunstenaarsgroepen is de nadruk op egale kleuren en de
platheid van het beeldvlak.
R. Cumming (2006), Kunst, ‘Pierre Bonnard’.
Limburgsch Dagblad (1955, 9 februari), ‘Gemeente Kerkrade koopt schilderijen’.
Het schilderij werd aangekocht wegens een resterend bedrag voor cultuur aan
het eind van het voorgaande jaar. Andere werken waren het Meer van Lugano
van Marianne van der Heyden en Landschap te Vijlen van Arthur Nols.
P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de
Nederlandse schilderkunst tussen 1950-2000.
R. Cumming (2006), Kunst.
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Archivalische bronnen
Akte van eervol ontslag (1962), afkomstig van het Curatorium
der Katholieke Leergangen te Tilburg. Persoonlijk bezit van
Arthur en Astrid Nols.
Bidprentjes familie Nols-de Rooij, gemeentearchief Kerkrade.
Briefwisseling tussen pastoor Spierts van Terwinselen en de
Staatsmijnen Heerlen (1956).
Briefwisseling tussen pastoor Spierts van Terwinselen en de Bisschoppelijke Bouwcommissie Roermond (1955).
Folder Galerie Het Kunstcentrum Den Haag (1970).
Folder Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Terwinselen.
Persoonsakten familie Nols-de Rooij, gemeentearchief Kerkrade.
Persoonsakten familie Nols-Vinders, gemeentearchief Amsterdam.
Timmers, J.J.M. (1949), Brochure Jan van Eyckacademie
Maastricht.
Officiële uitnodigingen, persoonlijk bezit van Arthur en Astrid
Nols.
Officiële brief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk, persoonlijk bezit van Arthur en Astrid
Nols.
Krantenartikelen uit Limburgsch Dagblad, Zuid-Limburger, Gazet van Limburg, Nieuws van de Staatsmijnen, Maas- en Roerbode, Friese Koerier, Nieuwsblad van het Noorden.
Stadsarchief Amsterdam.
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Persoonlijk archief Arthur Nols, Purmerend
(fotograaf onbekend)
Paginanummers: 9, 14, 29, 34, 35, 50
Fotonummers: 33, 39, 42, 44, 47, 48, 49
Foto Frans Rade, Nuth
Fotonummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
63, 67
Eigen fotografie
Fotonummers: 7, 12, 37, 38, 40, 41, 43, 52, 57, 62,
68, 69
Fonteyn & Zoon, Maastricht (eerder gepubliceerd in P. Defesche (2001), De Amsterdamse Limburgers, 70-71)
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Collectie Stadsarchief Amsterdam
Fotonummers: 34, 35, 36
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Gemeentemuseum Helmond
Fotonummer: 13
Kunstuitleen Utrecht,
mevrouw de Haan en familie Beckers
Fotonummers: 65, 66
Foto Peter Cox, Eindhoven
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