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selexyz verwijs tipt in de maand van het spannende boek:
De nieuwe literaire thriller van rasverteller 
Arnaldur Indridason, ‘Winternacht’ (prijs e 18,95)

Spannende korting. De hele maand juni 20% korting 
op een groot aanbod buitenlandse spanning!

4A D V E R T E N T I E3

Vraag een buitenlander wat typisch 
is voor het Nederlandse landschap 
en hij antwoordt (na klompen) 
onmiddellijk molens. Toch wToch wT ortelt 
dit in ons landschap vastgeroeste 
beeld niet in Nederland, want de 
eerste molens werden in het Mid-
den-Oosten gebouwd. Het is slechts 
één van de opmerkelijke wetens-
waardigheden van de tentoon-
stelling ‘Meesters en molens, van 
Rembrandt tot Mondriaan’. 

DOOR ROOS VAN PUT

Hij was een molenaarszoon, maar koos 
het beroep van kunstenaar. In zijn schil-
derijen komen nauwelijks molens voor 
maar in zijn tekeningen daarentegen kun 
je vaststellen dat hij zich behoorlijk uit-
leefde binnen dit onderwerp. Rembrandt. 
In zijn etsen en prenten zien we veelal 
molens die hij aantrof in de omgeving 
van Amsterdam. Leuke anekdote binnen 
dit verband is een vroege ets van deze 
meester. Hierop staat ‘De Star’ afgebeeld. 
Het was een molen die werd gebruikt om 
gelooid leer zacht te maken. Met behulp 
van levertraan. Wie Wie W ooit als kind dit vieze 
goedje tegen wil en dank heeft moeten 
slikken, heeft weinig verbeelding nodig 
om de aanduiding ‘Kleine Stinkmolen’ 
direct te begrijpen. 
Naast dergelijke molens bestaan zoge-
naamde Standerdmolens, Wipmolens, Wipmolens, W
stenen torenmolens, Stellingmolens, WaWaW -
termolens, Poldermolens. Zoveel, dat het 
bijna duizelt. En al deze soorten komen 
voor op schilderijen door de eeuwen 
heen. De molen was een dankbaar onder-
werp binnen de schilderkunst en wordt 
door de grote meesters afgebeeld tijdens 
de witte wintermaanden, bij zonsonder-
gang, in fel zonlicht. Om maar een paar 
voorbeelden te geven. Niets zo dankbaar 
als een molen in een Hollands landschap. 
Mocht het nog niet bekend zijn: 2007 is 
het Jaar van de Molens. Vandaar Vandaar V een ten-
toonstelling met een overzicht van schil-
derijen waarop de molen voorkomt. 
De expositie in Museum Bredius, de 
grootste die men ooit heeft gehad, is in-
gedeeld naar periode. Hierdoor kun je, 
wandelend door de eeuwen heen, goed 
zien dat bijvoorbeeld in de 18de eeuw 
het ‘Anton Pieck gehalte’ van schilderijen 
met molens vrij hoog was. Schilders als 
Jan ten Compe, Jan Spaan en Isaac Ou-
water de Jonge legden zich toe op het 
zo topogra#sch betrouwbaar mogelijk 
naschilderen van de werkelijkheid. Zie 
het winterlandschap van Ouwater, Ouwater, Ouwater met 
schaatsende lieden, met op de achter-
grond een molen en je waant je direct in 
een romantisch ‘huisje-boompje-beestje- 
kerstkaart’. 

Kleurrijk, zeer kleurrijk is het schilderij 
van Jan Sluijters ‘Molen De (Bleeke) Dood 
in Zaandijk’ uit 1910. Een feest van kleur 

en een hoogtepunt binnen deze exposi-
tie. Een bijzonder werk, ook omdat het is 
ontstaan in een tijd dat deze kunstenaar 
landschappen schilderde (zijn Larense 
periode). Net zo kleurrijk is simpelweg 
‘Molen’, uit 1894 van H.P. H.P. H.P Bremmer. Ge-
schilderd in complementaire kleuren, in 
de stijl van het pointillisme. Een bijzon-
der werk, want Bremmer (vooral bekend 
als kunsthistoricus en adviseur van me-
vrouw Kröller-Müller) beschouwde dit 
schilderij, aldus de tekst in de catalogus, 
zelf als een experiment. Het werd pas na 
zijn dood voor het eerst aan publiek ge-
toond.
Niet onvermeld mogen binnen dit ver-
band uiteraard de molens van Mondri-
aan blijven. Te Te T zien zijn twee schilderijen. 
‘De Oude Molen van Heeswijk’ uit 1904 
en ‘De Oostzijde Molen aan het Gein bij 
maanlicht’, uit 1902/03. Het is bekend 
dat Mondriaan zich ontwikkelde tot ab-
stracte schilder tussen 1916 en 1920, in 
deze schilderijen zien sommige kunsthis-
torici, in het lijnenspel, al een aankondi-
ging voor die stijlverandering. 

Een ander hoogtepunt is het schilderij 
van Johannes WarnarWarnarW dus Bilders (1811-
1890). Het is een klein schilderijtje, dat 
wat formaat betreft, precies paste in zijn 
schilderskistje. Het is een voorbeeld hier 
op deze tentoonstelling waarvan direct is 
aan te tonen dat het werk in de buiten-
lucht is gemaakt. Op het doek zijn name-
lijk kleine rondingen te zien. Stille getui-
gen van de punaises die de kunstenaar 
door het karton heen heeft geprikt. 

Zwart schaap in dit geheel is het schilde-
rij van Lizzy Ansingh – dat eenzaam in 
het trappenhuis van het museum hangt. 
Zij leefde van 1875 tot 1959 en schilderde 
het werk met de aansprekende titel ‘De 
bedreigde molen’, uit 1925. Het is een 
eenling in haar oeuvre, want zij is vooral 
bekend als schilderes van taferelen met 
poppen. Op dit werk is haar stijl als zo-
danig herkenbaar, herkenbaar, herkenbaar maar wat het bijzon-
der maakt is het feit dat het schilderij 
een aanklacht is. Tegen Tegen T de afbraak van 
molens. 
Schilderkunstig uitermate boeiend bin-
nen de tentoonstelling zijn de werken 
van Haagse School schilders. Paul Ga-
briël bijvoorbeeld. Hij gebruikt een totaal 
ander kleurenpalet dan we van hem ge-
wend zijn. Niet de molen is het onder-
werp in zijn schilderij ‘Landschap met 
molen bij dreigend onweer’, maar juist 
de lichtinval bij een donkere lucht. In 
een ander werk beeldt deze kunstenaar 
een molen afgesneden af; slechts het on-
derste deel is te zien. Hij heeft een laag 
standpunt gekozen waardoor het lijkt 
alsof de toeschouwer midden in de sloot 
staat en opziet naar dit enorme bouw-
werk. ‘De afgeknotte Winkelse Winkelse W Molen bij 
Abcoude’ bestaat overigens nog steeds. 
WeissenbrWeissenbrW uch vergroot de molen in het 
landschap. WaarWaarW door het beeldelement 
als massief onderdeel in de Hollandse 
natuur staat, sterk contrasterend met die 
typische Haagse School luchten. Je voelt 
bijna dat het waait in dit schilderij.

De 17de eeuw biedt hier eveneens ont-
dekkingen. Het schilderij ‘Panoramisch 
landschap met vee en molens’ (om-
streeks 1675) van Hendrick ten Oever is 
a-typisch voor de periode waarin het is 
ontstaan. De kunstenaar was zijn tijd ver 
vooruit, want de manier waarop het is 

geschilderd en de compositie doen ver-
moeden dat dit werk in de 18de of zelfs 
19de eeuw is ontstaan. Dit schilderij is 
overigens in particulier bezit; een buiten-
kans om het hier in Museum Bredius te 
zien. De horizon in dit werk wordt tref-
fend aangeduid door de verschillende 
molens. Voor Voor V wie echt is geïnteresseerd 
in molens: het zijn wipmolens. 
Het gebruik maken van molens om de 
horizon meer kracht te geven is te zien in 
een schilderij van Jan van Goyen (1596-
1656). Het landschap is hier imaginair, imaginair, imaginair
maar de molen is exact weergegeven. Hij 
gebruikte de molen om het landschap te 
verfraaien en gaat dus niet topogra#sch 
te werk. Bij ‘De vijf molens’ van Haagse 
School kunstenaar Jacob Maris (1837-
1899) maakt de kunstenaar ook gebruik 
van molens om nadruk te leggen op de 
horizon. Ook Maris schildert geen be-
staande situatie. Het stadsgezicht van 
zijn hand toont een brede rivier met vijf 
houtzaagmolens. Door onderzoek van de 
molinologen is duidelijk geworden dat 
dit een verzonnen situatie moet zijn. 

Deze onderzoekers, die zich verdiepen 
in de historische en technische aspecten 
van molens en molenbouw, molenbouw, molenbouw hebben een 
grote rol gespeeld bij de totstandkoming 
van de catalogus. En wel zodanig, dat dit 
boekwerk inmiddels al wordt beschouwd 
als een naslagwerk.
Aardig om te weten is dat molenliefheb-
bers de Hollandse meesters jarenlang 
hebben bekritiseerd om het gebrek aan 
topogra#sche en technische kennis om-
trent molens. Wie Wie W precies wil weten hoe 
het zit, doet er goed aan het eerste hoofd-
stuk van de catalogus te lezen. Altijd leuk 
om te vernemen hoe verschillende weten-
schappers elkaar bestrijden. Tipje Tipje T van de 
sluier: niet alle Hollandse meesters gaan 
vanuit molenoogpunt onnauwkeurig te 
werk. Maar een aantal kiest wel degelijk 
voor de artistieke vrijheid. En dat is maar 
goed ook!

Meesters en molens, van Rembrandt tot 
Mondriaan. Museum Bredius, Lange Vijver-
berg 14, Den Haag. 15 juni t/m 2 sept. www.
museumbredius.nl. Bij de tentoonstelling is 
een catalogus, samengesteld door Charles 
Dumas en Leo Endedijk, uitgegeven, € 24,95. 
Te kTe kT oop in het museum.

Cultureel 
speeddaten met 

uitzicht
DOOR FLOOR DE BOOYS

Robyn Backen laat de bomen van het Korte 
VoVoV orhrhr out "uisteren. Het zijiji n alledaagse 
telefoongesprekken die in het tijiji dperk van 
de mobiele telefoon op elke straathoek te 
horen zijiji n. ‘Hallo, met mijiji , waar ben je?’ 
Of ‘Sorry,y,y ik ben een kwartiertjtjt e later’. 
De Australische audio kunstenares moest 
halsbrekende toeren uithalen om de ge-
luidsinstallaties in de bomen op te han-
gen. Na het bomen klimmen zit ze dins-
dagavond achter een tafeltjtjt e op de vijiji fde 
verdieping van het oude KPN kantoor aan 
de Binckhorstlaan. Als voorafjfjf e op de of-
#ciële opening van Den Haag Sculptuur 
presenteren Australische kunstenaars zich 
daar met een culturele speeddate. Robyn 
kan haar verhaal niet ondersteunen met 
een foto van een kunstwerk, maar moet 
het doen met een saaie tekening van de 
geluidsinstallatie. Haar levendige manier 
van vertellen maakt dat meer dan goed. 
“Als kind was ik al gefascineerd door tech-
niek en communicatie. Ik maakte mijiji n ei-
gen telefoon met twee plastic bekertjtjt es en 
een touwtjtjt e. Ik heb me verdiept in ‘dode 
communicatietechnieken’, zoals morse. 
Daar doen wijiji nu een beetjtjt e lacherig over, r, r
maar dat was toen net zo hip als sms-en 
nu is. Als je bedenkt hoe snel de techniek 
zich heeft ontwikkeld, dat is duizelingwek-
kend. Ik zou willen dat we met die snel-
heid ook problemen als watertekort en ar-
moede op konden lossen”. De kunstenares 
ziet ook de schaduwzijiji den van het altijiji d 
overal maar bereikbkbk aar zijiji n. “De telefoon 
is bijiji na belangrijiji ker dan een echt gesprek. 
WeWeW vinden het nu normaal dat je een echt 
gesprek onderbrbr reekt om de telefoon op te 
nemen”. In haar kunstwerk zit ook het con-
trast tussen natuur en cultuur vervlochten. 
TuTuT ssen de gesprekken door zoemen bijiji en. 
“In Australië zijiji n wetenschappers die be-
weren dat door de geluidsgolven van al 
die mobiele telefoons de bijiji en uitsterven”. 
Robyn kan nog uren doorvertellen over 
communicatie, maar we worden gemaand 
om een tafeltjtjt e verderop te gaan zitten, we 
zijiji n tenslotte aan het speeddaten.
We We W schuiven aan bij James Angus, hij is 
een soort moderne Newton. Hij meet al-
leen niet de snelheid waarmee appels uit 
bomen vallen, maar doet dat met voetbal-
len die hij uit vliegtuigen gooit. En is dan 
vooral geïnteresseerd in hoe de bal er na 
zo’n val uitziet. “Je zou denken dat ie na 
zo’n val helemaal plat is. Zo zou ik het in 
elk geval tekenen als ik een striptekenaar 
was. Maar als je het allemaal met com-
puterprogramma’s berekent dan blijkt er 
maar een lichte vervorming te zijn”. Die 
bal die op het VoorVoorV hout ligt, heeft dus 
niets met het EK voor onder de 21 jaar te 
maken. Terwijl Terwijl T kunstenaars en publiek 
met elkaar "irten, speelt de band Histeri-
onics een compilatie van nummers van 10 
CC en The Dire Straights en vloeit de wijn 
rijkelijk. Marie-Jeanne de Rooij – de hui-
dige expo-samenstelster en toekomstige 
directeur van Den Haag Sculptuur – loopt 
tevreden rond door de prachtige ruimte 
van het oude KPN kantoor. “Ik wilde de 
kunstenaars graag op een speelse manier 
voorstellen, weg van het VoorVoorV hout. Den 
Haag Sculptuur moet een band aangaan 
met de hele stad, niet alleen met het his-
torische centrum. Deze fantastische plek 
ontdekte ik per toeval. Op deze verdieping 
was het bedrijfsrestaurant. Heb je al geno-
ten van het fabuleuze uitzicht?”
Het is inderdaad wonderschoon, de sky-
line van Den Haag spreidt zich in de zoele 
zomerlucht voor ons uit op een bedje van 
dichtbebladerde bomenkruinen. 
Vervolgens Vervolgens V gaan we aan tafel bij Richard 
Goodwin, hij jaagt de Haagse politie de 
stuipen op het lijf met zijn persi"age op 
het veiligheidshuisje. Zijn bijna niet van 
echt te onderscheiden mobiele politie-
post staat vlakbij de Amerikaanse ambas-
sade, en dat zorgde voor een hoop com-
motie. “Ik zoek graag de grens op tussen 
openbare ruimte en architectuur. Ik had 
me alleen niet gerealiseerd hoe gevoelig 
de bewaking hier op deze plek ligt. Maar 
dat is juist het leuke van kunst in de open 
lucht. Je weet nooit wat het oproept bij de 
voorbijganger”.

Daar bij die molen

‘De Westermolens in Den Haag’Westermolens in Den Haag’W  (cirestermolens in Den Haag’ (cirestermolens in Den Haag’ ca 1760/70), (circa 1760/70), (cir  detail van een tekening van Jacob Elias la F detail van een tekening van Jacob Elias la F detail van een tekening van J argue.acob Elias la Fargue.acob Elias la F
COLLECTIE HAAGS GEMEENTEARCHIEF. 

Molen ‘Het Hert’ bij Leidsc‘Het Hert’ bij Leidsc‘Het Hert’ hendam (1758), doek van Jacob Elias la F doek van Jacob Elias la F doek van J argue.acob Elias la Fargue.acob Elias la F
PARTICULIERE COLLECTIE.




