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De voormolen
Voor u ligt het Peellands Molennieuws nummer 100. Dit nummer komt uit
in een rare tijd, veroorzaakt door het Coronavirus. We vergaderen via de
computer en bijna alle grote evenementen zijn afgelast. Ook voor de Peellandse Molenstichting is het programma aangepast.
Toch hebben we gemeend extra aandacht te moeten besteden aan deze
speciale 100ste uitgave en deze in kleur uit te geven.
Nummer één van het Peelland Molennieuws is uitgegeven in januari 1986
met een voorwoord van Joep Coppens, de toenmalige voorzitter. De vorige jubileumuitgave, nummer 75, is uitgekomen in mei 2012 en hierin is
door middel van foto’s een beeld geschetst van de molens in Peelland,
uitgegeven in kleur.
Na ruim 34 jaar zijn we uitgekomen bij het 100ste nummer. In deze uitgave
hebben we een overzicht willen geven van molens in verschillende kunstuitingen. We hebben ons niet willen beperken tot de molens van het Peelland, maar hebben bekende en minder bekende kunstenaars beschreven
in voornamelijk Nederland, zowel in de oude als in de moderne tijd. Alle
mogelijke kunsttechnieken passeren de revue. We zouden de kunst geen
recht doen als we dit molennieuws in zwart-wit zouden uitgeven, daarom
hebben we ook voor deze speciale uitgave gekozen het molennieuws in
kleur af te drukken. Vooral Geert van Stekelenburg heeft er veel tijd en
energie in gestoken, het is een mooie jubileumuitgave geworden. We
wensen u dan ook veel leesplezier.
Al geruime tijd heeft het bestuur gezocht naar uitbreiding van het aantal
leden. Met name een uitbreiding van personen met bestuurlijke ervaring
stond op het verlanglijstje, ook vertegenwoordiging vanuit de watermolens
was een lang gekoesterde wens. In Hans Kalkhoven en Mari van Dijk
hebben we een uitstekende uitbreiding van het bestuur gevonden. Beiden
waren bereid bestuurslid te worden en zijn toegetreden tot het bestuur,
daarom stellen zich graag aan u voor.
Namens de redactie, Peter van Rongen
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Uitgelicht

Even voorstellen: twee nieuwe bestuursleden
Van de redactie

Hans Kalkhoven
In juni 2017 heb ik het zout water
voor zoet water en stalen tandwielen voor houten kammen ingeruild. Na 43 jaar op de grote
vaart heb ik mijn werk als hoofd
scheepswerktuigkundige vaarwel
gezegd. En nu ik met pensioen
ben, heb ik de tijd voor mezelf en
ben begonnen als leerling watermolenaar op de Collse Watermolen. Op deze molen ben ik nog
steeds actief op zaterdagochtend, meestal op de oliemolen.
Sinds december 2017 ben ik samen met mijn partner zelfstandig
molenaar op de Genneper Watermolen. Op deze molen zijn wij
(minimaal) drie middagen per
week aanwezig en malen wij tarAan het werk op de Genneper watermolen
we, spelt en rogge op waterkracht. Verder malen we ook
eenkoorn, emmer, kamut, gort en boekweit op een elektrisch koppel. In
2019 heb ik zowel mijn certificaat als watermolenaar als het certificaat van
de korenmolenaarscursus gehaald.
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Mari van Dijk
Als nieuw bestuurslid van
de Peellandse Molenstichting wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is
Mari van Dijk en ik ben
sinds meerdere jaren als
vrijwilliger werkzaam bij
Holtens Molen te Deurne. In
eerste instantie waren mijn
bezigheden voornamelijk
gericht op het bedienen van
de molen en het malen van
het graan. Al vrij snel ben ik
me daarbij ook gaan bezighouden met het onderhoud
van de molen. Het laatste
jaar werk ik voornamelijk op
de zaagmolen.
Op de oprit van Holtens molen
De duidelijk zichtbare techniek van de molen is voor
mij de voornaamste reden om als vrijwilliger op een molen te gaan werken. Daarnaast is er door de drie verschillende activiteiten op Holtens molen (graan malen, olie slaan en hout zagen) met daarbij het winkeltje altijd
wel wat te doen. Bovendien zijn er zijn veel vrijwilligers, die tezamen een
fijne groep mensen vormen, waarbij ik mij thuis voel.
Sinds kort ben ik lid van het bestuur van de Peellandse Molenstichting
waarbij mijn voornaamste overweging is dat Holtens molen vertegenwoordigd moet zijn in dit bestuur. Verder wil ik mij graag inzetten voor de Peellandse molenaars.
Met vriendelijke groeten
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Vulstukken

Windmolens in de kunst
Van de redactie

Molens vormen al sinds het eind van de Middeleeuwen een gewild onderwerp voor kunstenaars. Niet alleen schilders en tekenaars werden geïnspireerd door molens, daarnaast hebben bijvoorbeeld ook glasblazers,
zilversmeden en in de afgelopen eeuw ook fotografen en filmers door de
eeuwen heen een grote hoeveelheid aan kunstuitingen geproduceerd.
Deze uitgebreide verzameling aan kunstwerken is niet alleen de moeite
waard om te bekijken, maar kan ons vaak ook veel leren over het verleden van onze molens. Het kan ons inzicht geven in de ontwikkeling van
de molentechniek, allerlei molengebruiken en andere zaken rondom al
deze molens. Aangezien het overgrote deel aan nagelaten kunstwerken
gevormd wordt door schilder- en tekenwerk, beginnen we dit artikel hiermee.
Molens in de schilder- en tekenkunst
De beschrijving hieronder wordt gevormd door een min of meer willekeurig ‘samenraapsel’ van kunstenaars en kunstwerken. Voor een meer volledig beeld verwijs ik naar het boek ‘Meesters en Molens’ (2007, Waanders
uitgeverij Zwolle) van de hand van Charles Dumas en Leo Endedijk. In dit
boek wordt aan de hand van afbeeldingen, in de loop der eeuwen gemaakt door Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, getoond hoe beeldbepalend deze molens in de loop der eeuwen in het Nederlandse landschap
zijn geweest. De enorme hoeveelheid aan kunstwerken, die in dit boek
opgenomen is, schetst bovendien ook nog eens een prachtig beeld van
de ontwikkeling van het gevlucht van de molen van dwars getuigd naar
het welbekende oudhollandse systeem dat we nu nog kennen.
De meeste molenkunst behoort tot de landschapskunst, een kunstvorm
die ontstond in de renaissance. Vóór die tijd, gedurende de Middeleeu6

wen, bestonden de meeste kunstuitingen voornamelijk uit afbeeldingen
die Bijbelse taferelen en andere Christelijke beelden weergaven.
De oudste taferelen boden een heel onwerkelijk beeld van het landschap,
met grillige rotspartijen en bergen en grote aantallen kleine tafereeltjes die
zich binnen dat geheel afspeelden. Zulke landschappen werden ook wel
‘Italiaanse landschappen’ genoemd, om aan te geven dat de wereld er
daar wel zo uit zou zien.
Een prachtig voorbeeld daarvan is een schilderij van Pieter Brueghel (de
oude ca. 1525-1569): De Kruisdraging van Christus, dat dateert van
1564. Hierop is een enorme Italiaanse rotspartij afgebeeld met bovenop
de top een standerdmolen. Een erg onrealistische situatie, zeker voor de
molenaar die in deze molen zou hebben moeten werken.
Op dit schilderij komen we verderop in dit artikel nog terug, het heeft namelijk eeuwen later een grote rol gespeeld in een merkwaardige speelfilm.
Overigens dé meester van het landschap van de zestiende eeuw (ook wel
Brabantse Gouden Eeuw genoemd) was Lucas Gassel (ca 1488–568 of
1569), wiens vader schilder was in Helmond. Lucas zelf werd waarschijnlijk geboren in Deurne. Hij verhuisde al vroeg naar Helmond en rond zijn
25e naar Antwerpen. Museum Helmond presenteerde van 1 juni tot en
met 30 augustus 2020 de eerste, grote overzichtstentoonstelling van zijn
werk.
Gassel schilderde ook vaak Bijbelse taferelen met op de achtergrond
weidse en bergachtige landschappen, waarop in de verte ook standerdmolens te zien waren. Er is slechts één gravure bekend van de hand van
Johannes en Lucas van Doetecem, wel gemaakt naar een tekening van
Lucas van Gassel, waarop vrij groot molens staan afgebeeld.
Op deze gravure zien we op de voorgrond Christus als de goede herder met
een kudde schapen, op de achtergrond een fantasierijk berglandschap, enkele huizen met bijgebouwen (in het schilderen daarvan was Gassel gespecialiseerd) maar verder twee
standerdmolens, ieder op
een heuvel. Op deze gravure staan de twee mo-

Gravure gemaakt naar een
tekening van Lucas Gassel. In die tijd was het vrij
gebruikelijk om gravures te
maken naar tekeningen
van andere kunstenaars.
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lens groter afgebeeld dan op alle andere bestaande afbeeldingen van de
hand van Lucas Gassel.
Van Jan Bruegel, de zoon van Pieter, die leefde van 1568 tot 1628, net
ná Gassel dus, zijn eveneens afbeeldingen met molens bekend. Eigenlijk
was hij de eerste schilder, die de molen een prominente plek gaf in zijn
landschapsschilderijen. Eén van die schilderijen is ‘Landschap met reizigers’, gedateerd rond 1600. In die tijd, het begin van de Hollandse Gouden Eeuw, werden de landschappen steeds realistischer in beeld gebracht, zelfs vaak met verwijzing naar de geografische locaties die als
inspiratie hadden gediend. Nu werd juist gepoogd om de werkelijkheid zo

Landschap met reizigers, Jan Bruegel , rond 1600

dicht mogelijk te benaderen. We zien op dit schilderij een open standermolen met dwars getuigd gevlucht op de achtergrond en op de voorgrond
een boerderij met bijgebouwen. Maar ook hier nog steeds diverse andere
tafereeltjes, zoals bijvoorbeeld: een groepje vissers aan de waterkant,
twee karren met paard die richting molen komen, een boer die zojuist geploegd heeft en zijn paarden uitgespannen heeft, een ruiter pratend met
een vrouw, een vrouw voor de deur van de woning. En heel in de verte is,
rechts van het midden aan de rand van een dorpje, zelfs nog een standerdmolen (‘staakmolen’ in de benaming van Bruegel) te zien. Hier dus
geen woeste bergen meer of een exotisch landschap op de achtergrond:
8

de middeleeuwen zijn nu duidelijk voorbij en de renaissance is aangevangen.
Deze overgang van middeleeuwen naar renaissance was een specifiek
Hollandse ontwikkeling, vandaar ook ‘de Hollandse School’ genoemd.
Volgens het Rijksmuseum vormt het schilderij ‘Het Ponteveer’ van Esajas van de Velde (1587-1630) hierin een mijlpaal. Het is waarschijnlijk het
eerste werk van grotere afmeting waarin een specifiek Hollands landschap wordt weergegeven, met een stromend water, bootjes, bakstenen

Esajas van de Velde: Het ponteveer, 1622

huisjes, overal keuvelende en bezig zijnde mensen en natuurlijk een molen (waarschijnlijk een wipmolen, maar het zou ook een fantasierijke standerdmolen kunnen zijn).
Degene die aan molens en kunst denkt, denkt uiteraard ook al gauw aan
onze wellicht bekendste molenaarszoon: Rembrandt van Rijn, deze leefde van 1606 tot 1669. Blijkbaar hebben zijn jeugdervaringen in en rond
de molen van zijn vader, molenaar in Leiden, hem geïnspireerd tot het
maken van een aantal etsen van molens in en rond Amsterdam. In de tijd
van Rembrandt had Amsterdam een aantal bolwerken, opgetrokken van
klei, liggend tussen de aarden verdedigingswallen rondom de stad. Op het
bolwerk ‘De Passeerder’ stond de ‘Kleine Stinkmolen’, Rembrandt maakte
hier in 1641 een ets van. De molen was eigendom van het Zeemleerbe9

reidersgilde en werd
gebruikt om gelooid
leer zachter te maken door het met levertraan te bewerken. De naam van de
molen dankte hij aan
de stank die bij dit
proces vrijkwam.
Van ongeveer 1602
tot 1660 maakte
Rembrandt zelfs een
hele serie landschapstekeningen en De stinkmolen, Rembrandt van Rijn, 1641
etsen. Uitgerust met
pen en inkt en soms
ook met krijt wandelde hij rond in de omgeving van Amsterdam, langs de
Amstel en de Vecht. De werken die hij toen maakte waren realistisch en
geven een mooie indruk van het landschap en vooral ook van de molens
in die tijd. Een ander
mooi voorbeeld van
zijn interesse voor
molens is de standerdmolen op ‘Het
Blaauwhooft’ Hiervan
bestaan zelfs meerdere uitvoeringen.
Van Rembrandt kennen we slechts één
schilderij met een
molen, namelijk het
De standerdmolen op ‘Het Blaauwhooft’, Rembrandt
‘Rivierlandschap met
van Rijn, rond 1641
windmolen’ dat hij
rond 1645 schilderde. Hierop zien we een standerdmolen, met de molenaar op de galerij,
een merkwaardige onderbouw en bijgebouwen. De molen staat op een
bolwerk aan de oever van een rivier. Op de voorgrond enkele mensen en
een roeier op de rivier. Het betreft hier een molen met een houten as en
wanneer je goed kijkt zie je dat de molen rechtsom (verkeerd om) draait.
Iets wat je vaker zag in die tijd en waarvan beweerd wordt dat dit te maken zou kunnen hebben met de productie van etsen. De afdrukken hiervan zijn namelijk een spiegelbeeld van de oorspronkelijke afbeelding op
10

Rivierlandschap met windmolen, Rembrandt van Rijn, rond 1645

de etsplaat. Eigenlijk is het
dus vreemd dat dit schilderij
dit omgekeerde beeld ook
vertoont.
Dit werk van Rembrandt vertoont een globaal, met grove
kwaststreken opgezet beeld
van een molen. Voor juist
veel meer gedetailleerde afbeeldingen van molens uit
diezelfde 17e eeuw kun je
beter de zeer gedetailleerde
molenetsen van de hand van
Dirk Eversen Lons (1599rond 1676) bekijken. Hij
maakte een serie met o.a.
Meelmolen, Dirk Eversen
Lons, rond 1625
11

een achtkante bovenkruier, een wipmolen en twee standerdmolens. Al
deze molens draaien in een voor ons ‘verkeerde’ richting, wat zoals eerder al gezegd bij veel etsen het geval was.
Verder waren er in die eeuw nog een heleboel andere schilders die hun
inspiratie zochten in de omgeving van molens en het
landschap daaromheen. Enkele bekende namen uit die
tijd zijn bijvoorbeeld: Aelbert
Cuyp (1620-1691), Jacob
van Ruisdael (1630-1681)
en Meindert Hobbema
(1638-1709).
In de 18e eeuw waren het
onder andere de gebroeders
la Fargue uit Den Haag die
een groot aantal molens tekenden en schilderen. In het
al eerder genoemde boek
‘Meesters en molens’ vinden
Gedeelte van het gezicht op de Westermolens we er een aantal terug. Van
Paulus Constantijn La Fargue, 1729-1782)
Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782), die meer
dan dertig molentekeningen maakte, bestaat onder andere een tekening
van de Westermolens in Den Haag. Op deze tekening, gemaakt met pen
en penseel, staan
maar liefst drie
molens.
Maar ook de zes
jaar jongere broer
Jacob Elias la
Fargue (17351778) werd aangetrokken door het
beeld van molens

‘Het Hert’ bij Leidschendam, Jacob
Elias La Fargue,
1735-1776?)
12

Gezicht op Rotterdam vanuit het noordoosten, Karel La Fargue, rond 1780

met hun landschap er omheen. Hij schilderde de molen ‘Het Hert’ bij Leidschendam.
Beide broers waren autodidact en waren aanvankelijk behangschilder.
Het schilderen van grote landschap behangsels voor herenhuizen, grachtenpanden en buitenplaatsen was vooral in de 18de eeuw enorm populair.
Veel pronkkamers waren voorzien van wand vullende idyllische voorstellingen.
Dan was er
nog een jongere broer,
Karel la Fargue(17381793), die
het vak leerde door het
werk van zijn

De Noordermolen in Groesbeek, Hendrik
Hoogers, 1777
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oudere broers te kopieren. Hij tekende vooral met zwart krijt en van hem
is o.a. een ‘gezicht op Rotterdam’ bekend, met op de voorgrond een wipmolen, verderop een stellingmolen en in de verte nog een derde molen.
Gedurende deze eeuw was er verder nog een groot aantal andere schilders en tekenaars bezig met het vastleggen van de in die tijd natuurlijk
nog volop in werking zijnde windmolens met hun (toen nog uitstekende)
biotoop.
Wat hierbij opvalt is dat deze rij tekenaars en schilders vrijwel geheel bestaat uit Noord- en Zuid-Hollandse kunstenaars. Iets wat waarschijnlijk
niet zo vreemd is, als men bedenkt dat in die tijd het overgrote deel van
de Nederlandse molens ook stond binnen dit gebied. Een uitzondering
hierop vormt de Nijmeegse kunstenaar Hendrik Hoogers (1747-1814),
die in 1801 een prijs ontving voor het best getekende Hollandse landschap. Van hem is bekend een tekening met pen en penseel van ‘De
Noordermolen’ in Groesbeek, een molen die in 1925 werd afgebroken.
Op deze zwart-wit tekening speelt de molen duidelijk de ‘hoofdrol’: hij
staat midden in het vlak, omgeven door bosschage, een boerderijtje en

Een van de winterlandschappen met molens van Andreas Schelfhout, 1869

een groepje mensen op de voorgrond.
Dan gaan we naar de 19 e eeuw en daarin komen we bijvoorbeeld tegen:
Andreas Schelfhout (1787-1870), deze schilderde, aquarelleerde en etste. Hij was de zoon van een lijstenmaker en vooral bekend om zijn pano14

ramische vergezichten en winterlandschappen en werd zelfs tot
de beste landschapsschilder van
zijn tijd gerekend. Hij was een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandse
Romantiek. Bekend van hem zijn
onder de in 1850 en 1870 met
zwart krijt, pen en penseel getekende werken ’Winterlandschap’
met Molens’ waarvan er een gemaakt werd in Aarlanderveen.
Van de andere zijn de juiste locaties niet te achterhalen, omdat
hier verschillende elementen in
een compositie samengebracht
werden.
Een van zijn andere werken is de
‘Paltrokmolen’, een in zwart krijt
en grijs penseel gemaakte tekening. Hier tekende de kunstenaar
geen landschap, maar uitdrukkePaltrokmolen, Andreas Schelfhout
lijk alleen de molen, zonder zij
omgeving. Hij heeft waarschijnlijk
de molen vooraf grondig bestudeerd, alle onderdelen staan afgebeeld.
Op diezelfde nauwkeurige wijze heeft hij ook de wipmolen bij Wateringen
getekend en van deze molen bestaat zelfs een tekening met onderdelen
ervan, alsof het
hier een bouwtekening betreft.
Een leerling van
deze Andreas
Schelfhout was:
Johannes Franciscus Hoppenbrouwers (18191866). Diens werk
was duidelijk geïnVissers in een poldervaart bij avond,
Johannes Franciscus
Hoppenbrouwers,
1852
15

De vijf molens, Jacob Maris. Op de voorgrond De Reus Goliath

spireerd op het werk van zijn leermeester. ‘Vissers op een poldervaart’ is
een schilderwerk met een poldervaart, twee vissers in een bootje, een
molen op de voorgrond en een in de in de grijs-grauwe, nevelige verte. Dit
werk is ook weer een
voorbeeld van de Hollandse Romantiek met
een realistische weergave van een polderlandschap en een dorp in de
verte.
Jacob Maris (18371899) schilderde in de 70
-er jaren van de 19e eeuw
een groot aantal molens.
Hij schilderde hierbij niet
de werkelijke situatie,
maar ‘componeerde’ zijn
eigen werkelijkheid. Verschillende molens die
Maris schilderde konden
daardoor later ook niet
geïdentificeerd worden.
Le moulin de la Galette,
Vincent van Gogh, 1866
16

Een bekend schilderij van zijn hand is ‘De vijf molens’ van 1878. Op de
voorgrond zien we een molen die later wel geduid kon worden, het is namelijk de houtzaagmolen ‘De Reus Goliath’, die twee jaar na het maken
van dit schilderij helaas gesloopt werd.
De enige buitenlandse molen in dit artikel komt van een van onze grote
kunstschilders: Vincent van Gogh (1853-1890). Ook hij heeft zich laten
inspireren door de aanblik van molens. In zijn Nederlandse periode schilderde hij vooral watermolens, o.a. de Opwettense, de Genneper en de
Collse watermolen. Van zijn Franse periode zijn bekend de windmolens
op Montmartre en vooral ook bekend is ‘Le moulin de la Galette’ die hij
verschillende keren schilderde. Een heel mooie versie is die hij schilderde
in de winter van 1886. We zien op dit nog vrij realistische werk de molen
in de sneeuw en een echtpaar op de voorgrond.
Dan zijn we zo langzamerhand aanbeland in de 20e eeuw. Het impressionisme ontwikkelde zich
al vanaf de jaren zestig
van de negentiende
eeuw in Frankrijk. Het
wordt veelal beschouwd
als het begin van de
moderne schilderkunst.
Typerende aspecten
van het impressionisme
zijn de gerichtheid op
de beleving van het
moment ('impressie') en
de keuze voor thema's
uit het 'moderne leven',
de bijzondere aandacht
voor lichteffecten en
kleur en de schetsachtige werkwijze.
Een vertegenwoordiger
van deze werkwijze
was, in zijn beginperiode althans, Piet Mondriaan ( 1872-1944).
Mondriaan mag dan wel
wereldberoemd zijn
geworden met zijn composities in rood, geel en
De molen van Heeswijk, Piet Mondriaan, 1904
blauw, maar aanvanke17

lijk schilderde hij wel degelijk ook
molens in het landschap. Bekend
van hem is onder andere het werk’
De oude molen van Heeswijk’. Van
dit impressionistische kunstwerk,
daterend van 1904, werd aanvankelijk gedacht, dat het de molen van
Uden was, waarschijnlijk omdat
Mondriaan een jaar in Uden gewoond heeft.
Het werk is geschilderd (met olieverf op doek) in grote kleurrijke
vlakken en lijnen Mondriaan schilderde deze molen in 1904 en exact
45 jaar later ging deze molen helaas door brand verloren.
In 1908 schilderde Mondriaan een
molen in een geheel andere stijl, de
Molen bij zonlicht, Piet Mondriaan, 1908 Winkelse molen, bij Abcoude. Dit
werk was compleet anders. Hoewel
Mondriaan aan de kunstacademie een gedegen technische opleiding had
genoten, gebruikte hij die kennis hier met opzet niet, omdat hij zich realiseerde dat technische fouten alleen
maar afleidden van waar het volgens hem op aankwam: de beleving
van het schilderij zelf. Door deze
plotselinge stijlbreuk zag Nederland
hem ineens als de voorman van de
avant-garde. Dit werk toont in grove
penseelstreken een wipmolen in het
felle zonlicht, hier worden bijna alleen nog maar primaire kleuren gebruikt.
De in ’s Hertogenbosch geboren
Jan Sluijters (1881-1957) schilderde in 1910 ‘’ De bleeke dood’ in
Zaandijk. Deze, nog bestaande en
oudste nog bestaande stellingmolen
molen werd door hem vereeuwigd
Molen ; De bleeke dood’,
Jan Sluijters, 1910
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in een veelkleurige impressionistische stijl.
Jan Sluijters noemde
zichzelf een ‘luminist’:
schilder van het licht.
Net als Piet Mondriaan
en Jan Toorop probeerde hij de sensatie
van het licht weer te
geven. Veel van zijn
werken blonken dan
ook uit door het gebruik
van allerlei felle kleuren. Zeefdruk Karel Appel, hiervan zijn in 1986 slechts 24
afdrukken gemaakt
Jan Sluijters, woonde in
zijn jonge jaren op een
benauwd zolderkamertje in de Amsterdamse Kostverlorenbuurt, een buurt
die vol stond met oude paltrok zaagmolens. Sluijters heeft ook veel van
die molens geschilderd.
Bijna aan het eind gekomen van dit hoofdstuk vernoemen we ook nog hier
ook nog de schilder Karel Appel (1921-2006). Ook deze schilder, die
vooral bekend staat om
zijn veelkleurige grove
kunstwerken en zijn uitspraak: ‘Ik rotzooi maar
wat an!’ heeft zich laten
inspireren door molens.
Van zijn hand is een
zeefdruk met een in zijn
karakteristieke stijl, in
grove vegen, afgebeelde
grondzeiler. Voor eventule belangstellenden: hiervan worden nog diverse
exemplaren te koop aangeboden op internet.
Wellicht voor sommigen
onder u een onverwachte verschijning in deze
Wipmolen, Anton Sipman,
uit portfolio uitgegeven in
1978
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rubriek, maar het werk Anton Sipman (1906-1985) hoeft beslist niet onder te doen voor vele andere molenkunstuitingen van de afgelopen eeuwen. De collectie van Anton Sipman werd in 2010 door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed verworven. In deze collectie bevinden zich 277
bouwhistorische tekeningen van windmolens, die Anton Sipman vanaf
1934 in detail heeft opgemeten en getekend. Naast de tekeningen bevat
de collectie Sipman foto’s, schetsen, correspondentie, knipsels, veel aantekeningen en drie nog niet eerder gepubliceerde manuscripten voor boeken over oliemolens, houtzaagmolens en poldermolens. Zo kennen we
waarschijnlijk allemaal wel de tekening van de torenmolen van Zeddam.
Dit werk toont het hele interieur van deze prachtige oude molen zoals hij
was in de 17e en 18e eeuw. Daarnaast heeft hij o.a. ook op een geweldig
kunstzinnige manier de wipmolen in opengewerkte vorm getekend. En
heel vaak zijn op zijn tekeningen hier of daar ook nog enkele personen
afgebeeld. Op de beeldbank van het cultureel ergoed zijn al deze fraaie
tekeningen te bewonderen.
En tot slot nog even aandacht voor een kunstenaar uit onze regio, iemand

De Volksvriend Liessel, Henry van den Berkmortel, 2019

die eveneens geïnspireerd raakte door het zien van molens. Henry van
den Berkmortel uit Deurne heeft in 2019 dagelijks een schets gemaakt
van een plek of evenement in de Gemeente Deurne. De 365 schetsen,
met inleidende tekst, zijn gepubliceerd op facebook onder "Scatch of the
day", maar zijn ook gebundeld in boekvorm: "Het Schetsboek van Deur20

ne". Hij heeft de molens Johanna Elisabeth in Vlierden, Maria Antoinette
in de Zeilberg, Holten's molen in Deurne, De Volksvriend in Liessel en de
watermolen aan het Haageind in Deurne getekend. Op verzoek heeft hij
ook nog de molen van Mierlo op papier gezet.
Glasblazers en zilversmeden
Naast schilders en tekenaars waren er in vroeger eeuwen ook zilversmeden en glasblazers, die hun inspiratie vonden bij de windmolen, al dan
niet in opdracht van een molenaarsgilde.
De molenbeker is een vorm van beker of drinkglas uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. De beker of glas heeft geen voet, maar in
plaats daarvan een miniatuurmolen, vrijwel altijd een standerdmolen. Als
de drinker op een aan de molen bevestigd buisje blies, draaiden de molenwieken. Molenbekers zijn rijkversierd en gemaakt van kostbare materialen, zoals zilver en goud. Soms is een deel van de beker van glas. Het
Rijksmuseum heeft een 10-tal van dergelijke bekers in zijn bezit. Ze dateren van 1500 tot 1721. Van slechts twee van deze bekers zijn de makers
bekend. Een daarvan is in 1721 gemaakt door Hendrik van Beest, het
was de beker van het molenaarsgilde te Rotterdam. Hij is van zilver en
ongeveer 25 cm hoog.
Aan weerskanten van het wapen zijn de volgende verzen gegraveerd:
"Men zegt de Molen maalt // En
draait met alle winden // Dat
rijkelijk o Vrinden // Uw zorg en
zweet betaalt // T Geluk dat
wispelturig Den stervling biet
den rug // Dan streelt en dan
weer stug" en "Draait ook en
keert gedurig // Maar weest Gij
eensgezint; // Wilt ieder 't zijne
geven; // Dan loopt geheel uw
leven // 't Geluk u voor den
wint. F.G.".
Op de molen zien we een klokje.
Molenbekers waren onderdeel
van drankspellen. Het is onbekend welke spellen ermee geZilveren molenbeker, Hendrik van
Beest, 1721
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speeld werden. Misschien moest de drinker de beker leegdrinken, voordat de wieken stopten met
draaien.
Sommige molenbekers zijn ook versierd met een
klokje. De wijzer van het klokje draaide mee met de
wieken. De uitkomst kan voor een aantal slokken,
bekers of rondjes gestaan hebben, maar de wijzer
kan ook een volgende drinker hebben aangewezen.
Een voorbeeld van een molenglas, dat dateert van
1585, is het glas dat versierd is met de wapens van
prins Maurits en van de stad Bergen op Zoom.
Maurits beschouwde zich als markies van Bergen
op Zoom nadat hij in 1585 de stad en omgeving in
leen had gekregen van de Staten-Generaal. De
molenbekers of -glazen werden dus niet altijd voor
gebruik bij de gilden van molenaars gemaakt.
Molens in de fotografie
In 1837 ontdekte Daguerre bij toeval de mogelijkheid om een opgenomen beeld vast te leggen. Hij
had een gejodeerde verzilverde koperplaat kort belicht en hierna blootgesteld aan kwikdamp. Hierop
bleek zich een beeld te hebben gevormd. Later
noemde men dit proces ‘daguerreotypie’. De uitvinding van de ‘fotografie' was een feit. Het duurde
nog tot 1930 eer het mogelijk werd foto's meermaals af te laten drukken door middel van negatieven van een rolletje. Maar eigenlijk vrijwel meteen
Molenglas, maker onal vrij snel vanaf de begintijd van de fotografie was
bekend,1585
‘de molen’ een geliefd onderwerp voor diverse fotografen. Al vóór 1900 werden de eerste molenfoto’s gemaakt. En meestal
waren dit niet enkel afbeeldingen van de molen alleen, maar vaak werd
de omgeving opgenomen in het beeld en werd er vooraf een mooie compositie samengesteld van mensen, karren met paarden en allerlei toestanden daar omheen. Eigenlijk werd er op dezelfde manier een afbeelding
‘gecomponeerd’ zoals de kunstschilder dat deed in de voorgaande eeuwen. Een mooi voorbeeld daarvan is een foto die rond 1900 gemaakt is in
Beers bij Cuijk (Kuik, volgens de beschrijving). De molen was toen net
gebouwd en natuurlijk moest er een foto gemaakt worden. Op deze foto
zien we voor de molen een kar met mensen erop, een groepje mensen
voor de invaart, personen naast en voor de schuur, een persoon op een
ladder tegen de schuur, eentje op het dak van de schuur, twee personen
22

De stellingmolen van Beers bij ‘Kuik’.

op de stelling van de molen en als laatste nog iemand links op het randje
van de foto. Een prachtige compositie dus met molen, bijgebouwen, kar
en overal mensen die allemaal lang stil moesten blijven staan vanwege de
lange sluitertijden die gebruikt werden in die tijd.
Wat te denken van de foto van de standerdmolen van Nederweert, gefotografeerd door fotograaf J. Bijnen uit Waalre. Hiervoor werd het halve dorp
opgetrommeld om te poseren op de kade van de Zuid-Willemsvaart. Een
Standerdmolen Nederweert
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van de kinderen op de voorgrond moest gaan zitten vissen en het meisje
boven de visser houdt haar (melk)kan duidelijk in beeld. Ook de twee fietsen moesten uitdrukkelijk in beeld. Niet alleen de molen was belangrijk,

Moleneind Veghel

maar ook de kerk op de achtergrond en de boerderij links werden bij het
beeld betrokken. Links naast de molen poseren ook nog twee personen
achter de witte ‘vlokken’, waarvan niet duidelijk is wat dat voor iets is.
Een ander mooi voorbeeld vormt een foto van 1909 die gemaakt werd
aan het Moleneind in Veghel. De molen wordt hier iets minder centraal in
beeld gebracht. Maar ook hier wordt geposeerd voor de foto: links de
staande dame en de jongen op de tramrails, aan het eind van de straat
de man met kar
ervoor en links de
twee meisjes met
schort.
Een bekende
(molen) fotograaf
in onze omgeving
was ‘Kunsthandel
De standerdmolen in
Asten op ansicht
nummer 3 van
Berkers-Verbunt
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Berkers-Verbunt’. Vanaf rond 1900 maakte de fotograaf van deze kunsthandel foto’s van vrijwel alle molens in het gebied van de Peel. Hij nummerde al zijn foto’s. Zo was foto nummer 3 een foto van 1907 van de molen in Asten. Ook hierop poseren enkele mensen, maar verder wordt het
beeld vooral bepaald door de molen en zijn rustieke omgeving: drie oude
boerderijen, enkele bomen en een grasveld op de voorgrond.
Ook op de foto van de Binnenmolen in Weert wordt geposeerd, hoewel
dat op het eerste
gezicht niet opvalt. Deze fotograaf wilde heel
bewust niet alleen
de molen in beeld
brengen, maar er
ook een prachtig
plaatje van maken. Hiervoor
mochten de bomen gerust pal
voor de molen
staan. Op de galerij poseert de
molenaar en op
de belt staan ook
enkele mensen.
De kerk speelt in
dit beeld haast
net zo’n grote rol
als de molen. De
toegestane maximumsnelheid op
het weggetje voor
de molen is 15
Aan het formaat van de bomen op de voorgrond is te zien dat
km., getuige het
de onderste foto van de Binnenmolen in Weert
bord rechts op
waarschijnlijk het oudst is.
de voorgrond.
Van diezelfde foto
bestaat ook een iets oudere versie, de bomen op de voorgrond zijn op
deze afbeelding namelijk nog iets jonger. In de beginjaren van de 20e
eeuw met alleen zwart-wit fotografie, had men blijkbaar ook behoefte aan
enige kleur. De kleurenfotografie bestond echter nog niet en dus kleurde
men de foto’s in met de hand. De kleuren zijn aanvankelijk nog erg vaag,
later kleurde men foto’s vaak in met iets fellere kleuren.
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De foto, gemaakt in ‘s-Hertogenbosch in 1911 aan de stadsgracht met
een stellingmolen aan een water met een brug is niet alleen ingekleurd.
Als je hem nader bekijkt, valt het ook op dat de kerk rechts naast de molen bewerkt is met pen. Ook het gevlucht van de molen oogt erg strak en
daar lijkt eveneens een pen aan te pas gekomen zijn. In de begintijd van

Stellingmolen aan de stadsgracht in ‘s-Hertogenbosch

de fotografie was het namelijk nog heel gebruikelijk om zaken die niet helemaal helder waren op de foto bij te werken met een pen. Verder is deze
foto heel zacht, bijna als een aquarel, ingekleurd. De fotograaf was in die
tijd soms dus nog echt bezig als een schilder. Om welke molen het hier
gaat is (nog) niet helemaal duidelijk.
Nog een paar mooie voorbeelden van ingekleurde en met pen bijgewerkte foto’s zijn de zijn de volgende foto’s van Kerkdriel (1911), Meppel
(jaartal niet bekend), Oosterhout (1916) en Renkum (1907). Al deze foto’s
zijn eigenlijk een kruising tussen foto en aquarel. De kunstenaar was dus
zowel fotograaf als schilder, alhoewel we natuurlijk niet weten of de fotograaf dit schilderwerk ook altijd zelf ook uitvoerde.
Bijna al deze foto’s, ook de niet ingekleurde hebben nog steeds met elkaar gemeen, dat het mooie romantische tafereeltjes zijn. Hierbij vormt
vooral niet alleen de molen het middelpunt en ook vaak wordt er geposeerd, in groepjes of alleen. De gelijkenis met de romantische schilderijen
uit de voorgaande eeuw is nog erg groot.
Maar zelfs veel later, nog tot in de 60-er jaren, toen de kleurenfotografie
toch echt al enige jaren in gebruik was, werd, werden er nog foto’s inge26

Enkele mooie voorbeelden van later ingekleurde zwart-wit foto’s

kleurd. Zo is er een foto van de molen van Geldrop (1961), die weliswaar
niet meer met de hand bijgewerkt is, maar die duidelijk nog ingekleurd is:
het rood van een van de daken en het gras is ingekleurd in een verder
zwart-wit foto. Het decor rondom de molen was blijkbaar ook nog erg belangrijk, daarvan getuigen de huisjes links en de auto bijna centraal in de
foto. De kleuren zijn hier voorzichtig flets in tegenstelling tot die op een
ansicht van een wipmolen bij Heikop (jaartal onbekend, maar waarschijnlijk 60-er jaren) waarbij vooral in de voorgrond harde en felle kleuren gebruikt zijn. Hier is een ‘kunstschilder’ aan het werk geweest.
De molenfoto’s van de afgelopen 10-tallen jaren zijn meestal totaal anders: de molen
vormt het middelpunt en elk detail
van de molen
wordt zo duidelijk
als mogelijk in
beeld gebracht.
De fotograaf werkt
de foto uiteraard
niet meer met de
hand bij, indien
‘t Nupke in Geldrop
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nodig wordt er hier of daar wat geretoucheerd met behulp van een fotobewerkingsprogramma (gefotoshopt). De werkelijkheid mag hierbij echter
geen geweld worden aan gedaan.
Soms zijn er echter kunstenaars die met behulp van de schoonheid van
een windmolen geheel eigen foto’s willen creëren. Een van die kunstenaars is de fotograaf Scarlett
Hooft Graafland.
In 2010 maakte zij
in het kader van
een landschapsstudie een fotoserie van stellingmolen De Hoop in
Gorinchem. Daarvoor werd het gevlucht van de molen voorzien van
een lang, dik rood
touw. Alvorens dit
te kunnen doen,
Wipmolen Heikop (tegenwoordig Hei– en Boeicop)
moest eerst berekend worden of
de molen de krachten die na het aanbrengen van al die meters touw op
voor geprepareerde planken, gemonteerd op het gevlucht, wel aan zou
kunnen. De molen bleek dit alles veilig te kunnen doorstaan tot windkracht
10.
Het resultaat was een opmerkelijke serie
foto’s van een nu wel heel opvallende molen in een Hollands polderlandschap.
Molens in de filmkunst
Zo af en toe maken molens ook op filmers
nog steeds indruk. Zo maakte in 2011 de
Japanse kunstenaar Takahiro Tsushima
in Kinderdijk een bijzondere videofilm. Hij
maakte 24 uur lang foto's. Die monteerde
hij achter elkaar en zo ontstond een film
van 12 minuten over 'een dag en een
nacht tussen de molens'.
Stellingmolen De Hoop, Gorinchem
(uitsnede foto: Scarlettt Hooft Graafland)
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Esther Urlus maakte in 2013 een korte experimentele film, waarbij de
inspiratie voor een onderzoek naar analoge printtechnieken de serie molenschilderijen van Piet Mondriaan en in het bijzonder het schilderij ‘Rode
molen’ waren. Dit schilderij werd exact 100 jaar voor het Japanse kunstproject geschilderd. Dit was dus een filmisch onderzoek geïnspireerd op
Mondriaans molenschilderijen.
Een wel heel bijzonder filmproject is de film ‘The Mill and the Cross’. Het
is een Poolse-Zweedse speelfilm uit 2011 van de Poolse filmregisseur en
schilder Lech Majewski.
De film is gebaseerd op
het schilderij De kruisdraging uit 1564 van Pieter
Bruegel de Oude. Rutger
Hauer speelt hierin de rol
van Bruegel. Het schilderij dat aan de film ten
grondslag ligt, plaatst een
Jezusfiguur in een gecomponeerd landschap
dat wordt gedomineerd
door een torenhoge rotspartij met een molen. In
Still uit ‘The Mill and the Cross’
het landschap bevinden
zich honderden andere
figuren, die de centraal gepositioneerde Jezus bijna aan het gezicht onttrekken. De film speelt zich geheel in de wereld van het schilderij af.
Majewski liet voor deze fil een driedimensionale, virtuele reconstructie van
Bruegels landschap maken, draaide in vijf landen op bijpassende locaties
en maakte studio-opnamen met de acteurs.
Enkele projecten
Stellingmolen “De eendracht’in Leeuwarden te vinden in de database van
verdwenen molens, brandde af in 1820 en werd al in 1880 gedeeltelijk
afgebroken. Het was een voormalige pelmolen, waarvan de romp nog een
tijd in gebruik is geweest als verfhandel en sinds 1990 ook als woning,
werkplaats en opslagruimte. In 2017 is de onderbouw gerestaureerd en
hierop is een stalen geraamte geplaatst met kop en wieken. (Kunstenaar:
onbekend)
De molen heeft een nieuwe functie gekregen. Studenten kunnen in de
molen studeren. Er is een stiltecentrum, de studentenpastor zit er en er is
een centrum voor levensbeschouwing. Op de begane grond is een zaal
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voor circa 200 mensen. En de oude molenromp fungeert als een soort uitkijktoren waar je kunt uitwaaien.
De staalconstructie van de omloop en
het stalen achtkant heeft een gewicht
van 18 ton. Molen De Eendracht werd
voorjaar 2018 officieel heropend en biedt
nu zijn omgeving de aanblik van een
molen.
Een zeer eigentijdse vorm van kunst
kreeg in 2018 vorm op molen De Valk in
Leiden ter gelegenheid van het 50– jarige bestaan van het museum. Daar werd
een grote lichtshow gegeven. (Creatie:
Blauwe Uur) Met behulp van lasertechniek werden er prachtige beelden op de
romp van de molen geprojecteerd. Op de
De Eendracht, Leeuwarden
(foto: Piet den Besten)
website van Molenmuseum De Valk is
een filmpje zien met de beelden van deze happening. Hieronder vindt u enkele beelden van dit geweldige gebeuren.
Ook in deze tijd nog worden kunstenaars nog steed geïnspireerd door de
aanblik van molens. Hoewel de molen als dagelijks werktuig in veel gevallen dan wel geen dienst meer doet, blijft hij toch altijd voor veel mensen
gelukkig een bron van inspiratie en plezier. Hopelijk zal dit in de toekomst
altijd zo blijven.

Lichtshow op De Valk in
Leiden
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Bronvermelding voor de totstandkoming van deze
uitgave:













www.molenkunst.nl
www.youtube.com/watch?v=M8manmfFwGM
www.scarletthooftgraafland.nl/shg/site/project/
item_media/35/The-Netherlands
www.molendatabase.org/molendb.php?
step=details&nummer=466
www.rijksmuseum.nl
www.volkskrant.nl
wwww.https://iffr.com/nl/2014/films/rode-molen
www.https://www.filmfestival.nl/archief/rode-molen/
www.filmfestival.nl/archief/rode-molen/
www.museumhelmond.nl/tentoonstelling/lucasgassel-van-helmond
molenmuseumdevalk.nl/over-het-museum/jaarmolenmuseum
Ansichtkaarten: collectie Geert van Stekelenburg
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Molenkalender 2020/2021:
In verband met corona is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet doorgang vinden van diverse
molenactiviteiten

www.peellandsemolenstichting.nl
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