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Afb. 1: De molens van Kinderdijk zijn volgens deze folder Hollandse iconen 'om trots op te zijn'. Brood blijkbaar ook.Reclamefolder brood- en banketbakker Van Maanen, 2011

   

Afb. 2: Een molen en fietsers benadrukken de  'vertrouwde Hollandse smaak' van Unox-soep, ook al is het Chinese tomatensoep. Etiket Unox 'Stevige Chinese Tomatensoep'
- Illustratie verwijderd ivm 
documentgrootte - 
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Afb. 3: Geen Hollandse gezelligheid zonder molens, tulpen en kaas. Linda de Mol in het decor van het televisieprogramma 'Ik hou van Holland'. Bron: showbiznewz.nl



1. Inleiding

1.1 AanleidingNa afronding van mijn studie Mediëvistiek in 1998 ging ik met een vriendin op wereldreis. De eerste bestemming was China, het land van de Chinese Muur, de Verboden Stad en de babi pangang. In de miljoenenstad Xi'an – wereldberoemd vanwege zijn terracottaleger - zochten we een restaurant. We belandden in een ongezellig zaaltje met plastic stoelen en tl-verlichting. Aan de muur hing één decoratie: een levensgrote poster van de Keukenhof.  Gniffelend over het clichébeeld dat die Chinezen daarmee van 'Holland' kregen – zelf was ik nog nooit in de Keukenhof geweest -, kijk ik nu, jaren later en mede door onderhavig onderzoek, heel anders tegen die ervaring aan. Ja, Nederland is voor veel buitenlanders het land van tulpen, molens en klompen. En wat is daar mis mee? Want inmiddels worden deze oer-Hollandse beeldmerken ook in eigen land weer massaal omarmd. Linda de Mol trekt wekelijks anderhalf miljoen kijkers met haar spelshow 'Ik hou van Holland' waar molens een prominente rol vervullen in het decor. En Unox benadrukt de 'vertrouwde Hollandse smaak' van haar vernieuwde stevige Chinese tomatensoep met een molen in een polderlandschap. Zelfs brood is een Hollands product om trots op te zijn, zo leert de folder van mijn plaatselijke bakker, die parallellen trekt tussen zijn brood, de Amsterdamse grachtengordel, de Keukenhof en de molens van Kinderdijk. Maar hoe is de molen eigenlijk het landmark van Nederland geworden? Molens komen immers ook in andere landen voor, zoals Griekenland en Spanje. Hoe bepalend molens voor Nederland waren, wordt pas duidelijk met enige basiskennis van de vaderlandse geschiedenis. Zonder molens had het westen van ons land geen droge voeten. En zonder molens kon Nederland in de Gouden Eeuw niet uitgroeien tot handelsnatie van wereldformaat. Rond 1850 telde Nederland zo'n tienduizend molens. Honderd jaar later hadden vrijwel ze vrijwel allemaal hun functie verloren en was er nog geen tien procent over. En toch ontwikkelde de molen zich in diezelfde periode tot het nationale symbool van Nederland. Hoe kwam dat? Die vraag staat centraal in deze scriptie. Ik onderzoek hoe de beeldvorming over molens veranderde. Welke rol speelden molens in het Nederland van de negentiende eeuw? Hoe keken buitenlanders ertegenaan? Wat veranderde er in de symbolische betekenis van de molen voor Nederland toen zij hun functie verloren? Waardoor gebeurde dat en wanneer? Vragen die nader onderzoek vergen vanuit verschillende disciplines.
1.2 Een modern icoonIn de loop van de negentiende en twintigste eeuw kwam er een eind aan de economische functie van de molen door de opkomst van nieuwe energiebronnen als kolen, diesel en elektriciteit. De molen leek daarmee definitief uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. Met zijn huidige icoonfunctie is dat nauwelijks meer voor te stellen. Nederland zonder molens is als China zonder Chinese Muur of Egypte zonder piramides. Alle drie bouwwerken die een gebruiksfunctie hadden, en inmiddels als nationale iconen niet meer weg te denken zijn van het wereldtoneel. De molen begon ooit als waterverplaatser en werktuig, en groeide uit tot symbool van onze nationale identiteit. Deze scriptie richt zich op de periode waarin die overgang plaatsvond: de negentiende en vroege twintigste eeuw. Maar om een goed beeld te krijgen van de volledig nieuwe betekenis die de molen kreeg, is het goed om te laten zien hoe aanwezig hij ook aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog is. Zo aanwezig, dat we het zelf vaak niet eens meer zien – net als  tweehonderd jaar geleden, maar dan anders. Naar voorbeelden hoef je niet lang te zoeken, reclamemakers maken er dankbaar gebruik van. In het toerisme, de reclame en zelfs in de politiek. De molen heeft zich ontwikkeld tot een metonymie voor Nederland en alles wat Nederlands is. Onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen toont aan dat molens naast kaas en tulpen de belangrijkste associaties zijn die buitenlanders hebben met Nederland.1 Deze klassiekers maken, samen met het culturele erfgoed uit de Gouden Eeuw, onderdeel uit van de zogenaamde 'Holland Classics', een succesvolle product-markt-combinatie die ons land per toerist per dag meer geld oplevert dan enig  ander reisdoel, zoals kusttoerisme of stedentrips.2 De Zaanse Schans 
1 NBTC – Holland Imago-onderzoek 2009, p.8.
2 NBTC – Onderzoek inkomende toerisme 2009, p. 52. 
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en de Keukenhof behoren met respectievelijk 773.000 en 868.000 bezoekers per jaar tot de grootste toeristische trekpleisters van Nederland. De molens van werelderfgoed Kinderdijk trekken ondanks hun slechte bereikbaarheid nog altijd 110.000 betalende bezoekers.3 De authenticiteit van molens in de betekenis van 'echt' is vaak van ondergeschikt belang. De Zaanse Schans en Kinderdijk zijn hiervan een sprekend voorbeeld. De eerste is een (nagenoeg) volledig gereconstrueerde setting voor toeristen: compact en 'behapbaar' en uitermate gunstig gelegen voor de internationale bezoeker die zoveel mogelijk 'Holland' wil zien in zo weinig mogelijk tijd. De laatste is UNESCO Werelderfgoed juist vanwege zijn authenticiteit: als laatst overgebleven grootschalig molencomplex dat ooit slechts één van de vele was in het Nederlandse landschap. Voor veel toeristen biedt Werelderfgoed Kinderdijk echter niet veel meer dan een fotomoment en een sanitaire stop onderweg van de Keukenhof naar Brugge. De functie die de molens hadden blijft vaak onderbelicht. Maar die doet ook niet ter zake.  Het gaat om de beleving. Dat verklaart ook de populariteit van de 'Nederlandse' molens die zijn gebouwd in of verhuisd naar het buitenland. De molen van het vijfsterren-resort Orange County nabij Antalya in Turkije en de molens in de Amerikaanse stadjes Holland (Michigan) en Fulton (Illinois) vertegenwoordigen 'de Nederlandse cultuur' en voldoen daarmee aan de eisen van de gebruikers.4De commercialisering van de Nederlandse volkscultuur reikt verder dan het toerisme. Zo worden klederdracht, molens, tulpen en klompen volop gebruikt bij de promotie van Nederland en Nederlandse producten in het buitenland. Vooral de Volendamse (of eigenlijk: Volendams lijkende) klederdracht is populair.  Frau Antje doet al vijftig jaar succesvol zaken in Duitsland in haar quasi-Volendammer outfit.5 De tulp is het logo van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. En de molen siert menige verpakking van producten van Nederlandse makelij, of het nu zuivel is of soep. De Blokker ligt vol met servies, servetten en koektrommels die zijn versierd met molens en andere 'oer-Hollandse' taferelen. Zelfs voor geboortekaartjes en wenskaarten zijn molens, tulpen, klompen en klederdracht een hip thema geworden. De iconen vervullen een belangrijke functie: ze symboliseren de 'Hollandse' eigenheid en leiden onmiddellijk tot herkenning.6 Molens en klederdracht reflecteren een lange historie en traditie. Ze hebben een ambachtelijk imago dat producenten willen laten afstralen op hun producten. Retrothema's zijn daarom populair in de reclame. Maar molens worden ook gebruikt om een ander soort boodschap over te brengen. Zo speelde in 2008 de Partij voor de Vrijheid in een promotiefilmpje in op de nationalistische gevoelens van de kiezer met een veelzeggende openingsshot van een molen in het Hollandse polderlandschap. Varend in een roeiboot tegen het decor van weilanden, fietsers en molens deden Geert Wilders en Fleur Agema een oproep aan de kijker om zich aan te melden als nieuw Tweede Kamerlid voor de PVV.  Het vertrouwde decor moest ongetwijfeld de oproep versterken om te stemmen op de partij die 'staat voor een beter Nederland, waar mensen zich thuis voelen'.7 GroenLinks maakte in 2009 – geheel in lijn met haar eigen partij-ideologie - gebruik van een heel ander aspect van de molen: als bron van schone en gratis energie. In een land waar windmolens 'al eeuwenlang worden gebruikt voor van alles en nog wat'  benadrukt het filmpje dat Nederland achter loopt bij andere Europese landen, als het gaat om het kiezen voor groene energiebronnen. De molen vertegenwoordigt daarmee niet zozeer een culturele identiteit als wel een ambachtelijk voorbeeld voor de inzet van nieuwe technologie. 8 In de historische canon van Frits van Oostrom is te lezen hoe één van de molens in de Beemster model staat voor de wijze waarop 'Nederlanders grote delen van hun land zelf hebben gemaakt'. Folkloristische markten zijn niet compleet zonder meel dat ambachtelijk is geproduceerd in een korenmolen; de nationale Molendag – in 1972 begonnen en sindsdien een groeiend jaarlijks evenement - brengt vele tienduizenden bezoekers op de been; en sinds de jaren vijftig is een lid van het koninklijk huis beschermheer of -vrouwe van Vereniging de Hollandsche Molen. De molen is niet meer weg te denken van het Nederlandse toneel, al is zijn aanwezigheid in het landschap inmiddels vooral esthetisch. De weg daarnaartoe is onderwerp van studie in deze scriptie. 
3 Cijfers Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, 2009.
4 Bazelmans 2010, p. 86.
5 Elpers 2009, p. 7.
6 De Nijs en Beukers 2003, p. 676.
7 Filmpje 'Zendtijd voor Politieke Partijen – November 2008'
8 Filmpje 'Denk groot, stem groen!
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- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - 

1.3 Scriptie-opzetGaandeweg het onderzoek merkte ik dat het onderwerp 'de molen als Nederlands beeldmerk' zich makkelijk leent voor een proefschrift. Om het onderzoek af te bakenen heb ik mij daarom beperkt tot de periode 1813-1940, de periode waarin het prille Koninkrijk der Nederlanden volwassen werd, gevoed door de welvaart van de republiek waaraan de molen een cruciale bijdrage had geleverd. In hoofdstuk 2 ga ik in op de functie die de molen speelde in de Nederlandse geschiedenis. Tot ver in de negentiende eeuw was die functie beperkt tot werktuig: om land droog te leggen, koren te malen of hout te zagen. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam daar een rol bij, toen molens onder buitenlandse invloed uitgroeiden tot symbool van de Nederlandse cultuur. Ik beschrijf de weg naar deze verandering, de factoren die daarop van invloed waren en de effecten van die verandering op het bestaansrecht van de molen.In de veranderende rol van de molen hebben twee thema's een bepalende rol gespeeld: de schilderkunst en het toerisme. In hoofdstuk 3 beschrijf ik de invloed van de schilderkunst van de 
7

Afb. 4: In 1961 bedacht door het Nederlands Zuivelbureau, is Frau Antje in Duitsland de verpersoonlijking van Nederland geworden.Bron: itnijs.nl
Afb. 5: Oude en nieuwe technieken als symbool voor het moderne Nederland. Postzegel uit 2005.Bron: geheugenvannederland.nl



negentiende eeuw op de perceptie van het Nederlandse landschap. Binnen- en buitenlandse schilders legden massaal het Nederlandse landschap vast – waaronder de molens. De schilderkunst bepaalde daarmee het imago van Nederland bij buitenlanders en de Nederlandse kunststroming die daar wereldberoemd mee is geworden was de Haagse School. Waarom waren schilders zo gefascineerd door het Nederlandse landschap? Waarom waren molen zo geliefd als onderwerp? En wat had die aandacht voor gevolgen voor de molen? In hoofdstuk 4 ga ik in op een ontwikkeling die aan het eind van de negentiende eeuw opkwam: het toerisme. Als reactie op de schilderkunst was het toerisme bepalend voor de biografie van de molen. Hoe gebeurde dat? Wie waren die toeristen? Wat schreven zij over Nederland en zijn molens? Reisboeken geven inzicht in de contemporaine perceptie van buitenlandse reizigers; vijf daarvan komen hier aan bod. Ik toon aan dat door het beeld van buitenstaanders de molen zich kon ontwikkelen van werktuig naar modern icoon. Een ontwikkeling die niet ophield na de periode die beschreven is in deze scriptie.  Ook in 2012 is de molen nog een gekoesterd symbool van Nederland. De weg ernaartoe zijn we alleen vergeten; deze scriptie vertelt daarover.
- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - 
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Afb. 6: Hollandse taferelen tegen een exotisch decor. Hotel Orange County Kemer, Turkije. 'De enige plek waar  u in het buitenland met het vertrouwde thuisgevoel prettig en vermakelijk vakantie kunt vieren.'Bron: tripadvisor.nl



2. Nederland molenland

2.1 De molen als werktuigDe molen is geen Nederlandse uitvinding, maar is wel onlosmakelijk verbonden met Nederland. De oudst bekende windmolens bevonden zich in de tiende eeuw in het Midden-Oosten. De eerste meldingen van molens in West-Europa dateren uit de twaalfde eeuw, in Nederland uit de dertiende eeuw.9 Over het uiterlijk of de wijze van gebruik  is weinig bekend, waarschijnlijk ging het om korenmolens. Vanaf de veertiende eeuw werden molens voor het eerst in Nederland gebruikt om land te bemalen. Deze zogenaamde poldermolens waren een antwoord op de door mensen gecreëerde afwateringsproblemen na de ontginning en indijking van laaggelegen land. De plassen en moerassen die daardoor waren ontstaan werden drooggemalen met behulp van molens, waardoor opnieuw land ontstond. Aanvankelijk ging het nog om een beperkt aantal poldermolens en met geringe capaciteit, maar vanwege het succes nam het aantal in de zestiende en zeventiende eeuw fors toe. De techniek verbeterde; de poldermolens werden groter en de bemalingscapaciteit steeg. Hierdoor konden complete meren drooggemalen worden. In sommige gevallen waren deze meren zo groot en diep, dat meerdere molens in een zogenaamde molengang nodig waren om het water weg te krijgen.10 In de zeventiende eeuw ontstonden zo de grote droogmakerijen als de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer. Ook in Zuid-Holland en Friesland werden grote gebieden drooggelegd en getransformeerd tot vruchtbare landbouwgrond. De opdrachtgevers waren vaak geestelijken of welgestelde kooplui, die gezamenlijk kapitaal investeerden om grootschalige droogmakerijen aan te leggen.11De technische ontwikkelingen beperkten zich niet tot poldermolens. In het laatste kwart van de zestiende eeuw vonden ook belangrijke veranderingen plaats bij industriemolens. Rond Alkmaar ontwikkelde zich een grote molenconcentratie voor  de verwerking van papier, olie, hout en hennep. In de Zaanstreek stonden op een smalle strook land van nog geen tien kilometer meer dan duizend molens. Dit gebied groeide na 1600 uit tot tot het voornaamste industriegebied van Nederland. De ligging was uitermate gunstig; de Zaan stond in open verbinding met de Zuiderzee, waardoor grondstoffen eenvoudig aan te voeren waren. Langs de Zaan stonden koren-, houtzaag-, pel-, olie-, papier- verf-, loodwit-, krijt-, mosterd-, hennep- en specerijmolens.  Enkele daarvan waren de voorlopers van grote houtzagerijen, papierfabrieken en levensmiddelenbedrijven die tot ver in de twintigste eeuw actief waren of zelfs nu nog bestaan. In de zeventiende eeuw volgde massale molenbouw in en rond steden als Amsterdam, Haarlem, Delft, Leiden, Rotterdam, Dordrecht en Groningen. Nagenoeg iedere stad of dorp had haar eigen industriegebied met molens, en veel steden ontwikkelden een specialisme, zoals Zaandam (scheepsbouw), Schiedam (jenever) en Waddinxveen (papier). Het belang van de industriemolens bereikte in de loop van de zeventiende eeuw een hoogtepunt. De economie groeide sterk, de Oost-Indische, West-Indische en Noordsche Compagnie werden opgericht en de handel en welvaart namen sterk toe. De molenontwikkelingen bleven niet onopgemerkt in de ons omringende landen. Met name vanaf de achttiende eeuw werden steeds meer 'Hollandse molens' (na-)gebouwd in landen als Duitsland, Engeland, België en Denemarken.12   In 1712 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden. Toen deze pas een eeuw later in Nederland voet aan de grond kreeg, betekende dat een keerpunt in de Nederlandse molengeschiedenis. Molens kregen serieuze concurrentie en in de loop van de negentiende eeuw nam het gebruik van stoommachines toe. Poldermolens werden vervangen door stoomgemalen, die veel meer capaciteit hadden om grote polders leeg te malen. In 1877 waren er 204 stoomgemalen in gebruik, vier jaar later waren dat er 403.13 Waar eerst tientallen molens nodig waren om een grote polder droog te malen, waren nu slechts een paar gemalen voldoende. De Haarlemmermeer werd 
9 Stokhuyzen 2007, p. 15.
10 Stokhuyzen 2007, p. 20.
11 Roose 2001, p. 11.
12 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1966, p. 2.
13 Vereniging De Hollandsche Molen 1989, p. 9.
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tussen 1848 en 1852 drooggelegd met behulp van drie grote stoomgemalen. Voor kleine en middelgrote polders waren stoomgemalen te duur en te omslachtig; die polders bleven wel afhankelijk van poldermolens. Na 1875 werden overbodig geworden poldermolens steeds vaker gesloopt.14 Het merendeel daarvan verdween van de aardbodem. Een deel werd tot op of net onder het maaiveld gesloopt. De fundamenten bleven vaak achter vanwege de hoge verwijderingskosten.15 Een klein deel van de molens werd onttakeld, maar behield de romp en soms de kap. In dit laatste geval behielden de molens vaak wel hun functie, maar veranderde het aandrijfmechanisme.  Met industriemolens waren de ontwikkelingen niet veel anders. Veranderingen in het productieproces en nieuwe aandrijvingstechnieken zoals de verbrandingsmotor en de elektromotor bleken sterker en betrouwbaarder dan windkracht. Toch verliep de achteruitgang niet bij alle molentypes even snel. Korenmolens hielden nog het langst stand, met name op het platteland. Terwijl in de steden behoefte ontstond aan massaproductie op stoomkracht, bleven veel lokale korenmolens op het dunbevolkte platteland tot ver in de twintigste eeuw hun bestaansrecht houden met het malen van graan en veevoer. Molens die geen dienst meer deden in het westen werden daarom vaak afgebroken en op het platteland weer opgebouwd.16 Maar ook daar nam in de loop der tijd hun rol af. De productie van meel en bloem voor brood werd vrijwel volledig door fabrieken overgenomen. Aan het malen van veevoer kwam een einde door het toenemende gebruik van mengvoeders en door veranderingen in het bewerkingsproces. Ook andere traditionele molenfuncties verdwenen: olie werd geproduceerd in hydraulische persen en later met wringers, hout werd gezaagd met snelle cirkel- en lintzagen en voor de bewerking van wol en leer bestonden er inmiddels chemische hulpmiddelen. De economische recessie van de jaren dertig van de twintigste eeuw hadden onbedoeld een positief effect op het molenbestand. Door de hoge brandstofprijzen bleef het interessant om gratis windenergie te gebruiken.  Dat was ook het geval tijdens de  Tweede Wereldoorlog; door het wegvallen van andere energiebronnen en om in voedsel te kunnen voorzien, was men plotseling weer aangewezen op windmolens. In de oorlog werden molens zelfs goed onderhouden en hersteld. Na de oorlog schakelde men echter weer over op fossiele brandstoffen en was het definitief gedaan met het economisch bestaansrecht van de molen. Wind- en waterkracht waren volledig vervangen door nieuwe technieken. Stonden er rond 1850 in Nederland nog ongeveer tienduizend molens, honderd jaar later was dat aantal met negentig procent gereduceerd.17 Het merendeel van de overgebleven molens stond stil. 
2.2 De molen als beeldmerkIn het Nederland van de negentiende eeuw waren molens al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het landschap. Ze lagen veelal aan de rand van de stad of in het open veld en waren zeer bepalend voor het stads- en dorpsgezicht.  Met het wegvallen van de functie van de molen, nam niet alleen het aantal molens af, maar veranderde ook de sociaal-maatschappelijke rol die de molen vervulde in de samenleving. Deze ontwikkeling ging geleidelijk en vond plaats tegen het toneel van opkomende natievorming. Het jonge koninkrijk Nederland dat was ontstaan in 1813 onderging een totale gedaanteverandering: van de heterogene plattelandssamenleving die Nederland kenmerkte in de vroege negentiende eeuw, ontwikkelde ons land zich in minder dan honderd jaar tot een relatief homogene en geïndustrialiseerde natie. Rond 1800 woonde een groot deel van de bevolking nog op het platteland. Dat platteland was een verzameling van gemeenschappen met eigen gewoonten, gebruiken, klederdrachten en andere culturele gebruiken. Mensen voelden zich op de eerste plaats verbonden met het eigen dorp en de omliggende streek, niet met Nederland.18  Iedere streek of dorp had zijn eigen type bebouwing en zijn eigen molens die niet alleen visueel bepalend waren voor het landschap maar ook economisch bepalend voor de lokale gemeenschap: poldermolens in het weidelandschap, 
14 Bakker 1989, p. 9.
15 Bakker 1989, p. 17.
16 Roose 2001, p. 16.
17 Stokhuyzen 2007, p. 26.
18 De Nijs en Beukers 2003, p. 649.
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korenmolens bij dorpen en watermolens langs de rivier. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam hier verandering in. De bevolking groeide snel, steden werden voller en groter en het landschap veranderde in hoog tempo mee. Stadswallen werden gesloopt, nieuwe stadswijken werden aangelegd, er verschenen telegraafpalen in het landschap en molens werden vervangen door fabrieken en gemalen. Stad en platteland werden meer met elkaar verbonden door betere wegen, spoor- en tramlijnen en door nieuwe communicatiemogelijkheden.19 Vanaf de jaren tachtig kwam daarbij de fiets en rond 1900 ook de auto.20 Het leven 'buiten' werd daarmee zichtbaarder en beter bereikbaar voor bewoners van de overvolle steden. En er vonden andere ingrijpende ontwikkelingen plaats. De taalstandaardisatie van het Nederlands, de invoering van een uniform belasting-, munt- en rechtsstelsel, de opkomst van de pers en de bevordering van het volksonderwijs speelden een belangrijke rol in de culturele integratie en natievorming. Er was sprake van een groeiend nationalisme en toenemende belangstelling voor de eigen geschiedenis, en in het bijzonder voor de geschiedenis van het zestiende en zeventiende eeuwse Holland. De achttiende eeuw werd gezien als een periode van verval, terwijl de negentiende eeuw was begonnen met Franse overheersing en vervolgens inlijving bij Frankrijk. De zestiende en zeventiende eeuw, en daarin de dominante positie van Holland als wereldmacht, maakten nationalistische gevoelens los, al waren deze afhankelijk van sociale klasse, religie en woonplaats.21 Het leven veranderde drastisch. Er kwamen fabrieksproducten op de markt, steden groeiden explosief, reistijden werden korter en er was sprake van een toenemende culturele uniformiteit. Maar de ontwikkelingen werden niet alleen beschouwd als vooruitgang.  Men zag ze ook als een bedreiging van traditionele leefpatronen en waarden die de fundamenten vormden van de nationale identiteit. Door de modernisering en de nivellering in de samenleving ontstond behoefte om de Nederlandse volkscultuur te 'redden'. De intellectuele bovenlaag ging zich interesseren voor het conserveren en 
- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 7: Molen en trekschuit waren tot diep in de negentiende eeuw typisch Nederlandse verschijnselen. De trekschuit was vanaf ongeveer 1630 tot de komst van de spoorwegen een van de belangrijkste vervoersmiddelen. Tegel van aardewerk, 1875-1900. Collectie Fries Scheepvaartmuseum. Bron: geheugenvannederland.nl

19 Knippenberg en De Pater 2002, p. 60.
20 Knippenberg en De Pater 2002, p. 47.
21 De Nijs en Beukers 2003, p. 647
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musealiseren van de plattelandscultuur.22 Aanvankelijk ging de interesse vooral uit naar volksverhalen en volksliedjes, maar vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verbreedde de aandacht zich tot de gehele traditionele plattelandscultuur, zoals klederdrachten, traditioneel  handwerk, woningen en boerderijen. Een ontwikkeling die gelijk liep met de veranderingen in de nog prille monumentenzorg. Ook daar vond een verbreding plaats van het individuele monument naar de omgeving waarin het monument gesitueerd was.23 In de musealisering van het plattelandsleven werd een geïdealiseerd beeld geschapen van boeren en vissers. Volkskundigen beschouwden hen als bevolkingsgroepen die in hoge mate de nationale waarden in ere hielden en wars waren van verderfelijke invloeden uit de grote steden en de geïndustrialiseerde samenleving. Zij waren daarmee ook de meest 'authentieke vertegenwoordigers van de natie'. Maar ook oude steden met nauwe straatjes, het platteland met eenvoudige boerderijen en 'pittoreske' dorpen waar de bewoners nog in klederdracht liepen en waar nog 'primitieve' omstandigheden heersten, moesten onaangetast blijven.24 Verdwijnende beelden van platteland en oude binnensteden werden veelvuldig vastgelegd op schilderijen, tekeningen, prenten en later met de fotografie. Hollandse plaatsen als Scheveningen en Marken werden voorgesteld als de laatste en onvervalste overgebleven vindplaatsen van de Nederlandse plattelandscultuur uit de hoogtijdagen van de Republiek.25 De relatief geïsoleerde ligging van deze plaatsen had ervoor gezorgd dat daar de lokale cultuur zich sterk kon ontwikkelen, zowel in klederdracht, bouwstijl als volkskunst. Hoewel het om lokale cultuuruitingen ging, beschreven volkskundigen ze als 'typisch Hollandse fenomenen'. Lokale gebruiken, objecten en tradities werden gezien als onderdelen van het nationale erfgoed, zodat behoud daarvan een nationaal belang diende. De beeldvorming van het 'authentieke Nederland' werd gevoed door schrijvers en kunstenaars die zich voor hun werk lieten inspireren door de plattelandscultuur en met name door de cultuur van de kust- en eilandgebieden.26  Het beeld bij de stedelijke elite van het platteland was tegenstrijdig: enerzijds werd het platteland beschouwd als achtergebleven gebied dat men wilde ontwikkelen, anderzijds was er bewondering voor de gemeenschapszin en de vermeende authenticiteit. De stedelijke elite wilde het romantisch-nationalistisch beeld van de volkscultuur behouden en ging een eigen nationaal verleden cultiveren.27  Deze verheerlijking van het platteland en de volkscultuur speelde een belangrijke rol voor de nationale identiteit. Steeds vaker werd het het verband gelegd tussen liefde voor de natuur, platteland en buitenlucht enerzijds en vaderlandsliefde anderzijds. Wie van Nederland hield, hield van het landschap en de luchten, slaperige stadjes, brede rivieren en het traditionele platteland. Nationalistische gevoelens werden gevoed in de opkomende media. Tijdschriften en dagbladen legden beelden van de volkscultuur bij de mensen op de keukentafel.28 De nationale overheid benadrukte nieuwe symbolen die de nationale eendracht zowel naar buiten als naar binnen konden uitdrukken: het koningshuis en de materiële volkscultuur. Nationale tentoonstellingen en wereldtentoonstellingen lieten de volkscultuur zien aan het grote publiek. En het volk werd gestimuleerd het eigen land te ontdekken door erop uit te gaan. Reishandboeken en wandelgidsen zoals de gids Ons heerlijk  
vaderland van de geograaf Hendrik Blink hielpen daarbij. In de musealisering van de volkscultuur ging de belangstelling vooral uit naar klederdrachten. Die verdwenen door de modernisering immers steeds meer uit het straatbeeld. Maar ook  gebruiksvoorwerpen, tradities, gewoonten en gebruiken werden geadopteerd in de nationale folklore. Van toenemende belangstelling voor molens lijkt nog geen sprake; deze waren nog zo alom aanwezig in het landschap, dat zij nog niet als bedreigd onderdeel van de volkscultuur werden aangemerkt. Wel fungeerde molens als belangrijk decorstuk in folkloristische uitingen, want zij hoorden nu eenmaal bij Nederland. De musealisering van de volkscultuur bereikte een hoogtepunt in 1918 met de oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Mede opgericht door folklorist Dirk Jan van der Ven 
22 De Jong 2001, p. 13 en Dekker, Roodenburg en Rooijakkers 2000, p. 112.
23 Roenhorst 2007, p. 194.
24 De Jong 2001, p. 20.
25 De Nijs en Beukers 2003, p. 630.
26 De Leeuw, Sillevis en Dumas 1983, p. 115.
27 De Nijs en Beukers 2003, p. 649
28  Idem p. 650.
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- Illustratie verwijderd ivm documentgrootte -Afb. 8: Deel twee van de vierdelige serie Ons heerlijk vaderland, Wandelingen door oud en nieuw Nederland van de geograaf Hendrik Blink. Geen Nederland zonder molen, zo blijkt uit de kaft. Bron: vakantielandnederland.nl was het Openluchtmuseum bedoeld als een nationaal gedenkteken. Folkloristen als Van der Ven beseften dat de modernisering niet te stoppen was, en wilden daarom regionale en nationale tradities beschermen. In het Openluchtmuseum werden voorwerpen verzameld als klederdrachten en volkskunst, maar ook complete gebouwen zoals boerderijen, hutten en molens. De gebouwen waren afkomstig van locaties waar zij niet langer nodig waren, en werden daarom ter plaatse afgebroken en in het Openluchtmuseum herbouwd. De gebouwen die deel uitmaakten van de collectie van het Openluchtmuseum kwamen sterk overeen met de onderwerpen op de schilderijen van negentiende-eeuwse kunstenaars: de hutjes, boerderijen en molens waren hun individuele schilderachtigheid ontstegen en uitgegroeid tot 'nationale monumenten' voor onze landseigen cultuur'.29 Het Openluchtmuseum in Arnhem was de eerste plaats waar sprake was van musealisering van de molen. Een tweede volgde spoedig, want in 1920 vatte een groep Zaanse bewoners het plan op om in de 
- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 9: Windkorenmolen Het Fortuyn in het Openluchtmuseum in Arnhem. De molen werd in 1917 aan het nieuwe Openluchtmuseum geschonken door de eigenaar, de Frans-Hollandse Oliefabrieken Calvé-Delft en de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. De kosten voor afbraak, vervoer en wederopbouw werden gedragen door de schenkers en de gemeente Arnhem.Bron: molendatabase.nl/wikipedia.nl

Zaanstreek een openlucht-windmolenmuseum aan te leggen. Dat kwam om financiële redenen echter niet van de grond.30 De volkscultuur bleek niet alleen een museale waarde te vertegenwoordigen maar ook een marktwaarde. Plaatsen als Marken en Volendam oefenden grote aantrekkingskracht uit op toeristen en dagjesmensen uit binnen- en buitenland. Opnieuw waren het vooral de klederdrachten die de aandacht trokken, maar molens vormden een essentieel onderdeel van het decor en veranderden daarmee van cultuur in koopwaar. Klederdracht, klompen en molens werden dominant in de beeldvorming van Nederland bij buitenlanders. Vooral de Volendamse klederdracht kreeg grote bekendheid. Volendam lag op steenworp afstand van Amsterdam en was net als Marken vanaf 1880 met het openbaar vervoer bereikbaar voor de eerste toeristen uit de grote Amsterdamse hotels, vooral Amerikanen.31 Al snel werden bewoners van deze vissersplaatsen zich bewust van hun attractiewaarde en ontwikkelden zij een succesvolle toeristenindustrie. Volendam genoot daarbij van de bekendheid van haar imago op de Amerikaanse markt. Daar was in 1865 van de schrijfster Mary Mapes Dodge het kinderboek Hans Brinker or the silver skates verschenen, dat talloze herdrukken kende en in verschillende talen was vertaald. De illustraties toonden de uit Broek op Waterland afkomstige hoofdpersoon Hans, zijn zus Greetje en vele anderen in Volendammer kostuums en met molens en dijken op de achtergrond. Maar er was nog een reden waarom juist Volendam een dominante rol speelde in het imago van Nederland. In 1881 opende daar Hotel Spaander zijn deuren. Vanaf het begin richtte de eigenaar Leendert Spaander zich op het kunstenaarspubliek. Duizenden kunstenaars kwamen naar Volendam om boeren, vissers of herders te kunnen schilderen in hun eigen omgeving. Spaander gaf Volendam internationale bekendheid via de schilderijen die door de kunstenaars in zijn hotel waren gemaakt.32 Met de lokale klederdracht, houten huisjes, de vissersvloot , de zee en het weidse landschap bleek Volendam een voltreffer voor internationale schilders. De klederdracht van 
29 De Nijs en Beukers 2003, p. 656.
30 Keunen 1997, p. 255.
31 De Nijs en Beukers 2003, p. 664.
32 Kraan 2002, p. 333.
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Afb 10: Hans Brinker bindt de schaatsen aan bij zijn zus Greetje. Illustratie uit een Franse vertaling van Hans Brinker of the silver skates uit 1876. Bron: wikipedia.comVolendam werd een begrip. De vissersplaats werd vereenzelvigd met Holland, samen met molens, klompen, bollenvelden en kaas. Molens en klederdrachten werden geliefde onderwerpen op prentbriefkaarten, en zijn dat nog tot de dag van vandaag. Wel deden zich in de eerste helft van de twintigste eeuw een aantal verschuivingen voor. Zo won de populariteit van het Volendamse meisje van die van de Volendamse man. En 'Volendam' legde het in de loop der tijd af tegen de tulp en de molen. In 1937 voerde de A.N.V.V. (Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, de organisatie voor toeristische promotie van Nederland) haar Amerikaanse campagne met een brochure, met daarop klompen en een Volendammer met de handen in de zakken. Het blad Revue der 
Reclame noemde dit een gelukkige combinatie van tekst en foto. In 1938 gaf datzelfde blad kritiek op een andere poster omdat het een te eenzijdig beeld gaf en Holland in het buitenland als 'Volendammer kleeding' karakteriseerde.33 Veel effect had het niet, want de associatie  van de molen en klederdrachten met het begrip Holland bleef sterk. Volgens de directeur van de A.N.V.V. in New York in 1949 was deze zelfs zo sterk, dat figuren in (quasi-Volendammer) klederdrachten met molens de personificatie waren geworden van Nederland.34 Authenticiteit was daarbij niet relevant. De fascinatie en emoties die zij teweeg brachten ('hot authenticity') waren belangrijker dan hoe echt of historisch bijzonder de afbeeldingen waren ('cool authenticity')35Molens, klederdracht, tulpen en klompen waren inmiddels krachtige symbolen of metonymische tekens van Nederland geworden, die niet alleen functioneel waren in het toerisme.36 Ook de reclame maakt er dankbaar gebruik van. Vanaf het eind van de negentiende eeuw werd menig Nederlands exportproduct gesierd door molens en Volendams-ogende boerinnetjes.  In het buitenland had de molen zijn symbolische waarde al bewezen. In Nederland zelf was men nog niet zo ver.

33 Brunsting, De Bruyn, Jas en Zijp 1993, p. 18.
34 Brunsting, De Bruyn, Jas en Zijp 1993, p. 10.
35 Duineveld, Koedoot en Lengkeek 2004, p. 7. 
36 Leach 1976, p. 21. 
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- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 11: Kastrand van zeildoek (ca. 1900-1925). Onduidelijk is of dit een souvenir was of behoorde tot het gangbare folkloreassortiment van winkels. Het wintertafereel bevat alle Hollands geachte ingrediënten zoals een molen, Volendammers  op klompen en schaatsen. Bron: geheugenvannederland.nl- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 12: Detail van een verpakking van Edammer kaas, bestemd voor de export (1925-1950).Bron: geheugenvannederland.nl
2.3 Een icoon in gevaarTerwijl in de eerste decennia van de twintigste eeuw de symbolische betekenis van de molen in het buitenland steeds groter werd, raakte hij in Nederland zijn economische functie definitief kwijt. Fabrieken en gemalen namen de taken over en de aanwezigheid van molens in het landschap was daarmee niet langer vanzelfsprekend. Bij voorvechters van de volkscultuur en natuur- en landschapsschoon ontstond het besef dat molens hoorden bij de Nederlandse volkscultuur en dat er iets moest gebeuren om te voorkomen dat ze definitief uit het landschap zouden verdwijnen.37  Om de Nederlandse bevolking bewust te maken van het belang van molenbehoud, verschenen er artikelen over molens in tijdschriften als De Kampioen, Eigen Haard en Heemschut. In 1923 werd de vereniging 'De Hollandsche Molen' opgericht met als doel om de afbraakgolf te remmen. De inspanningen van de vereniging waren aanvankelijk uitsluitend economisch en technisch geörienteerd. Men richtte zich op de waarde van de molen als werktuig en de inspanningen beperkten zich tot molens die nog in bedrijf waren.  Het behoud van stilstaande molens had geen prioriteit en molenrompen en -stompen werden zelfs gezien als landschapsontsierende elementen. De Hollandsche Molen spande zich samen met instellingen als het Koninklijk Nederlandsch Oudheidkundig Genootschap, Bond Heemschut, de ANWB en het Nederlands Openluchtmuseum in om bewustzijn te creëren bij het brede publiek en de waarde aan te tonen van molens voor de Nederlandse cultuur. Alle inspanningen van folkloristen en molenliefhebbers ten spijt, was op nationaal niveau het waardebesef ten aanzien van molens nog nauwelijks doorgedrongen. De monumentenbescherming was nog pril, maar molens stonden daarbij niet op de agenda. Dat blijkt uit de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deze serie, uitgegeven tussen 1908 en 1933 door de rijksoverheid, gaf per provincie een beknopt overzicht van wat er in Nederland aan monumenten aanwezig was. In de eerste delen kwamen geen molens voor. De Hollandsche Molen diende in de jaren twintig een verzoek in bij de Rijkscommissie – de voorloper van de RCE -  om bij het opstellen van de Voorloopige lijst ook rekening te houden met molens. En met succes, want in deel X uit 1931 werd een behoorlijk aantal molens genoemd.38 De groeiende belangstelling voor de esthetische betekenis van molens betekende beslist niet dat de samenleving zich massaal ging bekommeren om hun lot. De molenproblematiek kwam veelvuldig in het nieuws en voor- en tegenstanders van de sloop van molens bestreden elkaar fel, onder meer via artikelen in de pers. Hierbij nam de esthetische waarde van de molen in het landschap een steeds belangrijkere plaats in. Modernisten vonden dat de molen zijn tijd had gehad en dus van het toneel moest verdwijnen. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze stroming was de schrijver en journalist Herman de Man (pseudoniem van S.H. Hamburger). In 1926 stak hij in De Groene 
Amsterdammer de draak met de 'Mallemeulenbeweging' en maakte de molenbeschermers en vooral De Hollandsche Molen uit voor 'meulentjesminnaren' en 'seniele oude mannetjes' die krampachtig wilden vasthouden aan vergane technieken. Dit ontketende een felle discussie in de pers die niet alleen ging over de historische betekenis van de molen of de teruglopende economische functie in verband met de technische vooruitgang. Ook de esthetische kant van de molen in het (stads-)landschap speelde voor de modernisten een belangrijke rol. De Man was van mening dat 'Windwatermolens zonder bezwaar van aesthetischen aard, gesloopt kunnen worden, zoo dit door de eischen van de practijk geboden 
37 Stokhuyzen 2007, p. 197.
38 Keunen 1997, p. 255.
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wordt.' De discussie werd beslecht tijdens een vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in juni 1926, waar De Hollandsche Molen, vertegenwoordigd door politicus en bestuurslid Henri Polak, en De Man de discussie aangingen over het geschrift van De Man “Stellingen over het behoud van den windmolen voor polderbemaling, aesthetisch gezien”. Veel ingenieurs schaarden zich achter de standpunten van De Hollandsche Molen, en de vereniging beschouwde zich daarmee de morele winnaar van de discussie.39 Met een groeiende belangstelling voor molens vanuit de volkskunde, de monumentenzorg en het toerisme ontwikkelde de molen zich – in navolging van het buitenland – ook in eigen land tot een totem, een onaantastbaar symbool van de Nederlandse eigenheid. De molen was niet langer uitsluitend een stereotype bij buitenstaanders, maar werd een totem waarin Nederlanders zichzelf konden herkennen en waar men trots op was.40 Voor het eerst werden ze beschouwd als beeldbepalend onderdeel van de Nederlandse identiteit. De molen veranderde van horizonvervuiler in een monumentaal baken dat hoorde bij lokale landschap. De erkenning van een wettelijk monumentale status liet op zich wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. Toen was het inmiddels vijf voor twaalf, maar de icoonwaarde van de molen was inmiddels zo groot dat het schamele aantal overgebleven molens met grote zorg en toewijding als zorgenkindje werd geadopteerd door het Nederlandse publiek. Over de wijze waarop dat gebeurde lopen de meningen uiteen. Maar dat we zuinig zijn op de laatste exemplaren van de Nederlandse pre-industriële techniek spreekt al ruim vijftig jaar haast vanzelf. 

39 Van Gerven 2008, p. 23.
40 Rooijakkers 2003, p. 9.
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Afb. 13: Een vurig pleidooi in het maandblad van Heemschut in maart 1927 voor  behoud van het stadsgezicht van Harlingen met grachten en molen.Bron: Maandblad Heemschut
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3 Molens in de schilderkunst

3.1 Landschapschilderkunst in een nieuwe natieHet Nederlandse landschap was sinds de zeventiende eeuw tot halverwege de negentiende eeuw niet ingrijpend veranderd. De industriële revolutie kwam in ons land laat op gang waardoor ontwikkelingen achterliepen bij omliggende landen, zoals Engeland en België. Zo bleef tot ver in de negentiende eeuw de trekschuit het meest gebruikte  en meest comfortabele vervoermiddel.41 Steden en dorpen vormden relatief autonome gemeenschappen die vaak nog omringd waren door stadsmuren of -wallen. En duizenden molens bepaalden het landschap in en om de steden en op het platteland, vooral in Holland. Het landschap was al sinds de Gouden Eeuw een bron van inspiratie voor Nederlandse kunstenaars. Schilders als Rembrandt, Albert Cuyp en Jacob van Ruisdael maakten het publiek in binnen- en buitenland bekend met Nederland, met zijn steden, rivieren, molens en boerderijen. De zeventiende-eeuwse landschapsschilderkunst bleef eeuwenlang mateloos populair en schilderijen werden veelvuldig gekopieerd.42 Molens waren in de zeventiende en achttiende eeuw regelmatig terugkerende onderwerpen. Vaak werden ze geschilderd als opvallende verticale verbinding in een compositie waarin zware luchten de boventoon voerden. De afgebeelde windmolens waren vrijwel altijd industriemolens. Voor molens in de droogmakerijen hadden de schilders weinig belangstelling; de voorkeur van hun publiek ging blijkbaar uit naar heuvelachtige landschappen met bosgezichten en heidevelden.43

Afb. 15: De molen bij Wij bij Duurstede – Jacob van Ruisdael (ca. 1670)           Afb. 16: De molen – Rembrandt van Rijn (ca. 1650)Rijksmuseum Amsterdam. Bron: Rijksmuseum.nl           National Gallery of Art, Washington. Bron: Schilderijen.nuEn dat terwijl een bezoek aan het polderlandschap juist tot het verplichte repertoire van veel buitenlandse reizigers behoorde.44 Het Nederlandse landschap, de wereldfaam van de oude meesters en het magische imago van de machtige Republiek prikkelden de nieuwsgierigheid van buitenlanders. Zeventiende-eeuwse en achttiende eeuwse reisverslagen getuigen van reizigers die zich verbaasden over de bedrijvigheid in de grote steden, uitgestrektheid van het vlakke land, de grote aantallen molens en de efficiëntie waarmee ze werden ingezet voor de industrie en het waterbeheer. Zo schreef een Londense koopman in 1695 over zijn boottocht door het waterrijke polderlandschap bij Gouda: In this passage we saw not one water mill but windmills in abundance and a vast number of schutes or  

41 Knippenberg en De Pater 2002, p. 44.
42 De Leeuw, Sillevis en Dumas 1983, p. 116.
43 Kraan 2002, p. 20. 
44 Dumas en Endedijk 2007, p. 17.
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boates, bigger than our yachts, going backwards and forwards both with goods and passengers.45  Ook de Engelse reiziger Sir John Percival was onder de indruk van Nederland tijdens zijn reis in juli 1718: They polish marble and saw wood by means of mills at forty times a cheaper rate than we in England can 
afford this work. 46 
Reizigers noemden steevast de polders,  de koeien en de kanalen als kenmerken van Nederland. Desondanks konden polderlandschappen lange tijd op weinig waardering rekenen van kunstenaars.47 De negentiende eeuw bracht hier verandering in. De industriële revolutie werd steeds zichtbaarder in het landschap en als geen ander waren landschapschilders zich bewust van de gevolgen. Voor de groeiende bevolking werden grootschalige stadsuitbreidingen aangelegd. Er kwam een spoorwegnetwerk en er werden gemalen en fabrieken gebouwd. Molens en stadsmuren werden gesloopt en er kwamen nieuwe wegen, kanalen en electriciteitsmasten.48 Grootschalige veranderingen die leidden tot een tegenreactie in de landschapschilderkunst.49 Geheel passend binnen de stroming van de Romantiek (ca. 1795 - ca. 1848) gingen Nederlandse kunstenaars de buitenlucht in om het traditionele en idyllische leven te schilderen. Men zocht daarbij aansluiting met de zeventiende eeuw, de periode waarin Nederland zijn grootste welvaart had beleefd.50 In het jonge koninkrijk van de negentiende eeuw groeide het nationalisme en nam de waardering toe voor de eigen omgeving.51 In de schilderkunst kwam dit tot uiting door kunstenaars die het 'Hollandse' landschap ontdekten. Niets was immers Nederlandser dan een polderlandschap met molens. Na een onderbreking van ruim honderd jaar, bloeide de landschapsschilderkunst weer op. Was Nederland eerst vooral het land van Rembrandt, nu ontdekten schilders ook andere typisch Hollandse schoonheden, zoals vaarten, stranden, grachten en hofjes.52 Een van de meest invloedrijke landschapschilders die in de eerste helft van de negentiende eeuw het romantische beeld van Nederland met molens afbeeldde, was Andreas Schelfhout (1787-1870). Als landschapschilder van zee, schepen, molens en wolkenluchten werden vooral zijn Hollandse winterlandschappen populair. Bevroren vaarten en rivieren, gedecoreerd met molens, schaatsenrijders en met bedrieglijk echte ijsoppervlakken waren geliefd in binnen- en buitenland. Hij was een zeer productieve schilder en werkte met een portefeuille waaruit hijzelf of een opdrachtgever een keuze konden maken voor een volgend schilderij. De opdrachtgever kon daarbij nog eigen wensen aangeven, zoals figuren, gebouwen of het weertype.53 Molens en schaatsers waren blijkbaar gewilde elementen, want deze komen veelvuldig voor in zijn werk. Rond 1850 behoorde Schelfhout tot de best betaalde kunstenaars van Nederland. Ook kunstschilder Johan Jongkind (1819-1891) had veel molens in zijn oeuvre. Jongkind woonde vanaf 1860 in Parijs, maar kwam regelmatig terug naar  Nederland om aan de grote vraag naar Hollandse landschappen te kunnen voldoen. Vooral zijn molens en stadsgezichten vielen in de smaak bij het Franse publiek.54 Andere Nederlandse kunstenaars die in de romantische traditie die frequent molens als thema gebruikten waren Wijnand Nuyen (1813-1839) en Gerard Bilders (1838-1865). 
45 Van Strien 1998, p. 171.
46 Van Strien 1998, p. 46.
47 Kraan 2002, p. 20.
48 Knippenberg en De Pater 2002, p. 43.
49 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 31.
50 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 19. 
51 De Nijs en Beukers 2003, p. 649.
52 De Leeuw, Sillevis en Dumas 1983, p. 52.
53 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 234.
54 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 272.
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- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 17: Bevroren vaart – Andreas Schelfhout (1845) Rademakers Collectie. Bron: geheugenvannederland.nl

De voorliefde voor Hollandse taferelen bleek niet voorbehouden aan schilders uit eigen land.  Voor het eerst kwamen schilders uit het buitenland om de Hollandse onderwerpen te schilderen. Ze gingen op reis om inspiratie te vinden en Nederland werd een geliefde bestemming.55 Reisbeschrijvingen brachten Europese en Amerikaanse schilders op het spoor van nieuwe plaatsen in hun zoektocht naar het ideale landschap en de natuur.56 Veel kunstcollecties waren in de loop der tijd openbaar geworden en daarmee beter toegankelijk voor het brede publiek. Toen ook het houden van tentoonstellingen gangbaarder werd en de vervoersmogelijkheden zich uitbreidden, kwamen steeds meer buitenlandse kunstenaars naar Nederland om zelf de landschappen van de oude meesters uit de Gouden Eeuw te aanschouwen. Zo blijkt uit het gastenboek van het Trippenhuis in Amsterdam – waar zich destijds de collectie van het Rijksmuseum bevond -  dat tussen 1844 en 1885 vele honderden kunstenaars uit diverse landen naar Nederland kwamen.57 Catalogi van internationale tentoonstellingen zoals de Salon in Parijs en de Royal Academy in Londen vertonen veel werk van buitenlandse kunstenaars met Hollandse landschappen en stadsgezichten op hun repertoire. Er was sprake van een ware trend om Nederland aan te doen op een 'pittoreske reis', een manier van reizen die sinds de achttiende eeuw in zwang was bij kunstenaars en die geïnspireerd was op de dichtkunst.  In navolging daarvan wilden nu ook schilders de natuur in al haar stemmingen uitbeelden en die laten overeenkomen met hun eigen gemoedstoestand. Of een landschap als mooi werd ervaren was niet relevant; het ging om de schilderachtigheid. Die werd bepaald door ruwheid, plotselinge variatie en onregelmatigheid, tot uitdrukking gebracht door verschillen in toon en sterke schakeringen van licht en donker. Ook ging het niet meer om de details, maar om het grote geheel. Het voornaamste reisdoel van de pittoreske reis was om het ideale landschap en de natuur in zijn ideale vorm te vinden.58 Het Nederland van de negentiende eeuw , met zijn vele water, duizenden molens en eindeloze vergezichten voldeed volledig aan dat romantische beeld.59 De 'Hollandse smaak' leidde ertoe dat uit heel Europa, Canada en de Verenigde Staten schilders naar Nederland kwamen om de bekende musea te bezoeken en hun eigen indrukken van het landschap vast te leggen. Ze wilden kennis maken met het 'Nederlandse licht' maar vooral met het Nederland van de Gouden Eeuw. En omdat dat landschap inmiddels nauwelijks meer bestond, gingen ze op zoek naar de delen van Nederland waar dat nog wél te vinden was. Zoals in geïsoleerde vissersplaatsen langs de Zuiderzee, langs de Noordzee of op de Veluwe. In ware kolonies gingen buitenlandse schilders aan het werk en schilderden ze Nederlandse vissers en boeren op klompen of mensen in klederdracht. 
55 Kraan 2002, p. 42.
56 Kraan 2002, p. 15.
57 Kraan 2002, p. 115.
58 Kraan 2002, p. 31.
59 De term 'pittoresk' duikt voor het eerst op in het Italiaans en wel in de zeventiende eeuw. Aan het begin van de 

achttiende eeuw verschijnt de term in het Frans, waarna hij wordt overgenomen in het Engels en het Nederlands. Zie 
Woordenboek der Nederlandse Taal.
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Idyllische afbeeldingen van mensen die woonden in molens en leefden in een vredig landschap vol met melk en honing. De afgebeelde personen leken op de stereotypen die buitenlanders hielden voor 'echte Hollandse koppen'. Veel schilders gingen zich op aansporing van de kunsthandel specialiseren in bepaalde onderwerpen, zoals de Duitse schilder Gilbert von Canal (1849-1927), die voornamelijk landschappen met molens in de omgeving van Dordrecht schilderde.60  Zo hebben bekende en minder bekende kunstenaars veel 'Nederlands' werk nagelaten, waaronder Claude Monet (1840-1923), Édouard Manet (1832-1883) en Camille Corot (1796-1875). Het reisprogramma van de kunstenaars was doorgaans vrij uniform: het volgde in grote trekken de route Dordrecht - Rotterdam - Den Haag – Haarlem – Amsterdam. Dat was de weg die de trein reed, waar de meest bekende Hollandse steden en
- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 18: River scene in Holland - John Berney Crome (jaartal onbekend)Crome was een Britse landschapsschilder (1794-1842) die veel door Nederland, België, Frankrijk en Italië reisde om te tekenen en te schilderen. Zijn werk is vaak donker, enkel opgelicht door de maan. Afgebeelde locatie onbekend, mogelijk Dordrecht of Rotterdam. Door het spookachtige licht is de molen hier de blikvanger. Collectie Norfolk Museums & Archaeology Service (Norwich Castle Museum & Art Gallery)Bron: www.bbc.co.uk/arts

60 Kraan 2002, p. 305.
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de grote musea en particuliere verzamelingen zich bevonden, en daar veronderstelde men het gebied dat de oude meesters hadden afgebeeld: de molens van Dordrecht en Rotterdam, de polders, het strand en de duinen en de Amstel bij Amsterdam.61 En vanuit Amsterdam was het eenvoudig om dagtrips te maken naar schilderachtige plaatsen als Marken, Volendam en Zaandam. De Zaanse molens oefenden grote aantrekkingskracht uit buitenlandse schilders. In Nederland was er voor hun werk geen belangstelling. De schilderijen verdwenen naar kunstbeurzen of verzamelaars in het buitenland. Zo schilderde Monet ruim veertig molenlandschappen in de Zaanstreek, waarvan hij er niet één aan een Nederlander verkocht.62 Het Nederlandse landschap met daarin de molen kreeg in eerste instantie vooral internationale bekendheid door buitenlandse schilders. Vanaf ongeveer 1860 kwam daar verandering in. Een nieuwe Nederlandse kunststroming sprong in op de buitenlandse populariteit van de 'Hollandse smaak' en werkte zich op tot belangrijkste ambassadeur van het Hollandse landschap: de Haagse School.  

Afb. 19: Molens in het Westzijderveld bij Zaandam - Claude Monet (1871) Van Gogh Museum, Amsterdam. Bron: vangoghmuseum.nl
3.2 De Haagse SchoolDe belangstelling voor 'het pittoreske' in de schilderkunst bleef bestaan, ook toen de Romantiek rond 1850 overging in het Realisme. De voorkeur uit de zeventiende eeuw voor heuvellandschappen en bosgezichten maakte plaats voor de belangstelling voor het rivier- en polderlandschap. Groene weiden met koeien en molens langs de waterkant tegen een decor van Hollandse wolkenluchten werden een nieuw thema. Een thema dat beroemd werd door de schilders van de Haagse School. Deze kunstenaarsbeweging ontstond rond 1860 in Den Haag en kenmerkte een groep schilders die ernaar streefden om landschappen en interieurs zo realistisch mogelijk weer te geven. Niet in de ambitie om een natuurgetrouwe weergave te bieden, maar om een sfeerbeeld te geven van het landschap. Waar buitenlandse schilders zich vooral richtten op folkloristische elementen, wilden de schilders van de Haagse School het landschap schilderen in zijn essentie. Zij zochten het oer-Hollandse in een genuanceerde weergave van het landschap en wilden vooral de weidsheid tot zijn recht laten komen door een molen, ophaalbrug of een kerktoren hoog boven de lage horizon te laten uitsteken. De voorstelling op het schilderij was bijzaak; belangrijker werd de impressie die het geschilderde achterliet bij de schilder en bij zijn publiek.63 De schilderijen van de Haagse School tonen veelal 'oude' landschappen: landschappen die in de loop der eeuwen weinig waren veranderd en die door de 
61 Van Tilborgh 1986, p. 24.
62 Van Tilborgh 1986, p. 34. 
63 Verwey 1989, p. 731.
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industrialisatie dreigden te verdwijnen. De kunstenaars van de Haagse School trokken uit de stad de natuur in om het gevoel dat het landschap bij hen opriep zo goed mogelijk weer te geven. Het Hollandse landschap met polders, vaarten en molens was één van de thema's waar de Haagse School wereldberoemd mee werd. De wisselwerking tussen land en lucht en dominante grijze luchten speelden een belangrijke rol. Molens waren belangrijk voor de compositie en dienden als decoratief element om een verticaal accent aan te brengen tegen een verder vlakke horizon. Spoorlijnen, elektriciteitsmasten en fabrieken werden meestal zorgvuldig buiten het gezichtsveld gehouden. De kunstenaars verzetten zich tegen deze moderniteiten en hielden hun blik gericht op het verleden door juist het oude landschap vast te leggen.64 Zij schilderden liever een idyllisch beeld van het landelijke leven, met mensen in klederdracht en traditionele scènes uit het dorpsleven, in een poging om dit beeld vast te houden in een wereld die snel veranderde door de industriële revolutie. Die landschappen sloten aan bij de gevoelens van melancholie, opkomend nationalisme en groeiende interesse voor de eigen geschiedenis.65 Ook molenlandschappen pasten in de sfeer van melancholie. Terwijl het aantal gemalen en fabrieken hand over hand toenam, raakten immers veel molens in onbruik.  Ze werden gesloopt of de wieken werden verwijderd, waarna de afgeknotte molens een bijna mistroostig symbool werd van een landschap in verval. Voor Paul Gabriël (1828-1903) vormden zij een dankbaar thema. Maar ook Jacob Maris (1837-1899) en Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903) specialiseerden zich in molens. En zij waren weer van invloed op schilders als Vincent van Gogh (1853-1890), Claude Monet en Piet Mondriaan (1872-1944).66

Afb. 20: De twee invaliden – Paul Joseph Constantin Gabriël (zonder jaartal)Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Bron: Stedelijk Museum AmsterdamMet het schilderachtige beeld van Nederland had de Haagse School een succesformule in handen. De schilderijen waren vanaf het begin zeer gewild in het buitenland, en veel verdwenen direct naar buitenlandse verzamelaars. In eigen land werden de schilderijen nog nauwelijks verzameld, maar op tentoonstellingen in Londen, Parijs, München, Rome, Praag of Chicago, waren ze overal te vinden.67 Schilderijen waren in het negentiende-eeuwse Nederland in de eerste instantie vooral handelswaar, en de schilders van de Haagse School wisten goed in te spelen op de grote buitenlandse vraag. Door de 
64 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 31.
65 Suijver, 2008, p. 13.
66 De Leeuw, Sillevis en Dumas 1983, p. 137.
67 Kraan 2002, p. 217.
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groeiende populariteit namen de prijzen toe.68  De ene onderscheiding volgde op de andere en de kritieken waren doorgaans zeer lovend. De schilderijen kwamen veelal terecht bij Britse, Amerikaanse en later ook Canadese verzamelaars. Vaak waren dit welgestelde advocaten, notarissen of ondernemers die hun fortuin hadden gemaakt in de staalindustrie of bij de spoorweg- en stoombootmaatschappijen. Via de internationale kunsthandel en tentoonstellingen maakten zij kennis met de Nederlandse schilderkunst.69 Critici vergeleken het niveau van de schilders van de Haagse School met dat van hun voorgangers uit de Gouden Eeuw.  Het atmosferische landschap van de Haagse School werd als 'typisch Hollands' ervaren, hoewel dat landschap inmiddels flink onder druk stond. De schilders moesten die wereld daarom bewust opzoeken. Vooral na de jaren 1870 werd het beeld van het Hollandse landschap met vaarten en molens archaïsch. En waar het authentieke beeld was aangetast door nieuwe ontwikkelingen, werd het door de schilders uitgefilterd.70 Deze zoektocht naar authenticiteit leidde tot sterke romantisering, weemoed en idealisering van het onaangetaste en pittoreske. De Haagse School domineerde jarenlang niet alleen de Nederlandse kunst, maar bepaalde ook het Nederlandse imago in het buitenland.71 Hieraan kwam pas een eind tegen de Eerste Wereldoorlog, toen de beweging ten einde kwam. Begonnen als een nieuwe stroming in de schilderkunst had zij inmiddels een ander effect bereikt: een ware Holland-rage buiten de landsgrenzen. Buitenlandse schilders kwam inmiddels niet langer naar Nederland om uitsluitend de landschappen van de zeventiende-eeuwse meesters te bekijken, maar ook die van de Haagse School. En in navolging van kunstenaars kwamen ook gewone reizigers naar Nederland. Bezoekers uit Frankrijk, Engeland, Canada en de Verenigde Staten wilden met eigen ogen het 'schilderachtige' Holland zien. In een tijdperk van modernisering en groeiend nationalisme voldeed het Holland-beeld bij reizigers aan een behoefte om terug te grijpen naar traditie, eenvoud en authenticiteit. De pittoreske reis maakte plaats voor een nieuw fenomeen: het toerisme. 
- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 22: Drie molens – Jacob Maris (1880)National Gallery London. Bron: nationalgallery.org.uk

68 Loos, Te Rijdt en Van Heteren 1997, p. 94.
69 De Leeuw, Sillevis en Dumas 1983, p. 125.
70 De Jong 2001, p. 169.
71 Kraan 2002, p. 216.
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Afb. 21: In de maand juli – Paul Joseph Constantin Gabriël (ca. 1889) Het Rijksmuseum kocht het werk in 1889 voor duizend gulden. De aankoop dit werk was bijzonder omdat er in Nederland nog weinig belangstelling was voor de Haagse School en omdat de overheid zich nauwelijks met eigentijdse kunst bemoeide.Collectie Rijksmuseum Amsterdam. Bron: www.rijksmuseum.nl 
26



4 De molen in het toerisme 

4.1 Toerisme als nieuw fenomeenDe schilderkunst van de negentiende eeuw had een beeld gecreëerd van wat 'typisch Hollands' was. Het effect daarvan liet niet lang op zich wachten. Het publiek wilde met eigen ogen Nederland ontdekken, het toerisme diende zich aan. Van toerisme in de moderne betekenis van het woord was tot diep in de negentiende eeuw echter nog geen sprake. De oudste vermelding van het woord 'toerist' in het Nederlands dateert uit 1839 en zelfs toen duurde het nog tientallen jaren voordat het toerisme enige vorm van betekenis kreeg.72 Nederlanders waren eeuwenlang vooral lokaal en regionaal geörienteerd en hun mobiliteit was beperkt.73 Buitenlandse bezoekers waren sinds de zeventiende eeuw vooral handelsreizigers. Met de opleving van de schilderkunst in de negentiende eeuw waren het steeds vaker kunstenaars. Reizen door Nederland was een hele onderneming: zo duurde een reis vanuit Noordoost-Groningen naar Den Haag vier dagen, getuige een reisverslag uit 1848.74 Na 1850 verbeterde de infrastructuur slechts langzaam, in tegenstelling tot in de omringende landen. Terwijl Frankrijk, België en Duitsland in hoog tempo werden voorzien van een fijnmazig spoorwegnet, bleef in Nederland de trekschuit nog lang het gebruikelijke vervoermiddel. Tot de bouw van de Moerdijkbrug in 1872 ging de trein vanuit Parijs naar Nederland niet verder dan Willemstad, waarna reizigers de boot moesten nemen via Dordrecht naar Rotterdam. Ook de postkoets of diligence was een veel gebruikt vervoermiddel. Tussen 1860 en 1880 werd het spoorwegnetwerk uitgebreid, tussen 1880 en 1920 groeide ook het fijnmazige net van van tramverbindingen, en vanaf de jaren negentig zorgde de fietser voor een toename van het wegverkeer.75 De verbeterde reismogelijkheden leidden tot groeiende mobiliteit, zowel voor Nederlanders als voor buitenlandse bezoekers. Op nationaal niveau leidde dit tot de opkomst van de recreatie. Met de uitbreiding van de voorzieningen werd reizen immers goedkoper en eenvoudiger, en daarmee beter bereikbaar voor het brede publiek. De groeiende mobiliteit had ook als gevolg dat lokale en regionale verschillen vervaagden. Naast de politieke en economische eenwording, werden zo de verschillende landstreken van Nederland ook in ruimtelijke zin 'genationaliseerd': Nederlanders maakten kennis met hun eigen land.76
4.2 Recreatie en binnenlands toerismeDe opkomst van de recreatie in Nederland viel samen met de oprichting van de ANWB. In 1883 opgericht als een elitaire fietsclub voor heren, ontwikkelde de bond zich al snel tot de belangrijkste belangenbehartiger voor recreatie en binnenlands toerisme. Zo was tot 1905 de officiële benaming Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond, daarna ANWB Toeristenbond. Ten tijde van de oprichting was vakantie of een dagje uit voor veel Nederlanders nog een onbekend begrip. Vrije tijd had men nauwelijks, al nam dat langzamerhand wel toe. Werkten mensen in 1870 gemiddeld nog zeventig uur per week, in 1920 was dat gemiddeld 48 uur. Het aantal vakantiedagen steeg in diezelfde periode van zeven naar negen.77 De groeiende vrije tijd bood de mogelijkheid om te recreëren. De negentiende-eeuwse schilderkunst, grote tentoonstellingen en de opkomst van de media hadden bij Nederlanders de ogen geopend voor de schoonheid van eigen land. Mensen wilden het moois dat zij hadden leren kennen met eigen ogen bekijken. Een tochtje naar de grote stad was voor bewoners van het platteland al heel bijzonder. Andersom ontdekte ook de stedeling op het platteland een compleet andere wereld.78 Rondom de bomvolle steden ontstond behoefte aan natuur om in te recreëren, maar het bestaande landschap voldeed daarbij niet aan de eisen. Om de ruimte te bieden aan de sterke vraag naar 
72 Kikkert 1985, p. 35.
73 Knippenberg en De Pater 2002, p. 44.
74 Kikkert 1985, p. 33.
75 Knippenberg en De Pater 2002, p. 47-48.
76 Knippenberg en De Pater 2002, p. 60.
77 Woestenburg, Lengkeek en Timmermans 2009, p. 9.
78 Van Ool 2008, p. 103.
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- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 22: Vanaf het eind van de negentiende eeuw vestigde de ANWB bij de binnenlandse toerist de aandacht op molens als fraai element in het landschap. De bond verfoeide de folklore waar buitenlanders op af kwamen. Maar dat de elementen molens en klederdracht inmiddels voor het binnenlands toerisme ook belangrijk waren geworden, bewijst deze ANWB-affiche uit het tweede kwart van de twintigste eeuw.  Bron: geheugenvannederland.nl
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recreatieruimte gingen de geliefde landschappen van de negentiende-eeuwse schilders in rap tempo op de schop: stadswallen en -poorten, molens en vestingwerken werden afgebroken, het platteland werd getransformeerd door de ruilverkaveling, en nabij de grote steden verrezen grote stadsparken waar eerst open en winderige polders lagen die nu als onaantrekkelijk werden beschouwd en ongeschikt voor recreatie.79 De ANWB was de eerste nationale organisatie die het belang benadrukte van de relatie tussen recreatie en landschap. Ook de VVV's (opgericht vanaf 1885), de Nederlandsche Reisvereeniging (1906) en de Nederlandsche Toeristen Kampeer Club (1913) speelden een belangrijke rol in de promotie van Nederland als recreatiebestemming. Het was echter vooral de ANWB die het binnenlands toerisme een duidelijk nationaal profiel gaf.80 Vanaf 1885 gaf de bond in haar maandblad De Kampioen advies en informatie aan de lezer die erop uit wilde. De eerste jaren was deze informatie nog vooral gericht op de wielrenner, naar na de eeuwwisseling richtte de ANWB zich op een breder publiek dat wilde recreëren. Men gaf tips over bezienswaardige stadjes, wandelingen of fietstochten door de natuur, en over evenementen zoals tentoonstellingen en sportwedstrijden. De bond wilde liefde voor eigen land aankweken door 'mooi Nederland' te propageren, en zag met lede ogen aan hoe de modernisering het landschap veranderde. De bond riep via De Kampioen op om historische gebouwen die bijdroegen aan de 'schoonheid van het land' niet te slopen.81 Ook maakte de bond van meet af aan propaganda voor het streven om de molens voor het Nederlandse landschap te behouden. De ene keer door rechtstreekse donatie, de andere keer via een inzamelingsactie of een oproep aan de eigenaar. Uitgangspunt daarbij was – evenals het standpunt van Vereniging De Hollandsche Molen – om molens zoveel mogelijk bedrijfsklaar mechanisch te handhaven. Men wilde niet het folkloristische beeld in stand houden met het imago van klompen, klederdracht en molens, maar het streven was om een schakel te bewaren met een typisch Hollands bedrijf, waarin nog iets van de essentie van het nationale verleden af te lezen viel. Molens waren volgens de bond overblijfselen van het menselijk bedrijf in vroeger tijden en daarmee niet los te maken van het landschap.82 De ANWB steunde daarom van begin af aan de inspanningen van Bond Heemschut en Vereniging De Hollandsche Molen. In de loop der tijd groeide zo een soort natuurlijke taakverdeling. Natuurmonumenten en Heemschut zetten zich in voor het behoud van steeds één bepaalde molen, terwijl de ANWB zich richtte op het stimuleren van de belangstelling voor molens in het algemeen en het aankweken van liefde voor natuur en cultuur in eigen land.83

Afb. 23: De banden tussen de ANWB, Vereniging de Hollandsche Molen en Bond Heemschut waren nauw. Gezamenlijk spanden zij zich in om de molen voor het Nederlandse landschap te behouden. In de verenigingsorganen werd verslag gedaan van de wederzijdse inspanningen. 
De Kampioen 20 maart 1937. Bron: anwb.nl/kampioen84

79 Woestenburg, Lengkeek en Timmermans 2009, p. 13.
80 Woestenburg, Lengkeek en Timmermans 2009, p. 10.
81 Zie de oproep in De Kampioen van 26 juli 1912 aan de gemeenteraad van Poortugaal om de toren van de Nederlands 

Hervormde Kerk te behouden.
82 Schaap 1983, p. 232.
83 Schaap 1983, p. 218.
84 De ANWB werkt momenteel samen met Google om het hele archief van De Kampioen online te krijgen. De 
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De groeiende cultuurhistorische belangstelling voor de molen in eigen land had weinig raakvlak met de behoefte van de buitenlandse bezoeker. De Amerikaanse schrijver Blair Jaekel schreef in 1912 dat 'het merendeel van de reizigers niet naar Nederland komt voor de kunst, niet voor het landschap, zelfs niet voor de geschiedenis, maar voor de molens en de klompen'.85  Volendam zag daarbij zijn kansen schoon en voorzag als eerste Nederlandse Zuiderzeestad in uitstekende toeristische voorzieningen. Toeristen hadden zo met een korte excursie vanuit Amsterdam slechts een paar uur nodig om de begeerde plaatjes van molens-klompen-klederdracht te bekijken. Die vereenzelviging van Nederland met Volendam wekte in eigen land juist ergernis. Men sprak over 'Volendammerij' als modegril en de ANWB beschreef Marken en Volendam als 'het Holland voor de Engelsen en de Amerikanen' en 'een stukje Nederland in theatervorm.86  Toch konden ook de 'schilderachtige' plaatsen die eerst vooral buitenlanders aantrokken, aan het begin van de twintigste  eeuw rekenen op groeiende bezoekersaantallen uit eigen land. Voor specifieke aandacht voor molens was uit toeristisch-recreatief oogpunt overigens nog weinig sprake; molens werden veelal gesloopt zodra zij niet meer nodig waren en de vooruitgang had hogere prioriteit dan behoud van het oude. Wel begon het besef door te dringen dat molens een icoonwaarde hadden voor het Nederlandse landschap, zo blijkt uit de het jubileumboek 
Ons eigen land dat de ANWB in 1908-1911 uitgaf ter ere van haarvijfentwintigjarig bestaan. Het boek gaf lyrische beschrijvingen van de 'schoonheid van Nederland' en bracht alle uithoeken van Nederland in beeld met honderden foto's: kerken, stadsgezichten, stranden en bossen, maar ook polders en molens vormden bij elkaar ' ons  eigen, mooie land'.87 De molens bij Zaandam bezorgde 'het landschap van de Zaan zijn eigenaardig bekoorlijk karakter'.88  En de polders rond Delft 'met z'n molens en zijn torentjes verborgen in het groen gaven de overtuiging, dat ook het vlakke land zoo heerlijk mooi kan zijn'.89 Molens waren volgens de schrijver onlosmakelijk verbonden met Nederland en hoorden tot het 'oud-schoons waarvan al veel is verdwenen door de groote slokop ,,Verkeer” en door de uitbreidingen van de fabrieksbedrijven'.90 De belangstelling voor volkscultuur die halverwege de negentiende eeuw was ingezet, ontwikkelde zich mede door de propaganda van ANWB verder tot een fascinatie voor het buitenleven in brede zin: alles wat men bij het toeren door eigen land aan schilderachtige gebouwen en landschappen kon ontdekken, zoals oude boerderijen, bruggen, kerken en molens, droegen bij aan een mooi Nederland waar de recreant van kon genieten. En daarmee werd voor Nederlanders zelf de molen uiteindelijk een nationaal icoon. Zijn functie als fabriek en waterverplaatser had hij inmiddels verloren, zijn waarde voor Nederland zeker niet. 
4.3 Buitenlands toerisme De landelijke taferelen uit de negentiende-eeuwse schilderkunst wekten de indruk dat Nederland vooral bestond uit vissersdorpen en polders met een bevolking die woonde in molens en rondliep in klederdracht en op klompen. Dat beeld was niet geheel nieuw. Polders en molens behoorden al sinds de zeventiende eeuw tot het verplichte repertoire van buitenlandse reizigers. Die verbaasden zich over de grote aantallen molens die het landschap bepaalden, over de grote verscheidenheid aan functies waarvoor ze ingezet werden en over de rol van de molens in het ontstaan van het polderlandschap.91De aantrekkingskracht werd deels veroorzaakt door de gedachte dat de Nederlanders het natte vlakke gebied half onder de zeespiegel zelf hadden geschapen. In buitenlandse ogen had het Hollandse landschap een eigenaardig karakter met zijn polders, kanalen, dijken, grachten, molens en bakstenen huizen.92  En het landschap van de Hollandse regio was daarin zo bepalend, dat de rest van Nederland 

jaargangen 1918-1935 zijn nog niet beschikbaar.
85 Stott 1998, p. 141.
86 De Nijs en Beukers 2003, p. 667.
87 Nijland 1926, p. 71.
88 Nijland 1926, p. 9.
89 Nijland 1926, p. 21.
90 Nijland 1926, p. 9.
91 Keunen 1999, p. 36.
92 Van Tilborgh 1986, p. 18.
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onder dezelfde noemer viel. De populariteit van de schilderkunst en de vele media-aandacht in internationale  tijdschriften als Le Magasin Pittoresque en La Tour du Monde droegen zo bij aan de reputatie van Holland als een land van en voor kunstenaars, waar ook de gewone toerist zijn hart kon ophalen.93 Nederland raakte 'in de mode', waardoor een toeristenstroom op gang kwam. Op de plekken waar kunstenaars neerstreken ontstonden toeristische voorzieningen, want lokale ondernemers speelden handig in op de behoefte van de kunstenaars en hun gasten aan onderdak, voedsel en drank. In sommige plaatsen zoals Volendam (Hotel Spaander) en Laren (Restaurant Hamdorff) ontwikkelden zich horecagelegenheden die nog steeds bestaan. Die profiteerden ook van de toeristen die in het spoor van de kunstenaars verschenen. De toeristen wilden met eigen ogen de bonte wereld zien die de kunstenaars in beeld hadden gebracht. Grote toeristische trekkers waren de molenlandschappen bij Dordrecht en Rotterdam, de bollenvelden en het houten dorp Broek in Waterland. Ook de Zaanstreek was populair. Niet zozeer vanwege de honderden draaiende molens, maar door het houten huisje waar tsaar Peter de Grote in 1697 was geweest om het vak van scheepstimmerman te leren. Toeristen zochten het 'typisch Hollandse' bij uitstek op het platteland en in de relatief geïsoleerde gebieden aan de Noordzee- en Zuiderzeekust of op eilanden als Texel en Marken. Men wilde het pure en onbedorven Holland zien waar de mensen en gebruiken nog niet waren aangetast door de moderniteiten uit de stad.
93 Kraan 2002, p. 304.
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Afb. 24: Oproep van de ANWB voor giften ter behoud van molen 'De Sandhaes' in Santpoort in 1939. Een actie met succes, zie molendezandhaes.nl.
De Kampioen 7 januari 1939. Bron:  anwb.nl/kampioen



Afb. 25: Het beeld van Nederland zoals Amerikanen dat graag zagen: blozende Hollanders in klederdracht in een landschap vol molens. Kaft van een Amerikaans kinderboek uit 1936.
Bron: geheugenvannederland.nlMet de groeiende welvaart kwam reizen voor meer mensen binnen handbereik en nam het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland toe. De eerste grensoverschrijdende spoorlijnen (1853 Aken - Maastricht, 1854 Antwerpen - Roosendaal) ontsloten Nederland voor de omliggende landen.94 In Engeland was Thomas Cook het eerste reisbureau dat vanaf 1855 goedkope groepsreizen organiseerde naar het Europese vasteland, waaronder Nederland.95 Vanaf de jaren zeventig nam ook het aantal reizigers uit de Verenigde Staten serieuze vormen aan.  De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, opgericht in 1872 (in 1896 veranderde de naam in Holland-Amerika Lijn), bood een betaalbare lijndienst tussen Nederland en verschillende Amerikaanse steden.96 Hierdoor nam het aantal Amerikaanse bezoekers aan Nederland een grote vlucht. Een ontwikkeling die niet alleen te maken had met de verbeterde reismogelijkheden, maar ook met een periode in Amerika die bekend is geworden als de Holland-gekte. In het derde kwart van de negentiende eeuw raakte 'traditioneel' Nederland in de mode bij Amerikanen van West-Europese herkomst die de Amerikaanse geschiedenis niet vanuit een strikt Engelse zienswijze wilden bezien. Dat gold met name voor Amerikanen van Nederlandse herkomst, maar ook voor Ierse, Schotse, Duitse en Franse immigranten. Men geloofde in een diepgewortelde culturele relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten die terugging op de tijd dat de Pilgrim Fathers vanuit Nederland naar Amerika vertrokken om daar een kolonie te stichten.97 De Amerikaanse bevolking ging op zoek naar haar eigen identiteit en daarmee ontstond de theorie dat niet Engeland, maar Nederland de 'moeder van Amerika' was. Amerikanen vonden inspiratie in de parallellen tussen de machtige republiek uit de Gouden Eeuw en de Verenigde Staten. De Hollandse Republiek was snel een economische grootmacht geworden die wereldwijd kolonies had gesticht, nadat ze zichzelf had bevrijd van buitenlandse overheersing. Die ontwikkeling leek een indrukwekkende toekomst te voorspellen voor de Verenigde Staten, waar de burgeroorlog net was afgelopen en in 1876 het eerste eeuwfeest werd gevierd. Met de overeenkomsten zoals sociale gebruiken, het protestantisme, idealen als democratie en persoonlijke vrijheid zag men Nederland als model voor hun eigen opkomende natie.98 De Holland-gekte maakte een ware rage los van alles wat als typisch Nederlands werd 

94 Wikipedia, 'Spoorlijnen in Nederland'
95 De Jong 2001, p. 180.
96 Stott 1998, p. 121.
97  De Jong 2001, p. 184.
98 Stott 1998, p. 10.
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- Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte - Afb. 26: Ansichtkaart (ca. 1900-1905) van top-toeristische trekker voor buitenlanders: Volendam. Locatie van de molens is onbekend.  Het versturen van kaarten zoals deze was mateloos populair aan het begin van de twintigste eeuw en leidde ertoe dat Nederland  bekend werd om zijn molens, klederdracht en klompen. De afgebeelde taferelen waren vaak  in scène gezet. Bron: geheugenvanederland.nl 
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beschouwd. In de schilderkunst, romans, kinderboeken, en in het toerisme vierden alle Nederlandse clichés hoogtij. Nederlandse schilderijen werden massaal naar Amerika geëxporteerd. Er verschenen artikelen over Nederland in Amerikaanse bladen en reisliteratuur benadrukte het imago van Nederland als idyllisch paradijs, bevolkt door gezonde koeien, eerlijke mensen op klompen en pittoreske molens, dijken en grachten. Idyllische afbeeldingen van het Hollandse platteland en de sociale omgeving kwamen model te staan voor de Hollandse eigenheid en molens, klederdracht en klompen ontwikkelden zich tot  populaire iconen. Hoewel vooral sterk in Amerika, groeide de bekendheid van de Hollandse clichés ook in andere landen. Rond de eeuwwisseling nam deze bekendheid toe door een nieuwe trend: het versturen van prentbriefkaarten.  De kaarten volgden vaak de traditie van de negentiende-eeuwse schilders en waren veelal voorzien van afbeeldingen van Volendam, molens en mensen in klederdracht. Prentbriefkaarten droegen ertoe bij dat steeds meer mensen vertrouwd raakten met het beeld van wat zij beschouwden als traditioneel Nederland, al had dat vaak geen enkele relatie met de werkelijkheid.99 Het stereotype beeld over Nederland van molens-en-klompen bereikte rond de eeuwwisseling een hoogtepunt, met name in de Verenigde Staten. Daar drong rond 1910 het besef door dat dit plaatje niet meer klopte.100 De associatie van molens met Nederland was toen echter al zo sterk geworden, dat de molen een 'marktwaarde' had ontwikkeld. Voor het eerst gebruikten levensmiddelenfabrikanten en promotieorganisaties nu de molen voor de promotie van Nederland en Nederlandse producten in het buitenland. Van zuivelprocucten tot de Nederlandse Spoorwegen: molens moesten de garantie uitdragen van Hollandse kwaliteit en degelijkheid. De molen was nationaal symbool geworden.  

Afb. 27: 'Holland' was een rekbaar begrip. Ook levensmiddelenfabrikanten buiten de Hollandse provincies maakten dankbaar gebruik van het Holland-imago in het buitenland. Etiket van zuivelfabriek Joh. Halbertsma, later Normandia, te Sneek, 1907-1940. 
Bron: geheugenvannederland.nl

99 De Jong 2001, p. 187 en Kraan p. 305. 
100  Stott 1998, p. 150.
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4.4 Buitenlandse reisliteratuur: een selectieMet het stijgende aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland groeide ook de hoeveelheid reisliteratuur.  Vóór 1850 waren dat vooral reisboeken. Die gaven veel praktische informatie, een korte samenvatting van de Nederlandse geschiedenis en kunst en een beschrijving van de bezienswaardige steden en dorpen. Veel gebruikte reisboeken waren Holland. Handbuch für Reisende van de Duitser Karl Baedeker, Handbook for Travellers in Holland and Belgium van de Britse uitgever John Murray en het Amerikaanse Handbook to Holland van Ward, Lock & Co. Reisboeken bleven vrij feitelijk met hun informatie en waren nogal droog voor de lezer. Meer gewild waren daarom reisverslagen van schrijvers die een persoonlijke beschrijving gaven van hun belevenissen tijdens een rondreis door Nederland. Toeristen lazen de reisverslagen als voorbereiding op hun vakantie, of als herinnering na afloop. Ook werden ze gebruikt voor de aardrijkskundeles op school of gewoon als onderhoudende lectuur.101 Internationale bestsellers waren van de Italiaan Edmondo de Amicis, de Fransman Henri Havard en de Brit David Meldrum. Reisboeken en reisverslagen hadden grote invloed op waar toeristen naartoe gingen. Ze boden een gedegen indruk van Nederland en gaven aan wat de bezoeker zeker niet mocht missen. Reisliteratuur uit de negentiende eeuw levert een interessant beeld op van de ideeën die buitenlanders hadden over Nederland. Hun ideeën waren immers bepalend voor hun belevenissen en voor hun houding jegens Nederlanders. Het levert ook een beeld op hoe buitenlanders aankeken tegen molens: wat zeiden zij erover? Waar gingen ze heen om molens te zien? Wat maakte die molens voor buitenlanders zo bijzonder? Reisverslagen geven daarin een beter beeld dan reisboeken; die waren immers geschreven vanuit een persoonlijk perspectief, gekleurd door de eigen belangstelling, nationaliteit en reisdoel. Reisboeken beperkten zich vooral tot praktische reisinformatie, maar ook dat levert een interessant tijdsbeeld op. Hieronder een selectie van de meeste populaire reisliteratuur uit vijf verschillende landen. Te beginnen met Baedeker, het standaardwerk onder de reisboeken dat sinds 1832 tot de dag van vandaag miljoenen reizigers heeft geïnspireerd. 
Belgien und Holland. Handbuch für Reisende – Karl Baedeker (eerste uitgave 1839, hier 
gebruikte editie 1884)Eén van de meest populaire negentiende-eeuwse reisgidsen voor Nederland was Belgien und Holland.  
Handbuch für Reisende van de Duitse uitgever Karl Baedeker. Het boek verscheen in 1839, als onderdeel van een serie reisgidsen over verschillende Europese bestemmingen. Baedeker gaf veel praktische informatie zoals plattegronden, openingstijden van musea en dienstregelingen voor het openbaar vervoer. Illustraties toont het boek niet, wel plattegronden. De reisgids werd talloze malen en in verschillende talen herzien en herdrukt, wat de mogelijkheid bood om de gids te actualiseren met nieuwe hotels, spoorlijnen en wegen. De hier gebruikte editie is uit 1884.102 Baedeker geeft de moderne lezer weinig houvast als het gaat om de eigentijdse beleving van molens van de buitenlandse bezoeker. De beschrijvingen die Baedeker geeft zijn functioneel, niet persoonlijk.  Wel vermeldt de inleiding een overzicht van zaken die blijkbaar als typisch Nederlands worden beschouwd, zoals de trekschuit, het schoonmaakgedrag (Nederlanders waren in buitenlandse ogen ongekend proper), dijken, vaarten, polders en molens.  Maar zelfs daarin blijft de toon informatief en zakelijk. De functie van de dijken en vaarten wordt kort toegelicht, evenals de betekenis van het woord 'polder'. Molens zijn volgens Baedeker kortweg 'karakteristiek voor het Hollandse landschap'. Voor het begrip van de lezer worden de functies van verschillende molensoorten toegelicht, en volgt een korte uitleg waarom Nederlandse molens anders zijn dan de molens in andere landen. 
Sie mahlen Korn, sägen Holz, schlagen Oel, zerreiben Tabaksblätter zu Schnupftabak, formen Papier,  
klopfen Hanf u. dgl. m. Den Hauptdienst aber verrichten sie, indem sie das überflüssige Wasser ableiten,  
und hierin haben die Holländer sehr künstlich den Wind als Gegenkraft gegen das Wasser benutzt.  
Wenigstens die Hälfte aller holländ. Windmühlen treibt auch Wasserräder, die als Pumpen dienen und,  

101  Stott 1998, p. 123.
102  Van de oudste editie uit 1839 is volgens landelijk bibliotheeksysteem Picarta geen exemplaar voorhanden in 

Nederlandse bibliotheken. De oudste beschikbare editie van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag is de hier 
gebruikte editie uit 1884.
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indem sie das überflüssige Wasser den Canälen zuführen, das Acker- und Weideland trocken erhalten und 
zur Cultur geeignet machen. Die holländischen Windmühlen sind weit grösser und stärker, als in anderen 
Ländern; ein einzelner Flügel ist selten unter 25m lang. Der Bau der Mühle selbst hat vielfach das  
Ansehen eines festen Thurmes.103Baedeker beschrijft verschillende routes door Nederland, die globaal lopen vanaf Keulen, via Arnhem naar Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Vanaf daar vervolgt hij zijn weg via Zaandam, Alkmaar, Den Helder, Leeuwarden en Groningen, om uiteindelijk via Zwolle weer zuidwaarts te keren. De focus ligt op Holland, de overige gebieden worden niet of slechts zijdelings aangedaan. In de reisbeschrijving komen molens een paar keer aan de orde, en niet veel uitgebreider dan met een observatie. De eerste molens die hij vermeldt zijn de 'talrijke molens bij Kinderdijk', die zichtbaar waren vanaf de stoomboot vanuit Arnhem naar Rotterdam.104  Dit is opvallend, omdat niet één van de hieronder besproken reisverslagen melding maakt van deze molens, terwijl uit de verhalen valt op te maken dat de auteurs wel vaak 'de Baedeker' gebruikten als reisgids. Een logische verklaring is dat latere auteurs vaak de geijkte paden volgden (Zeeland – Dordrecht – Rotterdam, en verder), en een bootreis over de Lek was geen gebruikelijke route. De eerste kennismaking met de polders tussen Rotterdam en Delft boden een typisch Hollands plaatje, dat Baedeker bijna bekend veronderstelt bij de lezer:
Flache Viehweiden, so weit das Auge reicht, Windmühlen und schnurgerade Canäle, neben der Bahn 
stehendes mit grünem Laich überzogenes Wasser, hin u. wieder einige Bäume und saubere Gehöfte, das ist  
der Charakter der Gegend.105Bij het naderen van Amsterdam per trein zijn de molens rondom de stad het eerste wat de reiziger volgens Baedeker in het oog springt. Verder gaat hij er niet op in, behalve dat het deels korenmolens en houtzaagmolens zijn, en dat zij een waar bastion vormen rondom de stad.106 Weinig uitgebreider beschrijft hij de de molens van Zaandam, al lijkt hij wel onder de indruk van het aantal.107
[Zaandam] besteht aus zwei langen Reihen von Windmühlen mit dazu gehörigen Gebäuden. Diese  
Windmühlen, an 400, erstrecken sich am Ufer der Zaan bis zu den benachbarten Dörfern. Sie werden zu 
den verschiedensten Zwecken benutzt, als Oel-, Säge-, Graupen-, Farb-, Papier-Mühlen u.s.w., ferner um 
das Land trocken zu legen, zum Zermahlen des Trass, welcher aus der Gegend von Andernach am Rhein  
hierhergebracht und den trefflichen beim Wasserbau fast unentbehrlichen Cement liefert.108 Baedeker benadrukt even kort als nadrukkelijk dat molens horen bij het Nederlandse landschap: zoals de jeneverstokerijen horen bij Schiedam en het middeleeuwse stadhuis bij Gouda, zo horen polders, sloten en molens bij Nederland. Een waardering of aanbeveling is uit zijn beschrijvingen van molens en molenlandschappen niet op te maken, ze zijn vooral bedoeld om de reiziger te attenderen waar de bezoekers ze kan vinden. Het is aan de lezer om er een mening over te vormen.
La Hollande Pittoresque, Voyage aux Villes Mortes du Zuiderzee – Henri Havard (1874)De Franse kunstenaar en schrijver Henri Havard (1838-1921) maakte in  juni 1873 een bootreis langs de havens van de Zuiderzee. Hij had het gebied leren kennen tijdens een eerder bezoek aan Nederland, maar vooral door het lezen van het vijftien jaar eerder verschenen boek La Néerlande et la vie  
hollandaise van zijn landgenoot Alphonse Esquiros.109 Een groter contrast tussen Baedekers boek en 
103  Baedeker 1884, p. 184.
104  Baedeker 1884, p. 200.
105  Baedeker 1884, p. 224. 
106  Baedeker 1884, p. 227. 
107  Baedeker 1884, p. 280.
108  Baedeker 1884, p. 281. 
109  Kraan 2002, p. 176.
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dat van Havard is bijna niet denkbaar. Havard was gefascineerd door het onbekende en de in zijn ogen exotische elementen van Volendam, Marken en Urk en het verval van ooit welvarende steden als Hoorn, Enkhuizen, Harlingen en Kampen. Met zijn boek La Hollande Pittoresque, Voyage aux Villes  
Mortes du Zuiderzee maakte hij de dorpen en steden aan de Zuiderzee internationaal bekend. Zijn boek is een traditioneel negentiende-eeuws reisverslag, vol anekdotes en wetenswaardigheden. Het was razend populair en werd in verschillende talen vertaald, waaronder het Nederlands en het Engels. Havard beschreef bouwwerken die hem fascineerden, zoals de houten huizen, stadspoorten, kerken en musea. Ook beschreef hij de kunstschatten die zich daar bevonden. Maar ook de eigentijdse wooncultuur, de klederdrachten, en de gebruiken in het Zuiderzeegebied hadden zijn belangstelling. Zijn historische beschouwingen zijn in de meeste gevallen eerder lezenswaardig dan wetenschappelijk, want zijn observaties zijn sterk gekleurd door zijn fascinatie voor het 'exotische' en 'schilderachtige'. Zijn boek levert een amusant beeld op van een melancholieke romanticus. Maar zijn belevingen sloegen blijkbaar aan bij het eigentijdse publiek, want na het verschijnen van het boek in 1874 werd het snel drukker in Marken en Volendam. Eerst waren het vrijwel uitsluitend kunstenaars die er neerstreken, maar na 1900 werden zij gevolgd door horden toeristen.110Havard ging uitgebreid in op de mensen die hij onderweg tegenkwam. Zijn beschrijvingen van het landschap getuigen van een geromantiseerde en soms haast kinderlijk aandoende verwondering. Hij had oog voor de schilderachtigheid van gebouwen. Molens leken echter niet onder die definitie te vallen, want in de ruim 350 pagina's die zijn boek telt worden ze slechts twee keer genoemd. De eerste keer is bij zijn vertrek uit Marken richting Monnickendam, wanneer hij het polderlandschap beschrijft: 
“On the other side we see trees, meadows, and cattle, with the calm smooth water of the canals reflecting 
the great trees on their surface; the crooked but pretty streets, the masts of the boats, and the high 
windmills with their wings spread to the wind.”111 De route van Havard liep kloksgewijs langs de Zuiderzee. Aan het eind van zijn reis beschreef hij het uitzicht vanuit de trein van Utrecht naar Amsterdam: “In the midst of the great meadows as we passed by at railway speed we scarcely saw the cattle cropping 
the wet rich grass of these wide-spreading prairies, divided in all directions by broad ditches, some of  
them growing to the size of canals. Enormous windmills were seen on every side. We felt we were 
returned to fertile Holland, that blessed country, rich and fertile above all others – industrious, hospitable,  
and free.”112 Havard uitte zijn verwondering over het feit dat Nederland welhaast was vergeven van water. Hij sprak zich echter niet uit over de functie die molens daarin vervulden.113 Het ging hem om de sfeer die de polders, sloten, de mensen en hun gewoonten opriepen, en molens hoorden nu eenmaal in dat plaatje. Uitsluitend Hollandse poldermolens welteverstaan, want molens voor andere doeleinden of molens buiten de Hollandse provincies vermeldde hij niet.  Ook Zaandam, toch een populaire bestemming van veel reizigers, maakte geen onderdeel uit van zijn route. Havard focuste zich liever op de romantiek van 'onontdekte' dorpen en steden, en op hun vergane glorie. Molens waren nog alom aanwezig in het landschap en vervulden nog een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Ze pasten niet in het weemoedige karakter dat Havard aan het landschap toedichtte. Ook de illustraties in de gebruikte editie vertonen geen molens; die beperken zich tot schetsen van stadsgezichten, personen in klederdracht en stadspoorten. Dat waren beeldbepalende elementen die wél door de tand van de moderne tijd waren aangetast.
110  Kraan 2002, p. 333.
111  Havard 1875, p. 32.
112  Havard 1875, p. 354.
113  Havard 1875, p. 94. 
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Olanda – Edmondo de Amicis (1874)De Italiaanse schrijver, dichter en journalist Edmondo de Amicis (1846-1908) was nog nooit in Nederland geweest, toen hij in 1873 na enig vooronderzoek besloot dat hij een boek over Nederland wilde schrijven. Na goedkeuring van zijn uitgever vertrok hij in de late zomer van dat jaar met de stoomboot vanuit Antwerpen naar Dordrecht.114 Met een onderbreking voor de winter, reisde hij een klein jaar dwars door Nederland, om zijn belevenissen in de zomer van 1874 te publiceren in het boek 
Olanda. Het boek was direct een ongekend succes en werd al snel vertaald in het Engels, Frans, Portugees en Nederlands. Vijftig jaar lang werd Olanda voortdurend herdrukt in verschillende uitgaven, van goedkope edities op krantenpapier tot dure collector's items met prachtige illustraties. De Amicis geeft een onbevangen impressie van Nederland en bekijkt het land met een Italiaanse bril. Zo is hij onder de indruk van de hoge geletterdheid in Nederland, verwondert hij zich over de het fanatisme waarmee Nederlanders geloofsdiscussies voeren en mist hij na maanden reizen door het vlakke Nederland de heuvels van Toscane.115 Hij stelt Nederland voor als een modelsamenleving, een goed georganiseerde maatschappij waar Italië een voorbeeld aan kon nemen. De toon van het reisverslag van De Amicis is volledig anders dan die van Havard. De Amicis focust zich niet op deprimerende vergane glorie, maar heeft juist oog voor positieve zaken, zoals de bruisende activiteiten in de havens en de moderne technieken van welgestelde boeren die hen een positie op de wereldmarkt bezorgden. Zijn boek geeft een rooskleurig beeld van een florerend en welvarend Nederland.116 Hij raakt niet uitgepraat over de constante strijd van de Nederlanders tegen het water, over de droogleggingen, de vele dijken en de kanalen die in hoog tempo werden aangelegd. Zijn boek begint met een toon van ontzag voor de wijze waarop Nederlanders met 'een leger van windmolens tientallen meren hebben drooggemaakt'.117 De reis van De Amicis reis begint in Zeeland. Via Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar en Den Helder, reist hij via Friesland en Groningen terug naar het zuiden. Drenthe, Overijssel en Gelderland komen slechts in vogelvlucht aan de orde en Noord-Brabant en Limburg slaat hij volledig over. In tegenstelling tot Havard schrijft De Amicis talloze keren over de molens die hij onderweg tegenkwam. Die waren in zijn beleving onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse landschap: 
De boot kwam nu tusschen het eiland Schouwen en het kleine eiland St. Philipsland, en na weinige  
minuten voeren we den Krammer in [...]. Slechts op een vooruitstekende punt van den oever, die een soort  
van bres in de geduchte verschansingen van het eiland vormde, zag men een staaltje van het  
Nederlandsche landschap: een geschilderd huisje, een windmolen en een schuit [...].118De reis per boot naar Dordrecht levert een fraaie aanblik bij aankomst in de stad. De in zijn ogen bijzondere bouwwerken, bonte kleuren en vele bruggetjes met daar bovenuit stekende bewegende scheepsmasten en draaiende wieken zijn voor hem een verrukkelijk schouwspel van 'een van de meest frissche en vroolijke steden van Nederland':
Men hoorde hier en daar zeggen: “Dordrecht, - straks zullen we Dordrecht zien.” Het was of allen zich  
voorbereidden om iets buitengewoons te zien. En het was inderdaad een buitengewoon schouwspel. [...]  
Dat was als de plotselinge verschijning van het eigenlijke Holland, de bevrediging van ons aller  
nieuwsgierigheid, de openbaring van alle geheimenissen, die onze verbeelding hadden verontrust. Het 
was als een ontwaken in een nieuwe wereld. Van alle kanten zag men hooge windmolens, die hun armen 
ronddraaiden, huisjes langs den oever, als buitenplaatsjes, tuinhuizen, koepels, hutten, kapelletjes,  
kramen enz.119

114  De Amicis 1990, p. 310.
115  De Amicis 1877, p. 265.
116  De Amicis 1990, p. 316.
117  De Amicis 1877, p. 4.
118  De Amicis 1877, p. 17. 
119  De Amicis 1877, p. 22.
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Als hij door de Hollandse polders tussen Rotterdam en Delft rijdt wordt hij getroffen door de vlakheid van het platteland. Het land krijgt daardoor 'iets droomerigs en melancholieks, een stilte voor het oog', die alleen wordt onderbroken door torenspitsen en molenwieken. Onderweg van Schiedam naar Delft heeft hij de gelegenheid om de molens met meer aandacht te bekijken. Hij beschrijft hoe ze eruit zien, waar ze voor dienen en hoe kostbaar ze zijn. Maar de magie die van deze typische bouwwerken uitging voert bij hem de boventoon: 
De Hollandsche molens gelijken volstrekt niet op die vervallen molens, die ik een jaar vroeger in Spanje, in 
La Manche gezien had; en die hun magere armen schijnen uit te strekken, om hemel en aarde te hulp te  
roepen. De Hollandsche molens zijn groot, sterk en vol leven, en Don Quixotte zou zich wel tweemaal  
bedacht hebben, eer hij deze gevaarten aangevallen had. Sommigen zijn van metselwerk, rond of  
achtkantig als middeleeuwsche toren; anderen zijn van hout, en zien er uit, alsof men een huisje op den 
top van een piramide geplaatst had. [...] Die myriaden van gevleugelde torens allerwege over het land 
verspreid, geven het landschap een eigenaardig voorkomen. Ze verlevendigen de eenzaamheid; bij nacht,  
te midden van een groepje boomen, hebben ze een phantastisch voorkomen, als van monsterachtige  
vogels, die naar den hemel kijken. Bij dag, van verre gezien, schijnen ze kolossale toestellen voor  
vuurwerk; ze draaien, houden op, zetten zeilen bij of zwichten; ze breken de stilte door hun dof gebons; en  
wanneer ze bijgeval in brand geraken, wat niet zelden gebeurt vooral met de graanmolens, ziet men een 
rad van vlammen, een woedenden regen van brandend meel, een rondgieren van vuurwolken, een tumult  
en een verschrikkelijken gloed, die aan een helsch visioen doen denken.120Naast de molens die hij onderweg tussen de steden tegenkomt, is De Amicis onder de indruk van de honderden molens bij Zaandam. De bedrijvigheid die daarmee gepaard gaat dwingt zijn respect af. En het decor waar ze zich bevinden, van groene polders, vaarten, sloten en koeien, maken van Nederland in de beleving van De Amicis een paradijselijk oord. Deze positieve toon domineert zijn hele reisverslag. En aan het eind van zijn reis wordt duidelijk dat de molen daar een dominante rol in speelt. As hij bij Arnhem de grens oversteekt, beschrijft hij de molen als symbool voor Nederland:
Ik wendde mij tot dien molen als het laatste beeld van Nederland, en beschouwde hem met dezelfde  
nieuwsgierigheid, waarmede ik den eersten molen, een jaar vroeger beschouwd had. Toen ik er eenigen 
tijd op gestaard had, was het mij alsof er iets tusschen zijn wieken bewoog; het hart klopte mij, ik keek 
nog eens, en ik zag de wimpels der schepen, de wilgen langs de vaarten, de trapgeveltjes, de vensters met  
bloempotten, de zilveren helmen, de groene zee, de duinen, de visschers van Scheveningen, Rembrandt,  
Willem van Oranje, Erasmus, Barends, mijn Nederlandsche vrienden, kortom alle schoonste en edelste  
beelden van dat roemrijke, bescheiden en strenge land; - en hield ik er den blik op gevestigd, met een 
gevoel van liefde en van eerbied, totdat de molen zich slechts als een zwart kruis in den nevel aan mijn  
oog vertoonde. En toen ook dat beeld verdween, bleef ik nog peinzen als iemand die voor een reis vertrekt  
waarvan hij niet zal weerkomen, en het gelaat van den laatsten vriend die hem groet ziet verdwijnen.121
Sketching Rambles in Holland – George H. Boughton & Edwin A. Abbey (1885)Eén van de eerste reisverslagen van Amerikaanse makelij verscheen in 1883 en 1884 in zeven afleveringen in het tijdschrift Harper's New Monthly Magazine. De Amerikanen George Boughton en Edwin Abbey werden in de zomer van 1880 en 1881 op reis gestuurd door Nederland om schetsen te maken bij de teksten van een journalist. De journalist kwam echter niet opdagen en in plaats daarvan verzorgde Boughton de tekst. Zijn stijl was kritisch, had humor en was vaak sarcastisch, maar hij was ook enthousiast over Nederland. Het resultaat was een prettig leesbaar boek dat grote invloed had op kunstenaars en toeristen. De serie was zo'n succes dat Sketching Rambles in Holland in 1885 uitkwam in boekvorm. Twintig jaar later stond het boek nog steeds boven aan de lijst van aanbevolen lectuur 
120  De Amicis 1877, p. 69.
121  De Amicis 1877, p. 285.
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over Nederland.122 Sketching Rambles in Holland was vooral bedoeld voor de artistieke reiziger die Nederland wilde zien door de ogen van een kunstenaar. Zoals de meeste boeken en artikelen over kunstreizen was Sketching Rambles in Holland geïllustreerd met veel prenten. Het boek benadrukte de artistieke eigenschappen van Nederland, door nadruk te leggen op kleuren, contrasten en vormen die volgens de auteur uniek waren voor ons land. Dat wordt al duidelijk in de openingspassage:
A very large opal or the inside of a mother-of-pearl shell would make a good background for this thin 
strip of distant Holland that lies blinking away in he early morning light. A long narrow ribbon of a  
picture it makes, with its little spots and dots and splashes of color here and there [...]. By carefully  
looking through a glass, these dots of various shapes soon resolve themselves into windmills, cows, sheep,  
Dutchmen, churches, and steeples, and little red-tiled houses, with green or blue shutters. I do not pretend 
that this is a peculiar or striking instance of he first glimpse of a foreign strand, with its cows, windmills,  
and steeples – I know of other such places – but I contend that the Dutch sand-slip is cleaner than that  
any other that there is, the cows are sleeker and fatter, the windmills more jaunty and active, the cottage  
more spick-and-span and more recently out of a toy-box, the specks of humanity more rotund and well-to-
do.123Boughton en Abbey reisden niet alleen in het Hollandse deel van Nederland; ook Leeuwarden, Middelburg, Den Bosch en Maastricht maakten onderdeel uit van het programma. De auteurs negeerden bewust de adviezen van bestaande reisgidsen zoals Baedeker, om de weg te volgen die naar hun beleving het meest te bieden had aan het kunstenaarsoog.124 Maar kunstreis of niet, ze keken verder dan alleen de schilderachtigheid van de plaatsen waar ze kwamen. Zo bezochten ze Zaandam, waar zij - in tegenstelling tot Havard en De Amicis – zich niet beperkten tot het beschrijven van het schilderachtige karakter van molens. Ze raakten onder de indruk van het verhaal erachter, en ze gingen dieper in op de toepassingen van molens, het inkomen dat de molenaars ermee verdienden en de betekenis van de molens voor de Nederlandse economie. Ook hier weer doorspekt met humor. 
Zaandam is rather an important place. Many ships and boats are built there, many windmills thresh the  
air with their white arms, and grind every sort of thing that can be ground, and when they don't do that,  
they saw wood and pump water. The inhabitants are fearfully rich; at every jaunty villa we came to, our  
guide stopped to impress upon us some notion of its owner's wealth. “Áll these rich people are windmillers. 
[...] There were the mills, sure enough, miles of them – some four, I think – on each side of the way, as far  
into the dim distance as the eye could reach. It looked like a lesson in perspective to try for the exact  
vanishing-point.[...] If any one desires to see Holland from its windmilly side, let that persoon by all means 
come to Zaandam, and be surfeited forever after. The whole united industry seemed to be thriving and 
flourishing, too; and when a windmilly town does flourish, is is (from an flourishy point of view) a thing to  
remember. It seems to lack resposefulness, of one cares for it, but for one of an active temperament it is  
hughly stimulating. It is not the place for a moony or absent-minded person, as there is always a chance  
of being brained by the merry wind-sail, unless ons is somewhat alert.125Boughton benadrukte de schilderachtigheid van de molens, de decoraties die de molens sieren en de kleuren van het houtwerk. Hij verwonderde zich over de geordendheid van het landschap, al had dat ook een nadeel, want hij vond polderlandschap eigenlijk 'een platte, eindeloze monotone herhaling van een saai patroon op een goedkope rol behang':
Lines of toy-like windmills at even distances, rows of spindly poplars, all out of the same toy-box, speckless  
little white cottages, so many to the mile, and even the cows and geese were littered carefully about in  
exact ratio to the other pretty little things.126
122  Stott, p. 131.
123  Boughton & Abbey 1885, p. 1.
124  Boughton & Abbey 1885, p. 7.
125  Boughton & Abbey 1885, p. 49-50.
126  Boughton & Abbey 1885, p. 260.
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Sketching Rambles in Holland is voor de lezer in de eenentwintigste eeuw nog altijd een goed leesbaar boek. De negentiende-eeuwse kleur is merkbaar, al ontbreekt de weemoed en de roze bril van Havard en De Amicis. Door de combinatie van humor, nuchterheid, bewondering en artistiek inzicht, en met de huidige kennis van de Holland-gekte, is goed te begrijpen waarop dit boek zo goed viel bij het Amerikaanse publiek. 
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Afb. 28: De molens langs de Zaan getuigden volgens Boughton & Abbey van een bloeiende industrie.Bron: Sketching Rambles in Holland. p. 49.
Holland and the Hollanders – David Meldrum (1898)De Britse auteur David Meldrum schreef diverse boeken over Nederland, waaronder Holland and the 
Hollanders in 1898. Zoals in het werk van veel andere Britse auteurs, was ook zijn verslag een mengeling van kritiek en bewondering. Hij vond het landschap mistroostig, maar had ook bewondering voor de Nederlanders dat zij 'hun eigen land hebben gecreëerd, het voortdurend weten te beschermen tegen het water en zelfs hebben ontwikkeld tot vruchtbare landbouwgrond'. Omdat de gemiddelde bezoeker dat volgens Meldum echter niet opviel, oogde het landschap voor de leek saai en vlak.127 Holland and the Hollanders is niet zozeer een reisverslag, als wel een biografie over Nederland Het boek kenmerkt zich door Britse gereserveerdheid. In een uitgebreid inleidend hoofdstuk beschrijft Meldrum uiteenlopende zaken die in zijn ogen kenmerkend zijn voor Nederland, zoals het Nederlandse landschap, de variëteit aan geloofsovertuigingen, de Hollandse schoonmaakdrift en Sinterklaas. De volgende drie hoofdstukken zijn volledig gewijd aan thema's die Meldrum kenmerkend achtte voor Nederland: de staatsinrichting, het waterbeheer en het onderwijssysteem. Na deze beschouwingen rest slechts nog een derde van het boek voor het verslag van zijn rondreis. Hoe lang Meldrum in Nederland verbleef, wordt uit zijn verhaal niet duidelijk. Zijn route liep vanuit Den Bosch langs Utrecht, Zwolle, Groningen, Amsterdam en Rotterdam, om te eindigen in Vlissingen. De reis ging overwegend via trein en boot.  Sfeerbeelden zoals bij De Amicis en Havard, biedt Meldrum nauwelijks. Als hij vanuit Groningen aankomt in Enkhuizen meldt hij wel dat hij is aangekomen in het 'echte Holland', maar 
127  Meldrum 1899, p. 2.

42



bijzondere aandacht voor de Zuiderzeesteden, klederdracht of het vissersleven besteedt hij nauwelijks.128 Zijn verslag getuigt van algemene interesse en waardering voor Nederland, niet van passie of bewondering. De sfeer en schilderachtigheid die zo bepalend zijn voor de toon bij Havard, De Amicis en Boughton en Abbey, spelen bij Meldrum een veel minder grote rol. Toch laten de illustraties een overwegend 'klassiek beeld' van Nederland zien, zoals schetsen en schilderijen van idyllische plattelandstafelen, foto's van stadsgezichten en zelfs een foto van koningin Wilhelmina in Friese klederdracht.129 Ook Meldrums typering van het landschap wijkt niet af van de rest: 
... a land of windmill and canal, of deep green fields, often treeless, of dikes and inland seas and lakes, of  
curiously costumed fisher- and countryfolk. Such, not unnaturally, is the tourist's picture of Holland, for it  
is the true picture of the Holland of his route.130Voor wat betreft de aandacht voor molens, houdt hier de vergelijking met de andere reisverslagen wel op. Molens die Meldrum onderweg ongetwijfeld tegenkwam, worden niet vermeld. Het hoofdstuk over het waterbeheer daarentegen biedt bijna een basiscursus in het Nederlandse waterbeheer. De aandacht voor molens blijft beperkt tot de functionaliteit. Er volgt een technische toelichting over het bouwen van dijken, droogmakerijen en sluizen, en een uitgebreide uiteenzetting over de functie van boezems, kribben en uiterwaarden. Zelfs de bestuurlijke structuur van de hoogheemraadschappen komt aan de orde. En alles zoveel mogelijk voorzien van Nederlandse benamingen, details over locaties en afmetingen en – niet onbelangrijk in het verhaal – een kostenplaatje. Want aan die 'Nederlandse strijd tegen de natuur' hing volgens Meldrum wel een indrukwekkend prijskaartje:131
Since the Middel Ages, the Dutch have been reclaiming their country from these inner waters. There is a  
tradition, that as early as the beginning of the fifteenth century a hydraulic windmill was set up near  
Alkmaar. Early in the next, it is probable, impoldering was in general practice on a small scale. [...] In  
1643 Adriansz Leeghwater publiched a scheme for draining seventeen thousand acres of that inland sea.  
Two hundred years later his dream was being realised by the aid of steam.132Meldrum maakte gebruik van het reisverslag van De Amicis. Zo meldt hij dat het landschap in de tussenliggende vijfentwintig jaar veranderd was, door de aanleg van nieuwe wegen, spoorlijnen en kanalen.133 Of Meldrum daarmee ook minder molens tegenkwam dan De Amicis is niet uit zijn verhaal op te maken. De beschrijvingen van Meldrum van polders, gemalen en dijken zijn vooral zakelijk en informatief. Een symbolische betekenis zoals Havard die aan molens toedicht ontbreekt helemaal. Dat molens ook gebruikt werden voor andere doeleinden dan bemaling, komt niet aan de orde. Ook de grote molenconcentraties waar kunstenaars en toeristen op afkwamen – zoals bij Dordrecht, Rotterdam en Zaandam – noemt hij niet. De focus van Meldrum lag op de ontstaansgeschiedenis en het levensverhaal van Nederland. Molens worden uitsluitend genoemd omdat zij daarin een cruciale rol hadden gespeeld.   

− Illustratie verwijderd i.v.m. documentgrootte -
Afb. 29: Illustratie van Meldrum bij zijn uiteenzetting over het Nederlandse waterbeheer

128  Meldrum 1899, p. 350.
129  Meldrum 1899, p. 192.
130  Meldrum 1899, p. 1.
131  Meldrum 1899, p. 200.
132  Meldrum 1899, p. 201.
133  Meldrum 1899, p. 230.
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Bron: Holland and the Hollanders, p. 225.
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5. ConclusieNederland is molenland. Met achthonderd jaar aanwezigheid in het Nederlandse landschap heeft de molen zijn rol op het moderne Nederlandse toneel nog altijd niet verloren. Integendeel. De Zaanse Schans is één van de populairste attracties voor buitenlandse bezoekers. De molens van Kinderdijk staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De nationale molen- en gemalendag kan ieder jaar rekenen op groeiende bezoekersaantallen. En molentjes behoren niet meer alleen tot het assortiment van souvenirwinkels, maar staan ook op menig product in warenhuis en supermarkt: theedoeken, koektrommels, geboortekaartjes, en zelfs verpakkingen van knakworst en soep zijn versierd met het Nederlandse landmark. De molen is een metonymie, een symbool van alles wat Nederlands is. Van de Nederlandse cultuur, de handelsgeest en de 'Hollandse' gezelligheid. Van een Nederland waar mensen trots op zijn. Hoe dat zo is gekomen, vertelt deze scriptie.  Vanaf de middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw waren molens niet meer dan een werktuig. Inventiviteit bracht Nederlanders ertoe ze in te zetten voor de meest uiteenlopende functies, van hout zagen, koren malen en papier maken tot land bemalen. Vanaf de zestiende eeuw waren molens een vertrouwd beeld in het landschap. De grote droogmakerijen stonden er vol mee, iedere dorp of stad had zijn eigen korenmolen en verschillende steden ontwikkelden zelfs een lokale industrie. Buitenlanders bekeken dat technisch vernuft met bewondering en verbazing. Vooral poldermolens vielen daarbij op. De wetenschap dat Nederlanders met behulp van die molens een groot deel van hun land zelf hadden gemaakt maakte veel reacties los.  Molens waren overal en op het hoogtepunt telde ons land er zo'n tienduizend. Na eeuwenlang uitsluitend een functionele rol te hebben gespeeld, kreeg de molen in de negentiende eeuw er een andere betekenis bij. Een betekenis die te maken had met de veranderende situatie waar ons land in verkeerde.Het Nederland van de negentiende eeuw was een land in ontwikkeling. Een jong koninkrijk dat leefde met de erfenis van de Franse tijd, en stond in de lange schaduw van de machtige Republiek uit de Gouden Eeuw. Een jong koninkrijk dat zocht naar een eigen, nieuwe identiteit. De industriële revolutie die in ons land laat op gang kwam had grote gevolgen, niet alleen voor de economie, maar ook voor de maatschappij en voor het landschap. De modernisering leidde tot tegenreacties bij een elite die zich ging bekommeren om het behoud van de traditionele plattelandscultuur, en die zij beschouwde als 'authentieke vertegenwoordiger van de natie'. Boerderijen, klederdrachten en traditionele ambachten die feitelijk een lokale of regionale betekenis hadden, werden 'genationaliseerd' en aangemerkt als bedreigd onderdeel van de Nederlandse volkscultuur. Molens vielen weliswaar nog niet onder deze bedreiging – zij waren nog alom aanwezig in het landschap -, maar hoorden wel in het decor van nationale volkscultuur. De beeldvorming van dat vermeende 'authentieke Nederland' werd voor een belangrijk deel gevormd door kunstenaars. Na een stilte van meer dan honderd jaar, hadden landschapschilders aan het begin van de negentiende eeuw het traditionele Hollandse landschap herontdekt. En niets was Hollandser dan een polderlandschap met molens. De schilders grepen terug op de thema's waarmee de meesters uit de Gouden Eeuw wereldfaam hadden bereikt. Molens, donkere landschappen en weidse vergezichten tegen het decor van immense wolkenluchten waren geliefde onderwerpen.  Tijdens de Romantiek (circa 1795-1850) gingen binnen- en buitenlandse schilders op reis om landschappen te zoeken die pasten in het ideaalbeeld. Schoonheid van het landschap was daarbij niet maatgevend, schilderachtigheid wel. Atmosferische landschappen met variatie en onregelmatigheid waren aspecten die de schilders zochten én vonden in Nederland. Belangrijke Nederlandse schilders die bijdroegen bij aan de verspreiding van het Holland-beeld waren Andreas Schelfhout en Johan Jongkind. Zij produceerden in opdracht van veelal buitenlandse liefhebbers een uitgebreid oeuvre van Hollandse taferelen met polders, vaarten en molens. De schilderkunst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het imago van Nederland als molenland, met als absoluut hoogtepunt de schilderkunst van de Haagse School (circa 1860-1900). Schilders als Jacob Maris, Paul Gabriël en Hendrik Weissenbruch werden beroemd met hun afbeeldingen van een traditioneel Nederland, met grijze wolkenluchten, eindeloze vergezichten, kaarsrechte vaarten en imposante molens. In Nederland trof de Haagse School in haar begintijd echter nog weinig waardering. Daarbuiten des te meer. Schilderijen 
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en tekeningen verdwenen na voltooiing direct naar internationale kunstbeurzen waar ze met lovende kritieken werden ontvangen. Buitenlandse schilders kwamen massaal naar Nederland om zelf de vermeende schilderachtigheid te ontdekken van het land van Rembrandt én van de Haagse School. Het werk van de Haagse School ging de hele wereld over en vond vooral een enthousiast publiek in De Verenigde Staten, Canada en Engeland. Met het schilderachtige beeld van het traditionele Nederland had de Haagse School een succesformule in handen. Het werk bepaalde het imago van Nederland in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten. Daar werd het werk met open armen ontvangen tijdens een periode die inmiddels bekend is geworden als de Holland-gekte. In deze periode was 'traditioneel Nederland' in de mode bij Amerikanen van West-Europese afkomst die niet langer Engeland, maar Nederland beschouwden als 'moeder van Amerika'. Een geromantiseerd beeld van de machtige Republiek uit de Gouden Eeuw werd beschouwd als een voorbode van een glorieuze toekomst voor de Verenigde Staten. Het gevolg was een ware rage van alles wat als typisch Nederlands werd beschouwd. In de schilderkunst, romans, kinderboeken, en in het toerisme vierden alle Nederlandse clichés hoogtij. Nederlandse schilderijen werden massaal naar Amerika geëxporteerd. Idyllische afbeeldingen van het Hollandse platteland kwamen model te staan voor Nederland.  Het was de tijd waarin molens, klederdracht en klompen zich ontwikkelden zich tot  populaire iconen. Hoewel het sterkst in de Verenigde Staten, had de Holland-mode ook in andere landen gevolgen. In een wereld waarin media en reclame nog beperkt waren, bleek vooral de schilderkunst een krachtige zender. In navolging van de vele internationale kunstenaars kwamen vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw ook gewone toeristen naar Nederland. Nieuwe trein- en bootverbindingen met het buitenland en verbeterde nationale infrastructuur maakten het reizen naar en door Nederland eenvoudiger en goedkoper. Aangelokt door de beelden uit de schilderkunst, en gestimuleerd door het grote aanbod van reisliteratuur, volgden horden toeristen het spoor door Nederland dat kunstenaars al eerder hadden getrokken. Grote toeristische trekkers waren de molenlandschappen bij Rotterdam en Dordrecht, Zaandam en de steden langs de Zuiderzee. Volendam spande de kroon; daar sprong men al vroeg in op de toeristische potentie. Alle steden hadden hun eigen karakteristieken, maar ook een belangrijke overeenkomst: de aanwezigheid van molens. Molens, klompen en klederdracht ontwikkelden zich tot razend populaire clichés. Rond de eeuwwisseling droeg de komst van de ansichtkaart ertoe bij dat steeds meer mensen buiten Nederland vertrouwd raakten met die clichébeelden. In Nederland wekte dat folkloristische imago juist ergernis.  De ANWB, de belangrijkste belangenbehartiger voor het binnenlands toerisme, sprak over 'Volendammerij' en propageerde een heel ander Nederland: een land waarin de molen een typisch Hollands bedrijf was, dat het nationale verleden weergaf, en dat behouden moest worden vanwege zijn esthetische waarde voor het Nederlandse landschap. De bond spande zich samen met Vereniging De Hollandsche Molen en Bond Heemschut in voor het behoud van de molen omdat die deel uitmaakte van de 'schoonheid van ons land'. Deze cultuurhistorische belangstelling stond mijlenver af van de symbolische waarde die de molen inmiddels buiten onze landsgrenzen had opgebouwd. Terwijl deze laatste steeds meer toenam, brokkelde het bestaansrecht van de molen steeds verder af. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden molens – ondanks bezwaren van ANWB, Heemschut en De Hollandsche Molen-  in hoog tempo gesloopt. De behoefte aan een visuele landmark voor Nederland kwam aanvankelijk dus vooral voort uit een een buitenlandse behoefte. Aan het begin van de twintigste eeuw had die buitenlandse identificatie van molens met Nederland inmiddels een marktwaarde ontwikkeld. Producenten van levensmiddelen, promotie-organisaties en zelfs de Nederlandse overheid gebruikten de molen om Nederland en Nederlandse producten in het buitenland aan de man te brengen. En met succes, want ruim honderd jaar laten staat de molen als beeldmerk nog steeds als een huis. En niet langer alleen in het buitenland. Nederlanders hebben de molen omarmd als nationaal pandabeertje. De toekomst van Nederland molenland ziet er rooskleurig uit. 
---
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