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Verfraaide Gooise topografie 

De standerdkorenmolen van Huizen getekend in 1815  
door Daniël Kerkhoff en Jan Hulswit 

 
 
 
 
 

oor zijn glooiende landschap en ongerepte natuur heeft het Gooi, het stuwwallengebied ten zuid-
oosten van Amsterdam, sinds de zeventiende eeuw grote aantrekkingskracht uitgeoefend op bewo-

ners van de welvarende en gestaag uitdijende stad, zoals de Hollandse duinstreek op de inwoners van 
Haarlem, Leiden en Den Haag. Deze van oorsprong dunbevolkte streek, ten noorden grenzend aan het 
IJsselmeer (nu Gooimeer), met Hilversum, Bussum, Huizen, Blaricum en Laren als belangrijkste dorpen, 
naast de lager gelegen oude vestingstad Naarden, werd vanaf de zeventiende eeuw ontwikkeld. Dit ge-
beurde vooral vanuit Amsterdam, waar vanwege de stadsuitbreidingen behoefte bestond aan grote hoe-
veelheden zand voor de ophoging van bouwlocaties in de omringende polders. Door ontginning van bos- 
en heidegebieden in het Gooi werd ook plaats gemaakt voor buitenplaatsen van welgestelde stedelingen. 
Het gebied bood vele pittoreske locaties, die kunstenaars, waaronder Rembrandt en sommige van zijn 
leerlingen, vastlegden in tekeningen.1 In de natuur gemaakte schetsen werden meestal thuis in het atelier 
in portefeuilles bewaard en later soms uitgewerkt tot voltooide kunstwerken bestemd voor de verkoop. 

1. Jan Hulswit, De standerdkorenmolen te Huizen, 1815, zwart krijt, grijs gewassen, 253 x 392 mm, Parijs, Fondation Custodia, Collectie Frits 
Lugt, inv.nr. 1971-T.37. 

D 
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2. Daniël Kerkhoff, De standerdkorenmolen te Huizen, 1815, zwart krijt, pen in zwart, grijs gewassen, 240 x 341 mm, Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen, inv.nr. MB 1348. 
 

Hiervan is de serie gezichten vanaf de Tafelberg bij Blaricum, het hoogste punt van het Gooi, bestaande 
uit vier grote gekleurde tekeningen gemaakt door Jacob Cats (1741-1799) rond 1795, een goed voorbeeld.2 
Ook konden ter plekke gemaakte tekeningen worden gebruikt bij het maken van schilderijen, waarbij een 
natuurgetrouwe, topografisch correcte weergave, zoals in de tekeningenserie van Cats, in de regel niet 
voorop stond. Daardoor en door de enorm veranderde situatie in de zich uitbreidende dorpen, met afbraak, 
nieuwbouw en toenemende ‘horizonvervuiling’ in de afgelopen tweehonderd jaar waren gezichten in het 
Gooi vaak al gauw niet meer als zodanig te herkennen en werden het ‘Gooische landschappen’. Andersom 
is dit een enkele keer ook het geval: een landschapschilderij met een windmolen tussen huizen op een 
heuvelachtig terrein, van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Jan Hulswit (1766-1822) uit 1807, dat 
door vergelijking met een door dezelfde kunstenaar met een locatieaanduiding geannoteerde tekening 
(‘Tussen de Muyder en Weeseperpoort aan de Wal’) kon worden geïdentificeerd als een Amsterdams 
stadsgezicht aan de in onbruik geraakte zuidelijke stadswal, wordt desondanks nog steeds door het 
Rijksmuseum aangeduid met de oude titel ‘Een landschap in het Gooi’.3  
 
Onderwerp van deze bijdrage zijn twee tekeningen die dezelfde locatie voorstellen in het Gooi, maar 
waarvan een nog niet als zodanig is herkend. De Fondation Custodia in Parijs verwierf in 1971 een 
tekening van ‘een landschap met molen’, die daar op basis van een vrijwel onleesbare annotatie op de 
keerzijde met een vraagteken op naam van Jan Hulswit wordt bewaard (afb. 1).4 Het zou een op fantasie 
gebaseerd landschap kunnen zijn, aangezien de plaats niet is geannoteerd. Dat is wel het geval bij een 
tekening van Daniël Kerkhoff (1766-1821) in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, die  
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3. Signatuur en annotatie van 
Kerkhoff op de keerzijde van zijn 
tekening (afb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
precies dezelfde locatie voorstelt (afb. 2). Linksonder op de keerzijde van het blad heeft de kunstenaar zijn   
naam en het jaar geschreven, met een plaatsaanduiding: ‘te Huizen in het Goiland. / D: Kerkhoff 1815~’ 
(afb. 3). De toeschrijving van de Custodia tekening aan Hulswit kan op stilistische gronden worden beves-
tigd. Hij moet gelijktijdig met die van Kerkhoff zijn gemaakt, althans in eerste opzet, want de laatste is 
een in het atelier voltooide tekening. Hulswits tekening is waarschijnlijk geen voor de verkoop bestemde 
tekening, anders had hij hem wel voorzien van zijn bekende monogram ‘IH’ in een onderhoek op de voor-
zijde, dan wel zijn handtekening met of zonder plaatsaanduiding op de keerzijde. De twee kunstenaars 
waren van jongs af aan goede vrienden, hebben in Amsterdam op hetzelfde adres gewoond, en trokken 
samen op tijdens reizen door het land op zoek naar schilderachtige plaatsen.5 Regelmatig tekenden zij dan 
dezelfde locatie, zij het dat ze enkele meters uit elkaar zaten, in dit geval Hulswit links, waardoor hij het 
huisje aan de linker zijde bijna recht op de gevel zag en de wieken van de molen schuin van achteren, en 
Kerkhoff rechts, zodat hij ook de zijkant en het dak van het huisje kon zien en de wieken onder een scher-
pe hoek opzij van de voorkant.6 Kerkhoff heeft waarschijnlijk ter plaatse een voortekening gemaakt, die 
hij thuis heeft uitgewerkt met toevoeging van details als de bomen links, een liggende boomstronk en wat 
laag struikgewas rechts, en het jongetje en meisje in het midden op de voorgrond, zoals hij meestal deed in 
zijn uitgewerkte tekeningen die voor de verkoop waren bestemd. Andere details werden weggelaten, zoals 
de op staken te drogen hangende vissersnetten rechts in de Custodia tekening. Wat ter plekke nog min of 
meer natuurgetrouw was vastgelegd, werd in het atelier zodanig veranderd en ‘aangekleed’ dat er een aan-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Jan Brueghel I, Overstroomde 
landweg met reizigers (detail), 1614, 
olieverf op koper, 23,6 x 32,9 cm, 
München, Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen, Alte Pinakothek, inv.nr. 
1896. Foto auteur.  
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trekkelijke voorstelling ontstond. Dat verklaart ook de plompe vorm van de molen in de tekening van 
Kerkhoff. Bij Hulswit zien we juist een iets te smal molenhuis; kennelijk hebben beiden de juiste propor-
ties uit het oog verloren en het deed er voor hen ook niet toe. 
 
Voorgesteld is de molen van het vissersdorp Huizen, ook bekend als ‘de Huizer molen’, de enige overge-
bleven Noord-Hollandse standerdmolen, daterend uit 1665, mogelijk zelfs uit 1585.7 Standerdmolens, het 
oudste type houten windmolen in de Nederlanden, dat zijn naam ontleende aan de verticale eikenhouten 
spil waarop het molenhuis rust, waren in de zestiende en de zeventiende eeuw wijdverbreid. We zien ze in 
de vroege Nederlandse teken- en schilderkunst vaak uitgebeeld, als onderdeel van weidse landschappen, 
zoals die van Jan (de Fluwelen) Brueghel (1568-1625) (afb. 4).8 In 1915 was de Huizer molen door de 
opkomst van de goedkopere industriële meelproductie buiten gebruik geraakt en stond hij op de nominatie 
te worden gesloopt of verkocht. Het in 1912 opgerichte Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ver-
wierf hem als eerste bouwwerk in de collectie,9 ondanks bezwaren van de Bond Heemschut en de burge-
meester, die de molen liever op zijn eigen plek wilden behouden.10 De molen is toen gedemonteerd en op 
de voor dat doel opgeworpen molenbelt van het buitenmuseum weer opgebouwd.11 Na diverse reparaties 
wegens schade en slijtage is de molen in 1975 geheel gereconstrueerd in plaats van gerestaureerd  
(afb. 5).12 De bedekking van de onderbouw, die op oude foto’s (afb. 8 en 9) te zien is, was al sinds de 
opbouw in 1916 niet meer aanwezig; tot 1943 is de onderbouw slechts gedeeltelijk gesloten geweest om 
deze tegen weersinvloeden te beschermen.13 De ‘open’ standerdmolen is in zijn huidige, gereconstrueerde 
vorm dus niet helemaal hetzelfde als de vrijwel een eeuw voor de verplaatsing, in 1815 door Kerkhoff en 
Hulswit getekende molen, waar te zien is dat de onderbouw voor de helft was dichtgetimmerd. De houten 
omheining rondom de huidige molen, gebruikelijk om passanten buiten het bereik van de draaiende 
wieken te houden, is ook uitgebeeld in de twee tekeningen en draagt bij aan de authenticiteit van de 
situatie.  

Een derde tekening, van de hand van de 
eveneens Amsterdamse kunstenaar Joannes 
Dijkhoff (1795-1862), nu in een particuliere 
verzameling, toont de Huizer molen vanuit 
hetzelfde standpunt als de twee voorgaande 
(afb. 6).14 De bovenbouw van de molen is in 
deze tekening echter 180 graden gedraaid en 
wijst naar links; hij is getooid met een vlag 
achter op de kap. De onderbouw is geheel 
open. De molenberg is hier minder hoog dan  
in de twee andere tekeningen, maar er zijn 
visnetten te zien zoals in Hulswits tekening.  
 

Dijkhoff was een leerling van Hulswit en kan 
op een of meer tekenreizen zijn mee geweest. 
Deze tekening is echter op een ander tijdstip 
gemaakt, gelet op de verschillen. Kennelijk 
was dit het meest ideale standpunt om de 
locatie vast te leggen, of Dijkhoff kende de 
tekeningen van zijn leermeester en Kerkhoff. 
Wat opvalt in de drie tekeningen is de bebou- 
 
 
 
 
5. De Huizer standerdkorenmolen in het Nederlands Openlucht-
museum, Arnhem. Foto auteur, 2009. 
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6. Joannes Dijkhoff, De standerdkorenmolen te Huizen, 1815 of later, zwart krijt, gewassen in kleuren, 256 x 391 mm, Amsterdam, Particuliere 
collectie. Foto Rijksmuseum, Amsterdam. 
 

wing links van de molen aan de voet van de heuvel, waarvan het stenen huis hetzelfde type puntgevel 
heeft, namelijk een schoudergevel, hoewel deze in de tekening van Dijkhoff wat platter oogt. Karakte-
ristiek is de verticale uitspringende top van de gevel, met daarin het bovenste gevelanker. Op twee plaat-
sen in Huizen zijn gelijkende gevels bewaard gebleven, maar dan als voorgevels (schoudergevels waren 
vaak achtergevels),15 namelijk Vissersstraat 86 en Vissersstraat 26, beide rijksmonumenten, hoewel deze 
sindsdien ingrijpend zijn veranderd.16 De laatste (afb. 7) is in de gevel ‘165-’ gedateerd en staat van beide 
het dichtst bij de voormalige molenberg, maar is niet de in de tekeningen afgebeelde woning.17 De molen-
berg lag aan de noordkant van het dorp, ongeveer midden op het terrein dat omgeven wordt door de hui-
dige Taanderstraat, Vissersstraat, Hellingstraat en de straat Molenberg. De huidige situatie is totaal ver-
schillend van die van tweehonderd jaar geleden, doordat de molenberg rond 1920 is afgegraven en er van 
de oorspronkelijke bebouwing ernaast weinig rest, terwijl er in de jaren dertig en zeventig van de vorige 
eeuw nieuwe villa’s zijn gebouwd. De twee aan elkaar gebouwde molenaarshuisjes zijn verdwenen.18 
Twee foto’s van begin vorige eeuw laten de molen (met dichte onderbouw) zien met het ten zuiden 
naastliggende molenaarshuis, een gezicht op de achterzijde met de in een topgevel veranderde schouder-
gevel (afb. 8) en een op de voorzijde aan de straat die nu Molenberg heet (afb. 9). De wegen waren toen 
nog onverharde zandpaden. De molen moet hebben gestaan waar nu de achtertuinen van de huizen 
Vissersstraat 5-7 en Molenberg 6 liggen, de twee molenaarshuisjes op het huidige perceel Molenberg 4.19 
De kunstenaars zaten te tekenen ongeveer op de plek van Vissersstraat 2 en ze keken naar het westen. Het 
zandpad dat op de tekeningen naar de molen leidt, kruiste diagonaal het terrein van de molenberg en liep 
via de molen naar de kruising van de Hellingstraat en de huidige straat Molenberg. In de tekening van 
Dijkhoff is op de voorgrond bovendien het zandpad te zien dat de Vissersstraat is geworden. Geheel links 
in de tekeningen van Kerkhoff en Dijkhoff is een inmiddels allang verdwenen schuurtje te zien van de 
woning met erf van Willem Keyer, de overbuurman van de molenaar, nu gelegen achter Vissersstraat 1.  
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7. Bovenzijde van de gevel van woning Vissersstraat 26, 
Huizen. Foto auteur, 2013. 

 

 

 

Tegenwoordig is er in Huizen niets meer wat 
aan de oude standerdmolen herinnert, behalve 
een nieuwe straatnaam. 

 
Van Jan Hulswit bestaat overigens nog een 
andere ongesigneerde tekening, bewaard in 
Museum Boijmans Van Beuningen (afb. 10), 
die dezelfde locatie lijkt uit te beelden. We 
zien een hooggelegen standerdmolen door 

              een smal straatje met aan weerszijden boe- 
              renwoningen en schuurtjes, gelijkend op  
                     een van de oude foto’s (afb. 8). Waarschijn-
              lijk heeft de kunstenaar hier een andere ter  
              plekke gemaakte schets thuis uitgewerkt,  
              waarbij hij uit de fantasie links een muurtje 

voor het molenaarshuis heeft toegevoegd, 
rechts schuurtjes, daartussenin een man met 
een pakezel op het zandpad, en een tweede 
molen tussen de bebouwing in de verte, 
terwijl in Huizen slechts één windmolen heeft 
gestaan, die ondanks het feit dat hij al een 
eeuw geleden is verdwenen, bekend staat als 
de Huizer molen.20  
 
 
DR. ALBERT J. ELEN 
Senior conservator Tekeningen en Prenten 
Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. De standerdkorenmolen te Huizen met molenaarswoning, 
naar het noorden gezien, ca. 1900-1915, foto, Huizen, Huizer 
Museum. 
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9. De standerdkorenmolen te Huizen  
met molenaarswoning, naar het noord-
noordoosten gezien, ca. 1900-1915, 
ansichtkaart, Huizen, Huizer Museum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Jan Hulswit, Standerd-
korenmolen met woningen en 
schuurtjes, mogelijk de Huizer 
molen, ca. 1815, pen in bruin,  
grijs gewassen, 157 x 205 mm, 
Rotterdam, Museum Boijmans Van 
Beuningen, inv.nr. MB 1292. 

 

NOTEN 
 
 
  * Met dank aan Josephine Moonen (Stads- en streekarchief Naarden) 

voor de toezending van een publicatie en Elganan Jelsma (Huizer 
Museum) voor het beschikbaar stellen van de oude foto’s. 

 
  1. B. Bakker, ‘With Rembrandt and Furnerius to Amersfoort’, The 

Rijksmuseum Bulletin 58 (2010), pp. 198-206. 
  2. Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nrs. RP-T-2009-8 t/m 11; pen in 

bruin, gewassen in kleuren, elk 426 x 570 mm; zie R.J. te Rijdt, 
‘De Tafelberg bij Blaricum in vier gezichten’, Bulletin van de 
Vereniging Rembrandt 19 (2009), nr. 3, pp. 19-22. 

  3. De locaties van dit en een ander schilderij van Hulswit zijn 
gepubliceerd in: A.J. Elen, ‘Twee schilderijen van Jan Hulswit 
voor het Koninklijk Museum’, Bulletin van het Rijksmuseum 53 
(2005), pp. 316-321, 366 (erratum op p. 480). Door een redactio-
nele fout staan in de onderschriften van de afbeeldingen de oude 
titels van de schilderijen (inv.nrs. SK-A-150 en 151) en de aan één 
daarvan verwante tekening in Museum Boijmans Van Beuningen 
(inv.nr. MB 1286); de in het navolgende nummer van het tijdschrift 
opgenomen redactionele correctie blijft helaas onopgemerkt. 

  4. Verworven op de veiling Parijs (Drouot), 5 mei 1971, nr. 31 
(collectie L. Huteau). 
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  5. A.J. Elen, ‘Een Amsterdamse binnenplaats uitgebeeld door 
Hulswit, Kerkhoff en Lamberts’, Maandblad Amstelodamum 93 
(2006), nr. 2, pp. 14-24. Hulswit en Kerkhoff scheelden twee 
maanden en kenden elkaar van jongs af aan, in ieder geval sinds 
hun leertijd bij Pieter Barbiers II, maar misschien al eerder. Moge-
lijk waren zij bevriend geraakt tijdens hun schooltijd en hebben zij 
samen voor hetzelfde beroep gekozen, aanvankelijk als behangsel-
schilder, later als ambtenaar en uiteindelijk als zelfstandig kunste-
naar, gespecialiseerd in de uitbeelding van landschappen en stads-
gezichten. Terwijl Hulswit ook schilderde, zijn van Kerkhoff uit-
sluitend tekeningen bekend. Toen Hulswit op 8 augustus 1822 op 
56-jarige leeftijd overleed, een jaar na Kerkhoff, deed Kerkhoffs 
zoon Daniël Jacobus daarvan aangifte als ‘bekende van de overle-
dene’, hetgeen de nauwe band tussen de twee families aantoont; 
zie A.D. de Vries, ‘Biografische aantekeningen Amsterdamse 
kunstenaars’, Oud Holland 3 (1885), pp. 135-170, vooral p. 155. 

  6. Er zijn ook tekeningen bekend van een watermolen in Oosterbeek 
waar beide kunstenaars naast elkaar hebben zitten tekenen;  

 A.J. Elen, ‘A watermill in Gelderland depicted by Jan Hulswit in 
1809’, Master Drawings 44 (2006), pp. 69-76. 

  7. Blijkens een landkaart van het Gooi uit 1537 stond toen elders in 
Huizen al een molen. Deze is in 1584 door de Spanjaarden in 
brand gestoken. Het jaar daarna werd op een andere plek een 
nieuwe korenmolen gebouwd, de voorganger van de molen die 
hier wordt besproken, waarvoor in 1665 een windbrief (een ver-
gunning tot het bouwen en exploiteren van een windmolen en ver-
moedelijk ook voor een wiekenloze rosmolen) werd afgegeven aan 
molenaar Rijck Pieterssen. Deze had de molen al in 1654 aange-
kocht en deze daarna kennelijk zodanig gerenoveerd (met name 
van nieuwe wieken voorzien) dat een nieuwe vergunning nodig 
was om hem weer in gebruik te nemen. Zie: C. Kruijmer & de 
molenwerkgroep van de Historische Kring Huizen, De Huizer 
molen, Huizen 1994, pp. 12-14 en 23-30; boekbespreking door 
Ineke Inglot in Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift van de Vereni-
ging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem 
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SUMMARY 

 
The Gooi topography embellished. The Huizen windmill drawn by Daniël Kerkhoff and Jan Hulswit in 1815 

 
This contribution examines two drawings by the befriended Amsterdam artists Jan Hulswit (1766-1822) and Daniël Kerkhoff 
(1766-1821), who ventured into the Dutch countryside together in search of picturesque sites to record for later use. Some of the 
sketches they made on the spot were subsequently worked out in their respective studios and transformed into independent 
drawings or paintings. They did not set out to render the original site with topographical accuracy, but rather to create an attractive 
composition, and so they took liberties to improve on it. An unsigned drawing of a landscape with a windmill by Hulswit in the 
Fondation Custodia, Paris, can be identified by comparison with a signed autonomous drawing by Kerkhoff now in the Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, which is dated (1815) and inscribed with the exact location. They both represent the 
flourmill in the fishing village of Huizen, which is situated on the slopes of the Gooi region, a moraine area southwest of 
Amsterdam bordering on the IJsselmeer (now the Gooimeer) in the north. The two draughtsmen must have sat just a few metres 
apart, looking west, while recording the windmill on its plateau and the adjacent miller’s house on the left. 

Another drawing, signed by Hulswit’s former pupil Joannes Dijkhoff (1795-1862) and now in a private collection represents 
the same site, but was made at a later date. This particular spot was either popular among artists, or Dijkhoff must have known the 
other two drawings. A fourth drawing, attributed to Hulswit, seems to depict the same site though from a different angle. A 
second mill can be seen in the distance. Huizen had but a single mill, and so the artist may have added the second one to improve 
the composition. 

Dating from 1665, or perhaps even 1585, this windmill had fallen into disuse by 1915 because of competition from industrial 
flourmills. It was sold to the Netherlands Open Air Museum in Arnhem, where it occupies a prominent place as the last surviving 
Dutch post-mill, which was a very common type in the Netherlands in the sixteenth and seventeenth centuries. The name of a 
street in Huizen is all that reminds us of its former windmill. 
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