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Beste leden, 
 
De lezing van januari 2013 is de 257ste HGVU lezing en is getiteld  
 

Het belang van de molen voor Nederland, de Molen als Nederlands icoon! 
 
De associatie tussen “Nederland” en “molens” wordt zowel in ons eigen land als in het buitenland altijd 
snel gemaakt. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat ons land altijd met dit type erfgoed wordt verbonden, 
er zijn immers zo veel meer landen waar molens staan? Welke rol speelde bijvoorbeeld de 
schilderkunst, het opkomende toerisme of het Calvinistische geloof in het ontstaan van de molen als 
icoon? En welke argumenten van meer ideologische aard zijn ingezet om juist wel of niet in te zetten 
op het belang van de molens voor Nederland? Jos Bazelmans onderzoekt in zijn bijdrage de 
herkomst van dit icoon, toont verassende verbanden en legt de vinger op de vraag waarom juist 
Nederland heeft weten te profiteren van de aanwezigheid van de molen voor de iconografie van ons 
land. Vanzelfsprekend zal hij ook ingaan op de ‘houdbaarheid’ van dergelijke iconen in het huidige 
tijdsgewricht van globalisering en lokalisering.     
 

Links: Molens op de vestingwerken van Heusden (eigen collectie Thijs Konijnendijk, 2009). Rechts: “Plasgezicht met molen”, Wouter Johan 
van Smorenburg, vroege 20

ste
 eeuw, collectie Knecht- Drenth). 

 
Prof. Dr. Jos Bazelmans is hoofd van de sector Kennis en tevens directielid bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en daarnaast als bijzonder hoogleraar verbonden aan de opleiding 
Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  
 
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 8 januari 2013 
Tijd:  20:00 uur 
Graag vragen wij ook uw aandacht voor de aankondiging van de excursie op pagina 2 van deze nieuwsbrief! 
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Aankondiging excursie 2013 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013 zal de jaarlijkse weekendexcursie 
plaatsvinden. We gaan in het gebied van Gouda, Rotterdam, Hoek van Holland en Scheveningen 
kijken welke invloed het water heeft gehad op de ontstaansgeschiedenis van de havensteden en 
welke maritieme infrastructuur nog in het landschap zichtbaar is.  
Dat doen we niet door de bekende punten te bezoeken maar door enkele unieke  waterstaatkundige 
werken waaronder bijzondere bruggen, sluizen en havens te bekijken. Daarnaast gaan speciaal voor 
ons gebouwen open die normaal gesloten zijn.  
We zullen tijdens de excursie uitleg krijgen van diverse vakspecialisten die we daarvoor bereid 
hebben gevonden. Uiteraard maakt ook een vaartocht deel uit van de excursie! 
Het uitgebreide excursieprogramma en de kosten (ongeveer €130), zullen begin 2013 bekend 
gemaakt worden. Wanneer u mee wilt gaan met deze excursie, kunt u zich nu alvast opgeven op 
hgvu@hgvu.nl. 
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