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AvondtAfereel vAn de duitse schilder rolf dieter Meyer-WiegAnd (1929-2006)
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Museale molenvondst

Huis voor de Kunst Veendam

LANDSCHAP, SCHILDERS EN MOLENS
Vandaag de dag is het vastleggen van een landschap 
kinderlijk eenvoudig geworden. Dankzij (digitale) 
fotografie, met camera of smartphone, leggen we met 
één druk op de knop onze reisindrukken vast en 
beschikken zo over een arsenaal aan in- en uitheemse 
vergezichten. Heel geschikt als persoonlijke herinnering 
maar zelden goed genoeg om meer te communiceren 
dan de beperkte werkelijkheid van het plaatje. Een 
goede schilder of tekenaar zal meer met dat landschap 
kunnen uitbeelden dan de fotograferende ‘amateur’. 
Want dan mag het echt gaan over compositie en de 
verhalende elementen die het landschap werkelijk tot 
leven brengen.
De basisvoorwaarden voor het schilderen of tekenen 
van een landschap zijn eigenlijk heel simpel. Er is een 
horizontale streep (de einder), een gedeelte boven de 
streep (lucht) en een gedeelte er onder (land). Het is 
aan de kunstenaar om, met een bijna oneindig scala 
aan mogelijkheden, land en lucht te stofferen. De lucht 
met wolken en vogels, het land met landschappen, 
bergen, heuvels en rivieren. In het dichtbevolkte 
Nederland zijn de kunstenaars altijd geconfronteerd 
met de wisselwerking tussen natuur en cultuur. Er is 
geen stukje te vinden waar de hand van de menselijke 
activiteit niet zichtbaar is.
Zo ontstaat er het verhaal in de lucht en het verhaal op 
het land en dat laatste wordt met name verteld door 
het toevoegen van details, zowel in het landschap als 
aan de horizon. Dorpen en rivieren, menselijke figuren 
en vee, paden met wandelaars, kastelen en kerken en 

... molens. En met name die kerken en molens zijn 
bijzondere elementen voor de kunstenaar. Ze verbin-
den hemel en aarde, niet alleen fysiek maar ook 
compositorisch. Ze vertellen iets over de menselijke 
aanwezigheid en zeggen mogelijk ook iets over de 
topografische locatie. En wanneer ze aan de horizon 
worden geplaatst maken ze een ritme, bijna een soort 
notenbalk. Een typisch Nederlandse notenbalk want wij 
zijn het molenland bij uitstek en iedere schilder van dat 
landschap zal zich met deze bakens uiteen moeten 
zetten. De ezel van de schilder is natuurlijk een andere 
dan het trouwe rijdier van Sancho Panza maar net zo 
onontbeerlijk voor elke Don Quichotte van het witte 
(schilders)doek.
Zoals zoveel van zijn Düsseldorfse generatiegenoten 
komt ook Rolf Dieter Meyer-Wiegand (1929-2006) naar 
Nederland om er het landschap en de zo karakteris-
tieke luchten te schilderen. En ook hij komt onder de 
bekoring van Nederlandse molens. Soms zijn het kleine 
bouwwerken in een landelijke of stedelijke setting 
maar soms wordt de molen tot hoofdmotief in de 
compositie. Zo ook in het kleine tafereeltje in de 
collectie van het ‘Huis voor de Kunst’. De avondlijke 
sfeer aan het water, een ondergaande zon, dobberen-
de boten en boven alles uit de molen die met een 
markant silhouet het schouwspel domineert. Zo 
Nederlands als maar kan, daar kunnen geen klompen 
of tulpen iets aan toevoegen. 
In het ‘Huis voor de Kunst’ is dit schilderij, mits het niet 
is verkocht, te zien samen met vele anderen. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.huisvoordekunst.com
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