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MEI 1888 

 

    

In De Silehammer 20/4, december 2012, p. 32 staat deze aquarel afgebeeld in grijstinten en met 
de opdruk Prettige Feestdagen – als een anders dan andere wenskaart, om een bijzondere reden. 
 
Geen Kerkje in de sneeuw, maar een pastorie in zomertijd en dan ook nog de achterkant ervan.   
Mei 1888 – de Pastorie te Blankenham staat er op de passe-partout van deze heel zacht getinte 
aquarel van 24 bij 29 cm, die veilig achter glas in een grote lijst hangt in de kerk van Blankenham.  
Rechtsonder de initialen H.H. De bomen zijn hoog opgesnoeid afgebeeld, om het zicht op de pas-
torie niet te belemmeren. In werkelijkheid stonden er van achter naar voren gezien eerst een zestal 
beuken en dan kastanjes. Opmerkelijk zijn de telefoonpaal en de net zichtbare telefoondraden. In 
november 1888 kwam pas de eerste telefoonlijn tussen Amsterdam en Rotterdam tot stand. Maar 
reeds op 28 april 1883 berichtte het Algemeen Handelsblad dat er “ene telephoon-geleiding” zou 
komen tussen Blankenham en Kuinre, “ten dienste van het dijksbestuur, in het eerste district van 
Overijssel.”  Wellicht heeft de herinnering aan de watersnood van 1825, die Blankenham zo zwaar 
had getroffen, het Dijksbestuur verleid tot de aanleg van dit nieuwe snelle communicatiemiddel. 
Mede hierdoor heeft deze aquarel niet zozeer kunstzinnige als wel cultuurhistorische waarde.  
De aquarel zoals afgebeeld is ongeschikt gemaakt voor afdrukken om ongewenste verspreiding te 
voorkomen, maar is goed inzoombaar. Let eens op het afdakje: een vrouw staat aan de wastobbe! 

Vraag: wie weet wie de aquarellist is, wiens initialen dit kunnen zijn?  
 Graag reactie via de HVIJ-website. 
 



 

De ingelijste aquarel hing ooit in Blankenham bij Kornelis van Veen (1851-1932) en zijn vrouw 
Zwaantje Kamp (1859-1940), getrouwd in 1883.  Zwaantje was afkomstig uit Paasloo. Na de dood 
van haar man ging zij wonen bij een dochter in Kuinre. Uiteindelijk kwam de aquarel terecht bij een 
naar haar genoemde kleindochter, Zwaantje Versluis-Fledderus in Kuinre. Ook Zwaantje Donker-
de Lange in Blankenham is een kleindochter; zij is de schoonmoeder van Karla Koelma, in wier 
bezit de aquarel thans is.  
 
Een Dijksbestuur met visie 
De zorg voor het beheer van de dijken lag eeuwenlang bij de kerspelen. In 1804 werd Het Heem-
raadschap des Kwartiers van Vollenhove verantwoordelijk voor de kering van het buitenwater.  
Voor de bedijkte delen van Overijssel volgde in 1836 een indeling in negen districten. Samen met 
het dijksbestuur van Zwartsluis vormde het Heemraadschap Vollenhove het ‘eerste dijksdistrict’. 
De zorg voor lozing van het overtollige binnenwater behoorde niet tot de taak van het dijksbestuur. 
Het verenigd college (algemeen bestuur) zag echter in dat het binnenwater een bedreiging vormde 
voor de veiligheid van de streek. In 1878 wilde het verenigd college zich nog niet uitspreken voor 
de wenselijkheid van een waterschap. In 1879 werd echter door Provinciale Staten het grondre-
glement voor de waterschappen vastgesteld. Het Waterschap Vollenhove kwam in 1889 tot stand.  

 
Boven:Algemeen Handelsblad 28 april 1883 

     Rechts: Nieuwsblad van het Noorden 7 november 1888 
 

 
Dit artikel is in een iets gewijzigde versie ook verschenen in Dijkkrant Blankenham nov-dec 2012, 
echter eveneens met de afbeelding in grijstinten.  
 
                             Jo Steenstra, redactielid De Silehammer. 
 
                                                                                                                                                         


