
 

Bijlage bij De Silehammer 23/4 (december 2015) 25-29 
 

Blankenham mei 1888     Aquarel    Klaas Jan Krol (1857-1888) 
 

 
Onderwijzer Klaas Jan Krol overleed op 3 augustus 1888, dertig jaar oud, “na een langdurig en smartelijk, 
doch geduldig lijden”. De aquarel van mei 1888 is slechts een paar maanden voor zijn dood vervaardigd. 
Afmetingen: 32 x 19 cm, met passe-partout 48 x 32 cm. De aquarel is door daglicht sterk vervaagd. 
Zicht over de Meisterskolk heen naar de oude kerk van Blankenham.   
De oude kerk is afgebrand na blikseminslag op 18 juni 1892, zoals een plaquette aangeeft.  
De nieuwe kerk werd in gebruik genomen op 5 februari 1893. 

 
Evenals op de aquarel van de pastorie – HVIJ-site > Silehammer > 22/4 – staat ook hier helemaal links een 
telefoonpaal met draden. Het meest linkse huisje is hoogstwaarschijnlijk van de familie Aaten.  
Roelof Aaten (1831-1908) was brievengaarder (postkantoorhouder/postbode) op toen nr. 37, opgevolgd door 
zoon Luite (“Lute” 1869-1939), die ten tijde van het schilderen van de aquarel ruim 18 jaar oud was.  
Over het huisje heen is nog de zijpunt van het meestershuis te zien.  
Richting de kerk tekent zich een schuur af met in de nok een venster of een oelebord. Het zou de locatie 
kunnen zijn van de voormalige boerderij Kerkbuurt 13. 
Er hangt veel wasgoed aan de lijnt: grote witte lakens, lang ondergoed en een paar blauwe stukken, een 
lange kiel of overall. Een bonenstok ondersteunt de waslijn. Het gaat stellig niet om de grote voorjaars-
schoonmaak, die werd doorgaans in april gehouden met niet zo veel witgoed aan de lijn te luchten. 
De bomen zijn al in blad, dan zal het niet zo vroeg in mei zijn geweest, tenzij de bladertooi te danken is aan 
enige fantasie van de aquarellist. Overigens, als ook destijds het parool luidde maandag – wasdag, komen in 
aanmerking de data 7, 14, 21 en 28 mei 1888. 
 
Net als bij de andere aquarel staan de initialen K.K. in de aquarel zelf, in dit geval linksonder.  
De datum Mei 1888 en de naam Blankenham staan op de passe-partout. 
Eigenlijk is het helemaal geen ‘echte’ passe-partout, de aquarel is vastgeplakt op de achterkant van …. het 
Karnemelkzeep-spel. Dat spel dateert uit 1935 en werd uitgebracht door zeepfabriek “Het Klaverblad” te 
Haarlem, die in 1879 het karnemelkzeepmerk ’t Melkmeisje introduceerde. Als reclame bracht het bedrijf 
gezelschapsspellen uit, zoals als domino en ganzenbord, en ook het album Vogelleven, waarin men vogel-
plaatjes kon plakken.  


