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Bildtse melkventer in
de ban van Rembrandt
GITTE BRUGMAN

,,’t Toppy fan de iisberg’’, zo noemt
Jan Faber, voorzitter van het Bildts
Dokumintasysintrum, het schilderij
van Johannes Blanksma dat het cen-
trum in 2013 cadeau kreeg. Geregeld
hoorden medewerkers van het cen-
trum belangstellenden zeggen dat
ze ook ‘een Blanksma’ hadden. Jelke
de Jager bedacht dat het leuk zou zijn
om deze werken te fotograferen en
te bundelen in een boekje, om de
schilderende melkventer te eren.

De Stannebuurster melkboer was
een van de betere kopiisten van zijn
tijd. Hij bewonderde Rembrandt en
Vermeer en schilderde hun werken
na. Tot De Nachtwacht aan toe. Maar
hij maakte ook eigen werk, met ge-
liefde thema’s als paarden of de na-
tuur. Hij gebruikte wel schilderijen
als betaalmiddel, en draaide zijn
hand niet om voor decors voor
dorpstoneel of versierde wagens.

Zestig jaar combineerde hij werk
en gezin met schilderen. ‘Melkven-

SINT ANNAPAROCHIE Het Bildts Do-
kumintasysintrum kreeg in 2013
een schilderij van Johannes Blank-
sma. Dat leidde uiteindelijk tot het
eerste boek uitgegeven door het nu
25-jarige centrum.

‘Als mensen een
schilderij mooi
vonden, maakte
hij er nog een’

ter in de ban van penseel en palet’,
luidt de ondertitel van het boek dat
het Bildts Dokumintasysintrum de-
ze week over hem uitbrengt. De
twintig stuks die De Jager eerst voor
ogen stonden, werden 275 foto’s.

Soms meende hij een schilderij
twee keer te fotograferen. Centrum-
coördinator Ali Bronger: ,,Als men-
sen een schilderij mooi vonden, dan
maakte hij er gewoon nog een. Zoals
van Warmoesstraat in Sint Anne.
Het enige verschil tussen de twee
schilderijen is het hondje. Het is de
ene keer wit, en de andere keer
zwart.’’

Het centrum kwam Ane Peter van
Dijk op het spoor, zoon van oprich-
ter en eerste voorzitter Piet van Dijk
Asn. Hij was al langer van plan het
levensverhaal van Blanksma op te te-
kenen. Uit de nalatenschap van
meester Swerms, kameraad en tijd-
genoot van Blanksma, kwamen al-
lerlei verhalen en bijpassende foto’s.

Swerms’ dochter bood een helpende
hand in het verwerken ervan.

Net als de zoon van Blanksma, Al-
fred, gepensioneerd vormgever en
tekenleraar. Hij raakte helemaal ,,in
de ban van boek en heit’’, vertelt
Bronger. Alles bij elkaar is het een
,,lichtelijk uit de hand gelopen pro-
ject’’.

Het centrum dat dit in april van
dit jaar zijn 25-jarig bestaan zou vie-
ren, heeft de feestelijkheden opge-
schoven naar deze Maand van de Ge-
schiedenis. ,,Het thema dit jaar is
‘tussen droom en daad’. Dit is ons
eerste boek: zijn droom, onze daad.’’

Nu het boek is gedrukt, melden
zich nog steeds mensen met ‘Blanks-
ma’s’. Dus wie weet komt er een ver-
volg. Maar zondag wordt eerst dit
boek ten doop gehouden, op de ver-
jaardag van Johannes Blanksma, die
op deze dag 118 jaar zou zijn gewor-
den. Van de 300 exemplaren zijn er
al 150 bij voorintekening verkocht.
Bronger: ,,We zullen een speciale
toast op hem uitbrengen: melk en
karnemelk.’’
Johannes Blanksma - melkventer in
de ban van penseel en palet door
Ane Peter van Dijk en Jelke de Jager
Uitgever: Bildts Dokumintasysintrum
Prijs: 17,50 euro bij voorintekening,
na 11 okt 20 euro (270 blz)

Johannes Blanksma in de weer met een schilderij van Johannes Vermeer.


