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Beste Vrienden,
Met deze nieuwsbrief houden wij U graag op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen rondom het schooltje van
Dik Trom.

Wintertentoonstelling vergeten
kinderboekenschrijvers bij het Schooltje
van Dik Trom in Etersheim
Het Schooltje van Dik Trom in Etersheim (Oosthuizen)
heeft tot en met 14 april 2019 een nieuwe
tentoonstelling over boeken van vier vergeten
kinderboekenschrijvers: twee schrijfsters van
meisjesromans: Henriëtte Blaauw en Felicie Jehu, en
twee schrijvers van avonturen/geschiedenisverhalen:
Pieter Louwerse en Pieter Visser.

Verder liggen er in de vitrines 24 prachtige merklappen uitgestald. Een merklap is een borduurwerk dat werd gemaakt als
een test van iemands vaardigheden in het naaldwerk. Meestal gat het om een stuk stof waarop van alles geborduurd kan
zijn, zoals figuren, het alfabet, motieven of decoraties.
Tussen de tentoongestelde merklappen staan twee huizen, gebouwd van Mobaco. Mobaco is Nederlands
constructiespeelgoed van hout en karton uit de jaren 30 van twintigste eeuw.

Schenking schilderij van Jaap Oudes.
Deze tekening van Jaap Oudes is
van Joh. Kieviet. Dankzij een
het museum "Schooltje Dik

geïnspireerd door het boek Dik Trom
schenking is dit schilderij te zien in
Trom".

Beeldje van Dik Trom.

Van de gemeente ontving het
te leen voor drie jaar. Dit beeldje

schooltje op 28 november 2019 een beeldje van Dik Trom
heeft een mooi plaatsje gekregen in het museum.

Schenkingen aan andere instanties
Soms kom je iets tegen in de schenkingen die Het Schooltje krijgt waarvan je denkt: hoort dit wel bij ons. Zo ontvingen we
vorig jaar een schrift met collegeverslagen uit de jaren 1848-1849 met achter in het schrift een onderzoek naar nicotine. De
schrijver had gestudeerd in Leiden. Dit schrift is dan ook geschonken aan de Universiteitsbibliotheek in Leiden. Door dit
contact hebben we in het voorjaar voor de tentoonstelling ‘Kieviet, nog steeds gelezen’ uit deze bibliotheek diverse boeken
van C. Joh. Kieviet te leenkunnen krijgen, die voor Ned. Indië waren vertaald. Deze boekjes maakten onderdeel uit van de
zomertentoonstelling.
Afgelopen juni zijn twee boekjes naar de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag gegaan.

Het eerste boekje was ‘Prentenmagazijn voor het Nederlandsche Volk; Gezondheid Vrede, Welvaart’, in twaalf taferelen.
Het boekje is gedrukt bij J. Schuitemaker te Purmerend.
Het tweede boekje had de titel: ‘Prentgeschenk voor kleine kinderen, om de getallen al spelende te leeren’. Met 16
gekleurde plaatjes. Dit boekje stamt uit 1843 en was gedrukt bij G.J.A. Beijerinck, Amsterdam. De conditie van de boekjes
was niet al te best. Omdat het goed conserveren van boeken in Het Schooltje niet mogelijk is, zijn ze bij de KB beter op hun
plek. Ze zullen over enige tijd via de KB-website te raadplegen zijn.

Samenwerken aan de toekomst van Etersheim

Het ziet er naar uit dat volgend jaar eindelijk een aanvang wordt gemaakt met de dijkversterking van Hoorn naar
Amsterdam. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor het aanzicht van de dijk en de kustlijn maar de bereikbaarheid voor
onze bezoekers zal tijdelijk ook heel moeilijk zijn. Daarnaast ligt al langer het idee van een aanlegsteiger aan de dijk voor
charterschepen en we weten dat er veel behoefte is aan nieuwe, kleinschalige bestemmingen. De provincie en de
gemeente zijn hierin geïnteresseerd. Het zou een geweldige uitbreiding van onze bezoekersaantallen betekenen die
helemaal niets afdoet aan de natuurlijke rust van dit kleine natuurgebied, want bezoekers fietsen of lopen vanaf de
aanlegsteiger de polder in.
Om de krachten te bundelen voor onze toekomst in Etersheim werken we intensief samen met Molenstichting Zeevang. Met de gemeente Edam- Volendam, de provincie en het Hoogheemraadschap bespreken we momenteel onze
plannen voor de ontwikkeling van dit gebied. Waterstaatkundig komt hier het verleden en het heden samen. Hier zijn vijf
peilniveaus, een museummolen en verderop in Schardam is het moderne C. Mantelgemaal. Archeologisch is het gebied
interessant door de vondst van een stenen sarcofaag uit de 12e eeuw. Het dorp Ettersheim is later bij een van de vele
overstromingen door de golven verzwolgen. Ook zijn we in gesprek met de uitvoerders van de dijkversterking over een
tijdelijk archeologisch informatiepunt bij de Breek. Vondsten uit archeologisch onderzoek kunnen daar worden
geëxposeerd en in de dependance van het Schooltje van Dik Trom kunnen daarover lezingen worden gehouden. Zoiets past
helemaal in ons plan voor de toekomst!

De vrijwilligers van Dik Trom wensen u fijne feestdagen

