Jaarverslag 2016
van
het Schooltje van Dik Trom

Inleiding
2016 was een gedenkwaardig jaar
omdat het kinderboekenmuseum
vanwege de gemeentelijke fusie
voortaan onder gemeente EdamVolendam valt. De gemeente
Zeevang heeft bij de overdracht het
nieuwe Dik Trom boek ‘Dik Trom en
de verdronken schat van Etersheim’
geschonken aan alle kinderen van
9-12 jaar uit de nieuwe gemeente. En
oud burgemeester Heerschop droeg
het cultureel erfgoed van 'Het land
van Dik Trom' over aan de
burgemeester van de nieuwe
gemeente op 2 juni tijdens het
zogenaamde 'Rampendiner' in
Etersheim. Dit evenement maakte
onderdeel uit van een regionale
tournee 'Dijk van een Tafel' in het
kader van activiteiten rond de
watersnoodherdenking 1916. Deze
ontwikkelingen vormden een impuls
voor onze activiteiten in 2016.

Bezoekers
Het bezoekersaantal overtrof met
3600 onze verwachtingen dankzij
onze deelname aan de
watersnoodherdenking 1916 met de
boekuitgave en de tentoonstelling
rond de watersnoodherdenking.
Vanwege de fusie van gemeente
Zeevang met Edam-Volendam krijgen
we ook meer bezoekers vanuit de
directe omgeving. We ontvingen ook
een record aantal groepen en onder
groepsreizen voor senioren bleken we
afgelopen jaar populair. Het
enthousiasme en de reacties van de
bezoekers waren hartverwarmend.
Soms was het passen en meten om
iedereen met rollators in ons kleine
museum te persen. De nieuw te
bouwen werkplaats zal ons dus goed
van pas komen om deze groepen met
meer comfort te ontvangen.

Rampendiner in Etersheim

Tentoonstellingen
De zomertentoonstelling stond in het
teken van het herdenkingsproject
‘100 jaar Droge Voeten’ en de
herstelwerkzaamheden van de dijk na
de watersnoodramp van 2016. De
regio Waterland werd in 1916 zeer
zwaar getroffen door deze
overstroming toen de dijken rond de
Zuiderzee doorbraken. Etersheim bleef
dit keer weliswaar gespaard, maar de
dijk moest worden versterkt met klei uit
de Etersheimerbraakpolder. Daardoor
ontstond het diepste punt van NoordHolland 6.63 onder NAP.
Op de leestafel lag een bewerkt
logboek aan uit het Waterlands Archief
over het dijkherstel in Etersheim. Op
onze luisterzuil (geschonken door de
RABO bank) stonden fragmenten uit
kinderboeken over de watersnood,
waaronder het unieke dagboek van de
12 jarige Jan Zuidland uit Purmerend.
Op 13 mei werd de
zomertentoonstelling officieel geopend
door wethouder Schütt van onze
nieuwe gemeente Edam-Volendam.
Buiten werd een informatielessenaar
over het dijkherstel na 1916 onthuld
door Friso de Zeeuw, die sponsor
Bouwfonds Nederland
vertegenwoordigde. Er stond al een
bankje [geschonken door de nieuwe
gemeente] vanwaar bezoekers een
prachtig uitzicht hebben op de
Etersheimerbraakpolder.

De wintertentoonstelling was weer
gebaseerd op onze eigen collectie en
nieuwe schenkingen.
Zo hingen er veel brei-, haak- en
borduurwerkjes aan een waslijn en er
lag een boekje in een vitrine met het
bijbehorend breivoorbeeld. Ook
hadden we leuk metalen speelgoed
ontvangen dat te bewonderen viel en
kartonnen eieren met een prachtig
bewerkte binnenkant. We hebben ook
een prachtige serie plaatjes- en kleine
sprookjesboeken ontvangen, waarvan
een klein deel kon worden
tentoongesteld.
In de boekenkast stonden de zes Dik
Trom boeken met verschillende kaften
uitgestald. We konden helaas niet alle
varianten laten zien, maar het gaf wel
een indruk van de veranderingen die
Dik Trom in de loop der jaren heeft
ondergaan.

Trouwlocatie
Ook als trouwlocatie kreeg het
Schooltje meer bekendheid en het
eerste huwelijk van Volendammers
is al in het Schooltje gesloten.

In en om het gebouw
Onze droom wordt werkelijkheid!
In mei vorig jaar konden we onze
tijdelijke werkplaats in gebruik
nemen en begonnen we meteen met
de planning voor vervangende
nieuwbouw. In onze stoutste dromen
hadden we niet bedacht dat het zo
snel voor elkaar zou komen, maar
met een flinke subsidie van de
provincie Noord-Holland kunnen
onze plannen in 2017 worden
gerealiseerd. De bouw zal in overleg
met Stadsherstel worden uitgevoerd.
Bij ons eerste lustrum eind 2017,
kunnen we naar verwachting onze
nieuwe werkplaats feestelijk
openen!

Binnen in het klaslokaal kunt u onze
schoolklok bewonderen: de laatste
nieuwe aanwinst in Amsterdamse
schoolstijl. De aanbouw van het
schooltje [waar bezoekers
binnenkomen] is in die stijl gebouwd
en wijkt daarom wat betreft stijl en
kleur af van het klaslokaal. Het toeval
wilde dat ook de Amsterdamse
School 100 jaar bestond in 1916.

Nieuw in de winkel
Aan ons winkelassortiment zijn weer
enkele artikelen toegevoegd die
bezoekers kunnen kopen om daarmee
het Schooltje te steunen.

Het 2e kookschrift Nagerechten
bevat 10 geselecteerde recepten uit
het kookschrift van Aafke Tiekstra.

Dik Trom en de verdronken schat
van Etersheim
'Boer Dirk Smit begroef tijdens de 80jarige oorlog zijn goudschat voor de
Spaanse soldaten van Alva. Het oude
dorp Etersheim werd daarna
verzwolgen door de Waterwolf. De
nieuwe Dik Trom, een jongen van onze
tijd, duikt in de geschiedenis om de
legendarische schat te vinden'.
Dit is in het kort het verhaal uit het 3e
boek van de nieuwe Dik Trom reeks
van Ton van der Lee, de
achterkleinzoon van C. Joh. Kievit. Het
nieuwe Dik Trom boek is geschreven in
het kader van de
watersnoodherdenking 1916-2016.

Zij is de moeder van een van onze
vrijwilligsters. Aafke schreef de
recepten in een schrift toen zij op de
huishoudschool zat in de dertiger
jaren.

Ook kookschrift 3 bevat 10
geselecteerde recepten van Aafke:
Koek en Taart

Nieuwe activiteiten
Kinderpartijtjes
Na een grondige voorbereiding door
een groepje vrijwilligers en een
‘proeffeestje’ organiseren we vanaf
2017 kinderpartijtjes in het Schooltje
voor groepen van 6 tot 12 kinderen.

Vrijwilligers
Zonder de enorme inzet van onze
trouwe vrijwilligers zou Het Schooltje al
deze activiteiten niet kunnen
realiseren. Naast de diensten als
museumwacht worden er allerlei
initiatieven ontplooid om bezoekers te
trekken en te binden.
Ook bij het onderhoud van gebouw en
tuin zijn een aantal vrijwilligers intensief
betrokken. De waardering en
bewondering voor het behoud van Het
Schooltje, die onze bezoekers keer op
keer in de schrijfschriftjes en het
gastenboek laten horen, is een
verdiende beloning voor hun inzet.
Het vrijwilligersbestand bestaat
voornamelijk uit gepensioneerde 60
plussers, die vaak nog allerlei andere
interesses en verplichtingen hebben en
soms een wankele gezondheid. Dat is
een zwakke positie voor de continuïteit.

Knutselen tijdens een partijtje

Boekherstel
Om de drie weken zijn de Boekbinders
van Dik Trom in de werkschuur oude
boeken aan het repareren. Oude
boeken zijn meestal vele keren
gelezen en dat eist zijn tol. Op de
meest kwetsbare plaatsen gaan ze
kapot [meestal de rug].

Vóór het herstel

Er zijn meerdere pogingen
ondernomen om nieuwe vrijwilligers via
vrijwilligerscentrales uit de regio aan te
trekken, maar tot dusver zonder veel
succes. We zullen daar meer en
continu aandacht aan moeten geven

Na het herstel

Bestuur
Bestuurslid en initiatiefnemer van het
eerste uur – Peter Fiedeldij Dop- heeft
helaas om gezondheidsredenen
afscheid moeten nemen als secretaris.
We zullen zijn betrokkenheid en kennis
node moeten missen.
Gelukkig hebben we Hans Carbaat
bereid gevonden om zijn taken als
secretaris over te nemen.

Financiën
Vooral vanwege de grotere
bezoekersaantallen en
dientengevolge de gestegen
opbrengsten van de winkel, hebben
we in 2016 een positief resultaat
geboekt van circa € 4.000,- . Dit
resultaat werd bereikt ondanks wat
hogere lasten voor de organisatie en
de PR en lagere opbrengst van
Vriendendonaties. De gepubliceerde
resultatenrekening op
www.hetschooltjevandiktrom.nl geeft
meer inzicht in de details van de
financiële situatie per 31-12-2016 en
daarna.

Vrienden van Dik Trom
De financiële steun van onze Vrienden
is voor de exploitatie van Het Schooltje
onontbeerlijk. We zijn er trots op dat
we nog steeds zonder subsidie het
Schooltje in eigen beheer kunnen
exploiteren. Daar zijn we onze
Vrienden zeer erkentelijk voor. Ook het
Vriendenbestand bestaat – evenals de
vrijwilligers- voornamelijk uit senioren
en is daardoor kwetsbaar voor de
continuïteit van het bestand. We zullen
ons de komende jaren extra moeten
inspannen om ook jongeren aan ons te
gaan binden.

Reorganisatie collectie
Jetty Voermans, augustus 2017

