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Vol goede voornemens waren we begonnen aan een nieuw decennium, waarin we onze Vrienden weer konden berichten over het reilen en zeilen van het Schooltje van Dik Trom. Tijdens de
voorbereidingen voor deze nieuwsbrief is de wereld echter drastisch veranderd en houdt het Coronavirus ons land in haar greep. Ook het Schooltje van Dik Trom heeft de deuren voor onbepaalde tijd moeten sluiten en ook onze Vrienden zitten in sociaal isolement. We hopen van harte
dat u deze crisis in goede gezondheid te boven komt en dat u ons binnen niet te lange tijd weer
een bezoek kunt brengen.
Vorig jaar hebben we U helaas vanwege allerlei drukke werkzaamheden een beetje verwaarloosd met de berichtgeving en dat spijt ons oprecht. Daarom kijken we in deze voorjaarsbrief nog
even terug naar 2019 én geven we een kijkje in onze geplande activiteiten voor dit jaar al weten
we niet of en wanneer die doorgang kunnen vinden.

De School van Vroeger
Met subsidie van de gemeente konden we afgelopen jaar een pilot uitvoeren met schoolbezoeken voor alle scholen in gemeente EdamVolendam. We laten hiermee kinderen uit
groep 3 en 4 kennismaken met het gemeentelijk erfgoed. Als voorwaarde voor de subsidie
werd gesteld dat alle groepen 3 en 4 van de
17 scholen gebruik konden maken van dit
aanbod. Dankzij enorme inspanningen van
onze vrijwilligers van de ‘schoolgroep’ is dat
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grotendeels gelukt en het was een groot succes.
Samen met de andere musea van de gemeente maken we nu lesbrieven om de samenwerking
met de scholen te verankeren in de lesprogramma’s. Ook andere scholen in de regio blijken interesse te hebben in dit aanbod.

Oude meesters of Museum in huis
Ook in samenwerking met de gemeentelijke musea zijn we vorig jaar gestart met de een project
voor kwetsbare ouderen, die niet meer zelf een bezoek aan een museum kunnen brengen. De gemeente heeft ook dit project gefaciliteerd
met een cursus voor de vrijwilligers van de musea om een bezoek aan
de 3 zorginstellingen goed voor te bereiden. Elk van de musea brengt 3
voorwerpen mee, die uitgebreid toegelicht kunnen worden. Zo brachten
wij uit het Schooltje o.a.
een leesplankje mee.
Het eerste bezoek aan deze speciale groep ouderen
was wel even wennen en
zelfs ervaren vrijwilligers
hadden last van plankenkoorts. Maar het zelfvertrouwen groeide naarmate de respons en het enthousiasme van de deelnemers toenam. In de toekomst gaan
we dit aanbod verder uitbreiden naar zorginstellingen
Training van de vrijwilligers voor de 3 musea
in de regio.
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Bij de eerste bijeenkomst kreeg het Volendams museum een antieke olielamp cadeau, die meteen in de nieuwe tentoonstelling is opgenomen.

Hoogtepunten om naar uit te kijken in 2020
Op 5 mei (of op een later moment) wordt een verzetsmonument bij het kerkje van Etersheim onthuld door Kristofer Schipper, zoon van Johanna en Klaas Abe. Hij nam hiertoe het initiatief als
eerbetoon aan zijn ouders.
In de pastorie naast het kerkje van Etersheim woonde in WOII Johanna Kuiper, kinderboekenschrijfster en haar man, dominee Klaas Abe Schipper. Johanna (‘tante Hannie’ voor de onderduikers) was de spil in een netwerk van onderduikers en hielp talloze Joden aan een schuilplaats.
Een van die adressen was haar eigen pastorie. Voor hun verzetswerk kreeg het echtpaar in 2015 postuum de Israëlische onderscheiding Yad Vashem: ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’
Evenals in 2015 organiseren wij het programma rondom deze plechtige gebeurtenis en ontvangen we de genodigden in het Schooltje.
Voorafgaand aan de onthulling van het monument houdt dr. Ferdinand van Melle een lezing over het leven van Johanna, dat hij in zijn
proefschrift ‘Johanna E. Kuiper 1896 Gewaagd leven 1956’ beschreven heeft. Onze collectiebeheerder richt een vitrine in met materiaal
over de kinderboekenschrijfster Johanna Kuiper en ook de brochure
over haar schrijverschap is opnieuw verkrijgbaar.

En toen?
Met dit thema van de Kinderboekenweek als uitgangspunt, organiseert het Schooltje van Dik Trom een wedstrijd voor volwassen schrijftalenten uit de regio die
nog niet eerder een kinderboek hebben uitgebracht.
De winnaar ontvangt een stipendium van € 1.000, - en
mag een week logeren in een B&B in Etersheim om
aan het manuscript te werken. De prijs is door de gemeente beschikbaar gesteld in het kader van EUROArt; een bijeenkomst van Europese kunstenaarsdorpen, waarvan onze gemeente gastheer is in 2020. We
hebben een geweldige vakjury kunnen samenstellen
en hopen op een groot aantal inzendingen. Het Noord
Hollands dagblad publiceerde de volgende oproep:

Collectiebeheer
De collectie blijft maar groeien en ondanks de extra ruimte in de dependance is er schrijnend
ruimtegebrek in de uitdijende boekenkasten. We hebben ook geconstateerd dat we de onze subtitel ‘kinderboekenmuseum’ nauwelijks waar kunnen maken. We kunnen de boeken niet laten
zien aan belangstellenden en de tentoonstellingen die samengesteld zijn uit de inhoud van de
boekenkasten trekken niet bijzonder veel aandacht. Bezoekers hebben vooral belangstelling
voor Kieviet met Dik Trom; onderwijs rond 1900; het monumentale Schooltje en de omgeving
Etersheim.
Na rijp beraad hebben we besloten om met externe hulp een nieuw museumplan te maken,
waarbij de focus van onze collectie komt te liggen bij de 4 genoemde kernpunten. Boeken die
hier niet meer in horen, zullen we zo veel mogelijk onderbrengen bij andere musea, die wel een
passende collectie hebben. Ook zal de subtitel van ons museum dan niet langer gebruikt worden. We houden u natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Nieuwe tentoonstelling
In oktober 2019 is de biografie van C. Joh Kieviet, geschreven door
de achterkleinzoon Ton van der Lee, in Het Schooltje gepresenteerd. Aansluitend is de tentoonstelling over schrijvende onderwijzers geopend. Deze tentoonstelling van schrijvers als Kieviet, van
Abkoude, Visser, van der Hulst en Roggeveen zal in april worden
uitgebreid met schrijvers als Geert Holle (onderwijzer in Berkhout)
en Stamperius (onderwijzer in Amsterdam). Tot eind oktober 2020
kunt u genieten van de diverse titels uit eigen collectie.

Uit het bestuur
We schreven u vorig jaar al dat we meer samenwerking zoeken met andere recreatieve ondernemers in Etersheim. Er wordt hard aan gewerkt om deze samenwerking ook in bestuurlijke vorm
vast te leggen.
Op voorhand werken we samen in nieuwe arrangementen en in gezamenlijke PR. De nieuw opgerichte stichting Etersheimerbraak neemt hierin het voortouw. Dit jaar wordt het aanbod in
Etersheim vergroot met een minimuseum voor Archeologie, waar de archeologische opgravingen
van het verdronken dorp te zien zullen zijn. Een nieuwe stroom bezoekers zal ook Het Schooltje
van Dik Trom weten te vinden.

Penningmeester gezocht
Minder goeds nieuws is dat onze penningmeester Jan Steur heeft besloten om na 10 jaar te
stoppen met zijn werkzaamheden. We hebben aan hem te danken dat het Schooltje vanaf het
begin altijd een sluitende exploitatie heeft gehad en wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet.
Helaas hebben we echter nog geen opvolger gevonden!
Dus als u iemand kunt aanbevelen voor deze vacature in het bestuur, dan horen we dat
graag.

Bijdrage van de Vrienden
Zonder uw jaarlijkse bijdragen zouden wij de exploitatie niet rond kunnen krijgen en met uw hulp
is het nog steeds gelukt om zonder structurele subsidie het hoofd boven water te houden.
Wij zijn u daar zeer dankbaar voor!
U heeft gemerkt dat het financiële beheer van de Vriendenclub al enkele malen in andere handen is overgegaan. Dit heeft te maken met het vertrek van enkele trouwe vrijwilligers wegens
ziekte, ouderdom of verhuizing. Net als bij alle vrijwilligersorganisaties is het reuze moeilijk om
nieuwe vrijwilligers te vinden en uiteindelijk heeft de penningmeester deze taak er ook bijgenomen. Het bestuur heeft nu besloten de penningmeester hierbij te ontlasten en de inning van de eigen bijdrage efficiënter in te richten.
Voortaan zullen alle Vrienden tegelijk een betalingsverzoek halverwege het jaar toegestuurd krijgen.
Uw lidmaatschapsnummer zal hieraan aangepast
worden.

