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Verpauperd schooltje van beroemde deugniet in Etersheim volledig gerestaureerd en omgetoverd tot kinderboekenmuseum…

DIK TROM LEEFT WEER

…Het nu totaal gerestaureerde schooltje van Dik Trom, ruim vijf jaar terug leek het voorbestemd voor de sloop… Nu wordt 
het vrijdag 7 december 15.00 uur geopend en is het vanaf dan het Dik Trom Kinderboekenmuseum…

ETERSHEIM- ,,Een bijzonder kind, dat is ie…” Dat is de ge-
vleugelde uitspraak rond de beroemde jeugdboeken van 

Dik Trom, de aartsdeugniet. De net zo beroemde bovenmeester 
en auteur Johan C. Kievit schreef de legendarische Dik Trom 
verhalen onder meer na zijn lessen (1883-1903) op de lagere 
school in de buurtschap Etersheim bij Oosthuizen. Dat schooltje 
stond er nog niet zo lang geleden totaal verloederd en verpau-
perd bij en leek definitief verloren voor het nageslacht. Niets is 
echter minder waar, want komende vrijdagmiddag 7 december 
wordt het nationale Dik Trom Museum geopend in het nu totaal 
gerestaureerde en gerenoveerde schooltje en is Nederland een 
bijzonder monumentje (en dat is het) rijker…

Het schooltje uit de negen-
tiende eeuw leek heel lang de 
tand des tijds niet te overleven 
en verpauperde begin deze 
eeuw tot een bouwval. Een 
initiatief van de NV Stadsher-
stel in Amsterdam, nu zo’n zes 
jaar terug, bracht de histori-
sche trefplaats terug onder 
de aandacht en zie daar een 
succesactie kwam op gang. 
Onder meer het rijk, de provin-
cie, de gemeente Zeevang, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, 
een zogeheten online done-
ringsactie  (‘crowdfunding’) en 
andere giften van particulie-
ren, bedrijven en instellingen 
zorgden er voor dat de nodige 
tonnen en museummaterialen 
op tafel kwamen. Het resul-
taat: de totstandkoming van 
het nationale Dik Trom Kin-

Nationaal Onderwijsmuseum 
richtte volledig klaslokaal in

ETERSHEIM- Bij de restauratie van het Dik Trom Schooltje be-
taalde het Rabobank Coöperatiefonds Waterland het benodigde 
materiaal voor de reconstructie van het klaslokaal waar Johan 
Kieviet in 1883-1903 les gaf. Daarnaast richtte het Nationaal 
Onderwijsmuseum het schooltje volledig in met onder andere 
schoolborden, schoolbanken, een vitrinekast, een wandplaten-
kast en een lessenaar met onderwijzersstoel. Berichten en oproe-
pen in de pers leverden verder tientallen spontane schenkingen 
op: ruim achthonderd leesboeken, honderd schoolboeken en 
allerlei schoolspullen zoals een houten schooltas en inktpotten 
waren het resultaat. Info verder: www.hetschooltjevandiktrom.
nl en www.stadsherstel.nl en projectleider Stella van Heezik, 
020-5200076 of 06-53434767.

ETERSHEIM- De zoektocht 
naar restauratiegelden voor 
het Dik Trom Schooltje in 
Etersheim voltrok zich via 
een zoektocht BV Stadsher-
stel Amsterdam. Opvallend 
daarbij: naast de gewone 
subsidiegevers zoals rijk, pro-
vincie en gemeente richtte 
Stadsherstel de schijnwer-
pers op het zogeheten online 
doneren (‘crowdfunden’). In 
de kunst- en boekenwereld 
gebeurde het al een tijdje, 
maar voor een gebouwd 
erfgoed was crowdfunden 
nog niet echt aan de orde 
geweest. Het ‘Schooltje van 
Dik Trom’ in Etersheim werd 
daarop het eerste monument 
dat door deze manier van gel-
denverwerving met en voor 
het publiek gerestaureerd 
werd. Het online doneren 
leverde vele tienduizenden 
euro’s op. 

derboekenmuseum. Logisch 
dus dat komende vrijdag 7 de-
cember met enig feestvertoon 
de vlag gehesen wordt als 
het totaal gerestaureerde en 
gerenoveerde schooltje wordt 
geopend voor bezoekers.

Schenkingen
In november 2011 werd het 
schooltje in Etersheim defi-
nitief van de sloop gered en 
begon de crowdfundingsactie 
‘Steun het schooltje van Dik 
Trom’. Nu, vrijdag 7 decem-
ber 2012 kan Stadsherstel al 
haar donateurs, vrienden en 
subsidiegevers een prachtig 
museum aanbieden. 
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