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EEN NIEUW HOOFD DER SCHOOL
WAAROM WERDEN DE BOEKEN VAN DIK TROM NIET IN KOEDIJK GESCHREVEN?

HOOFD DER SCHOOL VRAAGT EERVOL ONTSLAG
In de Raadsvergadering van 1 februari 1886 werd over niet veel anders gesproken dan over het
nieuws, dat het hoofd der school, de heer Ariën Hartland, door “ongesteldheid van geest” verplicht
was eervol ontslag aan te vragen ingaande 1 mei 1886. Hartland was al sinds 1848 werkzaam op de
school van Koedijk, eerst als
onderwijzer, daarna als
hoofdonderwijzer.
De zeer geachte man, die zijn hoge
leeftijd in acht genomen, toch altijd
nog zijn betrekking, zo goed hij kon,
vervulde, werd dan ook zonder enige
problemen eervol ontslag verleend.
Als voorlopig vervanger van Hartland
als hoofd der school werd de al in
dienst zijnde meester Houtman
aangesteld. Hij zou hier later een
gratificatie voor ontvangen.
Verder werd in de kranten een oproep
geplaatst voor sollicitanten voor de
functie van Hoofd der School te
Koedijk. Zij dienden zich schriftelijk te
melden bij het gemeentebestuur van
Koedijk.

Ontslagaanvraag van Ariën Hartland

Enkele weken na de aanvraag van zijn ontslag overleed Ariën Hartland op bijna 74-jarige leeftijd.
SOLLICITATIEPROCEDURE VOOR EEN NIEUW HOOFD DER SCHOOL
Na de advertentie in de krant zullen geschikte kandidaten een vergelijkend examen afleggen en
hieruit zullen de beste kandidaten verder gaan in de sollicitatieprocedure.
Dit vergelijkend examen zal in Alkmaar worden gehouden en niet in Koedijk, omdat men dan
verwacht dat er zich meer geschikte kandidaten zullen melden.
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Er werden 43 schriftelijke sollicitaties ontvangen en deze worden doorgestuurd naar de District
Schoolopziener te Haarlem, die het vergelijkend examen zal organiseren.
Het examen zal plaats vinden op 3 april 1886 en zal gehouden worden in Café Central van de heer
Bouma op het Hofplein in Alkmaar1.
De gemeenteraad gaat ermee akkoord, dat aan de kandidaten en andere betrokkenen in de pauze
een consumptie zal worden verstrekt op kosten van de gemeente.
Er worden 33 werkzame sollicitanten voor het examen uitgenodigd.
Op 10 april 1886 krijgt de gemeente van de schoolopziener een lijstje met 8 kandidaten, die de
hoogste score hebben behaald bij het examen. Zij komen in aanmerking om op 20 april aan het
tweede gedeelte van het examen deel te nemen in hetzelfde café.
Het zijn:
C. Otter, Naaldwijk
D. van den Abeele, Spanbroek
J.H. Brink, Voorschoten
C.J. Kieviet, Oosthuizen
B. Keizer, West-Graftdijk
T.W. van Oppen, Gorkum
Jb. Hage, Leiden
S. de Roos, Amsterdam
Ook bij dit examen zal een consumptie worden
aangeboden aan de onderwijzers, examinatoren en
andere betrokkenen op kosten van de gemeente.
Dit zal bestaan uit een passend déjeuner
(koffiemaaltijd, lunch) ter keuze van de heer Bouma,
de eigenaar van Café Central.
Op 22 april ontvangt de gemeente weer een lijstje
van de schoolopziener, nu met de laatste 3
overgebleven kandidaten, te weten:
J. Hage, onderwijzer te Leiden, met 55 punten
H. Brink, onderwijzer te Voorschoten, met 52
punten
C. Otter, onderwijzer te Naaldwijk, met 51 punten
Zij zijn nu de officieel voorgedragen kandidaten voor
de functie van Hoofd der School.
De keuze is verder aan de gemeente zelf.

Advertentie uit Het Nieuws van den Dag d.d. 25 febr.
1886

De heer Brink heeft inmiddels laten weten zich terug te trekken uit de sollicitatieprocedure. Hij is in
dienst getreden bij een school van de 1e klasse in Den Haag.
Bij de raadsvergadering van 4 mei wordt een en ander besproken. Een commissie heeft zoveel
mogelijk persoonlijke informatie ingewonnen en brengt hiervan verslag uit.
1

Café Central was op het Hofplein, op de hoek van de Magdalenenstraat. Het is later verbrand en herbouwd in stijl door
Visser Koedijk naar een ontwerp van Oudejans Koedijk. Het werd geen café meer, maar het cafetaria Hap - Wat
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Bij stemming wordt dan besloten, dat de heer C. Otter de beste kandidaat is en dat hem ingaande 1
juli 1886 de functie van Hoofd der School zal worden aangeboden tegen een jaarwedde van 900
gulden.
De tijdelijk vervanger als hoofd der school, de heer Houtman, zal hiervoor een gratificatie ontvangen
van 25 gulden.
Koedijk heeft dus weer een schoolhoofd voor haar lagere school.
CORNELIS JOHANNES KIEVIET
Onder de sollicitanten, die voor het tweede examen op 20 april 1886 werden uitgenodigd, was ook
C.J. Kieviet, onderwijzer uit Oosthuizen.
Dit is de latere schrijver van jeugdboeken C. Joh. Kieviet
(1858-1931), bekend van onder andere de boeken over
Dik Trom.
Hij was van 1883 tot 1902 onderwijzer in het uit één klas
bestaande schooltje van Etersheim (in de toenmalige
gemeente Oosthuizen), waar hij met hulp van een
juffrouw les gaf aan alle schoolkinderen.
Van 1903 tot 1917 was hij hoofd van een school in
Zaandam en in 1917 ging hij wegens
gezondheidsproblemen vervroegd met pensioen en
verhuisde naar Wassenaar, alwaar hij in 1931 overleed.
In 1891 verscheen zijn eerste boek “Uit het leven van Dik
Trom” bij uitgeverij Kluitman. Dit boek werd door hem
dus in Etersheim geschreven. Aanvankelijk liep de
verkoop van het boek niet zo goed, pas bij uitgave van de
tweede druk in 1899, toen het boek ook was voorzien van
plaatjes kwam de verkoop goed op gang. In 1907
Uit het leven van Dik Trom
publiceerde hij een vervolgboek “De zoon van Dik Trom”,
nu dus geschreven in Zaandam. Daarna zouden nog 3 delen volgen in deze serie.
Kieviet schreef ook andere boeken dan Dik Trom. In de periode 1890 tot 1931 verschenen er bijna 50
boeken van hem, vrijwel allemaal jeugdromans en een enkel boek voor volwassenen.
Stel je nu eens voor dat Kieviet hoofd van de school in Koedijk zou zijn geworden ….. dan zouden er
zeker ook wel Koedijker kinderen model hebben gestaan voor zijn personages?

Cor Visser
Bronnen:
Gemeentearchief Koedijk; Het Nieuws van den Dag; Kinderboekenmuseum “Het Schooltje van Dik Trom” in Etersheim
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