M

Meesters in het
schoonschrijven

Proeve van bekwaamheid van Gerrit Dirkse Spijker, onderwijzer te
Oosterleek en Oostwoud, ca. 1789. Bladen van verschillend formaat,
toch tot een boek gebonden (in de 19de eeuw). Dit blad was te groot
en werd gemakshalve omgevouwen.
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Schrijven was vanouds een bezigheid van specialisten die
niets anders deden: monniken, notarissen, dat soort mensen. Rond het jaar 1600 was hun gereedschap een pen die
gemaakt werd van de schacht van een vogelveer, die met een
pennenmes in de juiste vorm werd gesneden. Hun materialen
waren inkt – bijvoorbeeld uit galnoten getrokken – en papier
dat al in de middeleeuwen was uitgevonden. In die tijd ontwikkelde de handel in West-Europa zich voorspoedig, nieuwe
werelden werden ontdekt en veroverd. Steeds meer mensen
raakten betrokken bij die handel en er moest veel meer dan
voorheen geschreven worden om dat alles te administreren.
In de Gouden Eeuw ontstond zodoende een groeiende vraag
naar mensen die goed konden schrijven en rekenen. Handel en
wetenschap zochten zulke deskundigen, zodat het aantal scholen
en universiteiten zich aanzienlijk uitbreidde. Op de scholen werd
slechts zeer elementaire kennis opgedaan: alleen de vakken lezen,
rekenen, schrijven en spellen werden onderwezen. De techniek van
het schrijven was daarbij erg belangrijk en een onderwijzer werd
vaak aangenomen op zijn ‘fraaie hand van schrijven’. Door het vele
schrijfwerk ging men sneller schrijven en door deze vlotheid werden
de letters verbonden en ontstonden lussen aan de letters. De pen
werd in een steeds scherpere punt versneden, waardoor het karakter
van het schrift veranderde. Men schreef nog verschillende varianten
van ‘gotisch’ bastaard- of cursiefschrift, maar geleidelijk kwam het
schrijven ‘met de Italiaanse hand’ in zwang, omdat dit zogenoemde
Florentijnse schrift – een cursiefschrift uit de Renaissance – zo
gemakkelijk te schrijven en goed te lezen was. Een spitse, flexibele
pen schreef een dunne lijn als er geen druk op werd uitgeoefend,
bij een geleidelijk opgevoerde druk zwol de geschreven lijn en de
zwelling nam af bij het afnemen van de druk op de pen. We spreken

Voorbeeldboek van een beroemd schrijfmeester:
Spieghel Der Schrijfkonste door Jan van den Velde, 1605
daarom van ‘zwelschrift’. Onder de onderwijzers en schrijfmeesters
van de 17de en 18de eeuw waren virtuoze penkunstenaars die met
hun ganzenveren zeer ingewikkeld krulwerk konden maken. Al
sinds het begin van de 17de eeuw kwamen ‘exempelboeken’ op de
markt die de ‘fondamenten’ van goede lettervormen als voorbeeld
toonden, in kopergravure gedrukt. Tot het midden van de 19de
eeuw bestond het schrijfonderwijs uit het eindeloos naschrijven van
fraaie voorbeelden. Ook schreef de onderwijzer de voorbeelden
vaak op de eerste, met potlood getrokken regel van het schrijfboekje
van het kind. Daarvoor hadden de kinderen met de griffel op een
lei geoefend en pas daarna op papier met pen en inkt. Pas in de
19de eeuw kwamen er nieuwe druktechnieken die zorgden dat
de kinderen konden leren schrijven met behulp van voorgedrukte
voorbeelden en op voorgedrukte lijnen.

Nog een voorbeeldboek, nu van de beroemde schrijfmeester
Jan Baers, Kabinet der Schrijf-konst, 1761.
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Onderwijs was alleen weggelegd voor mensen die dat konden betalen, in de arbeidende klasse was armoede de oorzaak dat kinderen
een minimale opleiding genoten: ze moesten al jong meehelpen
om brood op de plank te krijgen. Kinderen van beter gesitueerden
gingen vaak tot hun veertiende naar school voordat zij aan het werk
gingen, of gelegenheid hadden verder te leren of te studeren aan
een universiteit.
Voor de mensen die het goed onder de knie hadden, kon schrijven
ook een ontspanning betekenen. In de stad had men het nodige
vertier en kon men zonder al te veel moeite vrienden en familie
in de omgeving bezoeken. Op het platteland was dat veel moeilijker, zeker gedurende een lange, koude winter. Het werk op het
land en met het vee lag dan min of meer plat en men moet zich
onnoemelijk hebben zitten vervelen in dat jaargetij. Natuurlijk was
er genoeg te spinnen en te kantklossen, of te herstellen aan have
en goed, maar schoonschrijven zal evenzeer een dankbare afleiding
zijn geweest voor de mensen die daar aardigheid in hadden. Hun
producten waren ‘verdienstelijk’, gemeten naar de kwaliteit van
de schrijfbladen die beroepsschrijvers als proeve van bekwaamheid
lieten zien. Ter vergelijking de bundel met schoonschriftbladen van
Dirk Hendriks Fijn die hij maakte rond 1760 en de bladen van Gerrit
Dirkse Spijker, schoolmeester en koster van Oostwoud. Het verschil
tussen het werk van de echte schrijfmeester Spijker en de oprechte
amateur Fijn is duidelijk.
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Schrijfmeester Gerrit Dirkse Spijker werd op 10 juni 1759 gedoopt
in Andijk als zoon van Dirk Spijker en Grietje Groen. Gerrit trouwde
op zijn tweeëntwintigste in Oostwoud met Geertje Zijp, een dochter
van Jan Zijp, een zeer gefortuneerde boer, burgemeester en notaris
in Twisk. In november 1779 was Gerrit schoolmeester en koster
van Oostwoud geworden, wat niet alleen te danken was aan zijn
talenten, maar ook door een schenking van ƒ500 door zijn oom
Claas Spijker, de burgemeester van Nibbixwoud, ‘aan den armen tot
Oostwoud’. Na de inval van de Fransen werd Gerrit bovendien door
de nieuwe ‘Municipaliteit’ benoemd tot secretaris en schotgaarder,
dus gemeentesecretaris en inner van de belastingen.
Schoonvader Jan Zijp overleed in 1792 en liet landerijen en een fortuin na. Gerrit kon de weelde slecht dragen. Op de ‘Regtdag’ van 27
juni 1796 kwam Geertje Zijp, huisvrouw van Gerrit Dirksz. Spijker met
een ‘Request, inhoudende klagten over haren genoemden Man’. In
september werd de zaak behandeld, waar bleek dat Gerrit niet alleen
buiten haar medeweten Geertjes geërfde land verkocht, maar ook
nog eens ‘in overspel leefde’ met een zekere Aafje Slikker, weduwe
van Dirk Wierts. Het vonnis luidde dat met ingang van 30 oktober
1797 de ‘Separatie van Bed, Tafel, Goederen en Bijwoning’ inging.
Geertje vertrok met hun drie dochters, terug naar moeder in Twisk.

Nog een blad schoonschrift van Gerrit Dirkse Spijker,
onderwijzer te Oosterleek en Oostwoud, ca. 1789
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Niet alleen thuis ging het mis, ook de Municipaliteit en de Kerkeraad
van Oostwoud waren niet meer tevreden over Gerrit, men vond dat
er ‘overvloedige redenen waren tot desselfs afdanking’. Ondanks
zijn heftige protesten en tegenwerking – zo wilde hij na zijn ontslag
de gemeentelijke woning niet verlaten – werd op 20 april 1798
medegedeeld dat Gerrit Spijker ‘uit het Huys was gedelogeert’. Toch
bleef bij in Oostwoud wonen, ook na zijn tweede huwelijk, daarbij
was hij zonder beroep. In 1811 kwam de eerste volkstelling voor
het Registre Civique en Gerrit noemde zich nog steeds ‘receveur’,
ontvanger. Ook schijnt hij nog visser geweest te zijn, of hij nog veel
schoon heeft geschreven, is niet bekend. In 1841 overleed hij op
81-jarige leeftijd.
Dirk Hendriks Fijn was geen schrijfmeester maar een amateur die
veel plezier in het schrijven had. Hij was een rijke boer, geboren rond
1747 als zoon van de burgemeester van Benningbroek: Hendrik
Dirksz Fijn. Ook Dirk werd lid van de vroedschap en hij betoonde
zich behoudzaam, want na de Franse inval stemde hij op 11 februari
1795 tegen bestuurlijke vernieuwingen en met algemene stemmen
werd besloten Dirk Fijn dan maar te ontslaan. Toen er in 1804
alweer een verandering van bestuursstructuur kwam – opgelegd
door het Departementaal Bestuur van Holland – werd Dirk Fijn
herbenoemd tot lid van het gemeentebestuur. Dirk Fijn was op
9 april 1773 getrouwd met Aafje Isaaks Nannes uit Sijbekarspel
en de liefhebberij in het schrijven gaf hij door aan zijn dochter en
kleindochter. Niet alleen een map met schoonschriftbladen van Dirk
Fijn is overgeleverd, van zijn dochter Geertje Dirks Vijn is een ‘Kers
Digt’ uit 1785 bewaard. Dirks broer Cornelis Hendriks Fijn was op
27 januari 1786 te Sijbekarspel getrouwd met Jannetje Pieters Goed.
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Geertjes kerstgedicht zal dus aan deze oom Cornelis zijn gericht. Een
andere Cornelis Fijn, een neef of achterneef, zoon van Pieter Fijn,
trouwde in Twisk met Trijntje Zijp, een volle nicht van de vrouw van
schrijfmeester Gerrit Dirkse Spijker. Ook van Dirk Fijns kleindochter
Trijntje Koeman, de dochter van Geertje, zijn enkele schrijfschriften
uit 1829 bewaard.

Schoonschriftbladen van Dirk Hendrik Fijn, rond 1760 (boven) en
van zijn kleindochter Trijntje Koeman, 13 jaar, uit 1829
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Kerstgedicht van Geertje Dirks Vijn, de dochter van Dirk Hendrik
Fijn, voor haar oom Cornelis Hendriks Fijn, 1785
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Schoonschriftoefeningen van Jan Koster, ca. 1845
Een halve eeuw geleden schreef ir. C. Koeman te Blokker – een
nazaat van Geertje Dirks Vijn – al een artikel over Gerrit Spijker en
ook: ‘De Hervormde boerengeslachten van de vorige eeuw uit de
omgeving Hoorn-Medemblik-Enkhuizen zijn bijna alle aan elkaar
verwant. Opmerkelijk is dat in verreweg de meeste gevallen boerenzoons met boerendochters trouwden. Er was nog een vrij sterke
scheiding tussen families van boeren (veehouders), ambachtslieden
en arbeiders. Daartussen was een enkele schoolmeester, maar veelal
trouwden die ook onderling.’
Het schrijfschrift van Jan Koster, ‘leerling te Knollendam’, is niet
gedateerd, maar het zal van rond 1845 dateren. Aangezien hij geen
schoolmeester was, moet het een zeer getalenteerde hobbyist zijn
geweest. Jan werd in 1829 te Wormer geboren als zoon van Jan
Koster en Adriaantje Pieters Groot. Jan Koster jr. werd naast een
vooraanstaande boer, dijkgraaf van de Starnmeer en het Kamerhop,
secretaris van de Karnemelkspolder, lid van de Uitwaterende Sluizen
en lid van de gemeenteraad van Uitgeest. Jan trouwde in 1849 met
Antje Veenis. Ze werden de ouders van Jan en Saartje en vader Jan
Koster stelde goed onderwijs voor zijn kinderen op prijs, want hij liet
voor hen een huisonderwijzer op zijn boerderij ‘Geestzicht’ komen.
Jan Koster overleed op 15 september 1896 te Oost-Knollendam. Jan
Koster behoorde tot de laatste generatie die schreef met een veren
pen. De teloorgang van dit schrijfinstrument betekende tevens het
begin van het einde van het werkelijke schoonschrijven. Tot dan
toe werd met de pen van gevogelte geschreven, vaak die van een
gans, of voor groot schrift: een zwaan. Om die tot een schrijfbare
pen te maken had men de nodige kennis en bekwaamheid nodig:
ontdaan van zijn baard moest de schacht van de veer, de pen,
zodanig gehard worden – in heet zand van een bepaalde temperatuur – dat hij daarna goed scherp en spits versneden kon worden
en van een split voorzien, dat alles met een zogenoemd pennen-
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mes. Dit vergde ruime en geduldige oefening om de noodzakelijke
routine op te doen. Een eenvoudige briefschrijver bezat die niet,
handelaren in kant-en-klare pennen, onderwijzers en enthousiaste
amateurs waren deze kunst wel meester. Omstreeks het midden
van de 19de eeuw veranderde de techniek van het schrijven door
de uitvinding van pennen van koper of staal. De metalen pen, hoe
een knappe imitatie van de natuurlijke pen ook, was beperkt in haar
mogelijkheden. De grootste kon maar bij benadering de kenmerken
en de kwaliteit van het virtuoze zwelschrift en de krullendraaierij
van de veren pen behalen. Op veel scholen, zeker in de provincie,
bleven de onderwijzers de veren pen nog lang trouw. Anders lag
dat bij de professionele schrijvers die door slijtage van hun gereedschap veel tijd kwijt waren aan het versnijden van hun pennen en
spoedig overgingen op de stalen pen. De schrijfopleiding van de
lagere school bood te weinig waarborg voor een handschrift zoals
dat verlangd werd van een klerk of schrijver op een kantoor. Door
de wet op het Middelbaar Onderwijs van 2 mei 1863 werden er
Burgerscholen en Hoogere Burgerscholen opgericht, later kwamen
daar nog de Handelsscholen bij. Op deze scholen werd les gegeven
in het ‘schoonschrijven’ door speciaal daarvoor opgeleide leraren,
zij bezaten een bevoegdheid ingevolge de Akte Schoonschrijven
M.O., vastgelegd in het programma N. behorende bij het Koninklijk
Besluit van 2 februari 1864. De onderwijshervormingen sedert de
jaren zestig van de vorige eeuw leidden tot de teloorgang van deze
deskundigheid. Bij Koninklijk Besluit van 23 november 1984 werd in
de overgangswet W.V.O. met ingang van het vijfde kalenderjaar na
17 maart 1989 geen gelegenheid meer gegeven examens ter verkrijging van M.O.-akten-1. af te leggen. Waaronder: b.4°. schoonschrijven. De kinderen van onze tijd leren niet meer zo schoon te schrijven
als hun voorouders dat konden.
Julius de Goede
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