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Zomertentoonstelling
t/m 27 oktober 2019
Beste Vrienden,
Met deze nieuwsbrief brengen
wij u graag weer op de hoogte
het wel en wee in en rondom
het Schooltje van Dik Trom.
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Schrijven met pen en inkt
U kent ze vast nog wel. De houten schoolbanken met
de verzonken inktpotjes en de kroontjespen. Veel
mensen hebben er nostalgische herinneringen aan,
anderen zullen zeggen ‘leve de computer’.Bij de
zomertentoonstelling ‘Schrijven met pen en inkt’ in het
Kinderboekenmuseum Het Schooltje van Dik Trom in
Etersheim (Oosthuizen) toont Frans van Zelst uit Edam
een deel van zijn grote verzameling inktflessen en
kroontjespennen. De nadruk ligt hierbij op de
vormgeving van de flessen en hun etiketten en op de
verscheidenheid van de metalen pennetjes.
De verzameling inktflessen herbergt Nederlands
bekendste inktmerken zoals Talens en Gimborn. Uit
België komen o.a. de merken Renard (vos) en Bill
(bulldog). Uit Duitsland staan er flessen van Gunther
Wagner, Pelikan (pelikaan) en Leonhardi met hun
prachtige etiketten. Maar ook inktflessen uit Engeland,
Portugal, Frankrijk en zelfs flessen uit de Verenigde
Staten zijn vertegenwoordigd. Al met al een grote
verscheidenheid aan inkten, waaronder school- en
schrijfinkt, vulpeninkt, stempelinkt, drukinkt en
kopieerinkt. Alles uit de eerste helft van de twintigste
eeuw.
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Maar voor schrijven met inkt heb je pennenhouders
nodig met een metalen pen, de kroontjespen. Op de
tentoonstelling is dan ook een grote verscheidenheid
aan pennen te zien. Er bestaan pennen in de vorm van
een hand, een vogel, de Eifeltoren of de Toren van Pisa.
Ook zijn prachtige pennen met gezichten erop:
portretpennen. Deze pennen zijn verpakt in juweeltjes
van dozen en komen uit allerlei landenDe meeste
fabrieken voor pennen stonden in Birmingham
(Engeland) en tegen het einde van de 19e eeuw was de
jaarlijkse productie ongeveer 175 miljoen pennen. Zo
werd de stalen pen een van de eerste ‘wegwerpartikelen’
van het industriële tijdperk.
De verzameling van Frans van Zelst, die in de
zomerperiode in Het Schooltje van Dik Trom is
uitgestald, beslaat slechts een klein deel zijn grote
verzameling, maar geeft een kleurrijke blik op de
geschiedenis van de inkt en pennenfabricage.

Strafregels schrijven
Op Koningsdag 2019 vond in het Schooltje
van Dik Trom het eerste Nederlandse
Kampioenschap Strafregels schrijven plaats.

Schrijven met inkt en
kroontjespen valt niet mee

Er waren twee rondes met elk acht deelnemers
die hun best deden om met echte inkt en een
kroontjespen de zin "Het is een bijzonder kind, en dat
is ie!" zo vaak, zo snel en zo netjes mogelijk op te
schrijven. Daarbij moest ook gelet worden op de
leestekens.
Nadat de deelnemers hun werk hadden ingeleverd,
bekeek eerst burgemeester Sievers van VolendamEdam het resultaat, waarna de jury zich boog over
het ingeleverde werk.Na enig beraadslagen, kwamen
zij tot de volgende conclusie.
Geëindigd op de derde plaats: Tineke Reus met 20
keurig geschreven strafregels inclusief de komma en
het uitroepteken.

Burgemeester Sievers kijkt het
strafwerk na
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De tweede plaats was voor Henk Molenaar. Die had de
komma niet gevonden, maar zijn handschrift was heel
regelmatig en hij was zo slim geweest om telkens een
regel over te slaan, wat de leesbaarheid erg ten goede
kwam.
En de absolute winnaar, Willy Reus, had weliswaar de
komma over het hoofd gezien, maar had veruit de
meeste regels geschreven, in een buitengewoon
regelmatig handschrift en helemaal zonder vlekken.
Bovendien had ze ook de achterkant van het blaadje
half vol gepend.
De burgemeester met de
gelukkige winnaars en
JettyVoermans (links)

In de tussentijd werden de aanwezigen verrast met een
optreden van de Gezellico’s, met accordeon, zingende
zaag en zang.

Leuk om te weten
Steunpunt Erfgoed Noord Holland
vermeldt op hun website het Schooltje
van Dik Trom als voorbeeldproject van
herontwikkeling, compleet met mooie
foto’s. Uitgebreid vertellen ze hoe het
ooit was, hoe de herontwikkeling begon,
wat de moeilijkheden en wat de
succesfactoren waren en wat het
uiteindelijk geworden is. Het is het lezen
meer dan waard!
https://www.steunpunterfgoednh.nl/
schooltje-dik-trom-etersheim/

Foto van Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland
2018 ©Ossip

Andere nieuwtjes
De tuin is bijgewerkt: Vrijwilligers hebben de tuin gesnoeid waar dat nodig was en er zijn nieuwe bomen geplant

We komen op tv: De B&B in Warder doet het volgende seizoen mee aan het MAXtv-programma bread
and breakfast en ook het schooltje werd daarbij gefilmd. Petra en Barbara waren aanwezig bij de
opnames. De journalisten deden erg hun best om het schooltje zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Petra
vertelde wat en Barbara gaf een schrijflesje. De uitzending is in het najaar. Bed en breakfast in Warder zet
iets in de krant en heeft allerlei dingen gekocht en meegenomen om reclame voor het schooltje te maken.
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Kinderen van de groepen drie en vier van de basisschool (de vroegere eerste en
tweede klas) bezoeken het schooltje voor een leuke les in het verleden.
Met je armen over elkaar zitten in de schoolbank. Je rug tegen de leuning en je voeten op het
plankje onder de bank. Hoe lastig is dat? Kinderen van de groepen 3 en 4 van de basisschool
kunnen dat ervaren als ze met hun klas naar het Schooltje van Dik Trom komen. Daar kunnen ze
zien hoe het was om 100 jaar geleden op de basisschool, toen nog de lagere school, te zitten.
Ze verkleden zich met een schortje en een kieltje en zitten in een ouderwetse schoolbank. Ze
krijgen een lesje leren lezen met het leesplankje van Hoogeveen. Ze schrijven met de
kroontjespen en natuurlijk horen ze ook iets over de geschiedenis van het Schooltje en meester
Kieviet. Maar ook in de dependance zijn ze actief bezig. Daar ervaren ze dat je met lapjes stof of
restjes wol de leukste dingen kunt maken. Bijvoorbeeld een knikkerzak die dan ook nog gevuld
wordt met een handvol knikkers of ze maken een pluizenbolletje met een zelf gedraaid koord.
Een simpel en leuk speeltje om bijvoorbeeld met de poes mee te spelen.
En in de pauze ligt er op het schoolplein oud speelgoed klaar: hoepels, stelten, springtouwen,
knikkers waarmee de kinderen kunnen spelen.
De schoolklassen die tot nu toe geweest zijn, vinden het een heel leuke en leerzame morgen en
gaan altijd met een blij gevoel weer naar de school van nu.

Barbara Roos, één van de leerkrachten van de “school van vroeger”.
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