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Museumweekend 2012 
Stadsmuseum "Hof van Hessen" 

 
Typistes in Huissen: 

Het moet in één keer goed zijn... 

 

 
 
 
 

   
(Royal Standard 10, 1933, foto: M. Gielen)  (Royal quiet de luxe portable , Canada, 1950) 
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Museumactiviteit 
 
Tijdens het Museumweekend is er gelegenheid om (weer) eens op een echte 
ouderwetse, mechanische typemachine te tikken. 
 

 
(De Royal Standard 10, 1933) 

 

Speciaal voor kinderen, die tegenwoordig op school als vanzelfsprekend met 
computers omgaan, is het leuk om te zien hoe men van 1900 tot ongeveer 1980 
teksten schreef met behulp van een schrijfmachine. In het museum is er een Royal 
schrijfmachine uit 1933 (New York), een draagbare Remington met rode toetsen uit 
1960 (U.S.A.) en een degelijke Adler (Duitsland), die het allemaal nog goed doen. 
Zonder spellingscontrole of beeldscherm natuurlijk. Wel met echte toetsen van glas 
met metaal en een helder klinkend belletje, wanneer je aan het eind van de regel 
bent aangekomen. Wie doet er mee met een wedstrijdje foutloos typen?  
 
Typistes in Huissen 
 
Voor de Tweede wereldoorlog trokken Huissense dochters naar Arnhem om werk te 

zoeken, eerst buiten het 
tuindersseizoen, later voor vast. 
Wanneer zij een betrekking vonden als 
typiste, dan hadden ze het goed 
getroffen, want het beroep van 
kantoorjuffrouw stond hoger 
aangeschreven dan het werken als 
fabrieksmeisje of dienstmeisje voor dag 
en nacht. Typiste was "een net 
beroep".  
 

 
 
 
 

 
(Advertentie uit de Nieuwe Koerier, 1960.) 

 
Wanneer je naast typen ook nog ander 
secretarieel werk deed, dan was je 
secretaresse. 
 
 
 
 
 
(Mevrouw C.E.M. van Gellicum uit Huissen tijdens 
haar secretaressenopleiding Schoevers in Arnhem 
voor de Tweede Wereldoorlog (foto HKH coll. 6821)) 
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Huissense mannen, maar vooral vrouwen bekwaamden zich in het hanteren van een 
(in eerste instantie een mechanische en vanaf de jaren '60 een electrische en 
electronische) schrijfmachine op school, in het leger, bij Schoevers of bij A. Zweers in 
Arnhem of via een schriftelijke cursus. Ook maakte schrijfmachine schrijven deel uit 
van het lesprogramma op de handelsschool. Later kon je ook in Huissen een type-
diploma halen (niet voor professionele typistes, maar voor gebruik thuis of voor 
studie), bijvoorbeeld in het gemeenschapshuis op 't Zand. Op een 
accountantskantoor werd de schrijfmachine ter hand genomen om (loon)staten te 
maken of de administratie van een winkel- of tuindersbedrijf op te stellen, bijv.  
 
Foutloos typen 
 
Voor professionele typistes staat voorop, dat zij foutloos moeten kunnen tikken en 
dat uren achtereen. Tikken (of typen) kun je leren door eerst met 1 vinger en later 
met 2 vingers regelmatig, op de maat van de muziek, de toetsen binnen dat bereik 
aan te slaan. (zie toetsenbord indeling hieronder). Het ritme is van belang, omdat 
anders de hamertjes tegen elkaar aan komen en de vaart eruit gaat. Er is zelfs een 
muziekstuk gecomponeerd met het ritmische geluid van een schrijfmachine. Leroy 
Anderson (U.S.A.) schreef, met groot succes, in 1950 voor zijn Boston Pops 
Orchestra en 'The Typewriter'.  

 
(Typecursus M. Gielen) 

 
Het beroep van typiste 
is inmiddels 
uitgestorven. Het werk 
van een typiste 
bestond uit het uittypen 
van, vaak 
handgeschreven of op 
een band ingesproken, 
teksten van een 
functionaris. In 

sommige grote kantoren waren er speciale typekamers, vanwege het geluid van het 
tikken. Het getypte document ging nog eens terug naar de schrijver voor correctie. 
Daarna werd het hele document opnieuw (foutloos) uitgetypt. Bij de intreding van de 
computer gingen de schrijvers/functionarissen het typewerk zelf ter hand nemen.  
 

 
(Typecursus, M. Gielen) 
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Foutloos typen was gewenst en noodzakelijk bij het maken van officiële documenten, 
bijv. notarisakten, gemeentelijk besluit en vergunning, etc.  

 

 
(Besluit van de gemeente, 1914)    (Gemeentelijke vergunning Looveer, 1953) 
 
Bij banken, zoals de Boerenleenbank, accountantskantoren, Huissense fabrieken en 
op de Huissense veiling waren, naast kantoorklerken, ook typistes werkzaam en 
maakten bonnen, facturen, coupons, reçu-tjes en staten (tabellen, etc.) voor de 
verhandelde goederen en andere financiële transacties. 
 

  
 

(Bon voor uitkering rente veiling, 1952. Archief B. Peters - van Hoogmoed) 
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Notariële akten werden tijdens de Eerste Wereldoorlog nog met de hand geschreven 
(bijv. S. de Jong, 1916), maar na de Tweede Wereldoorlog werden deze uitsluitend 
nog getypt. 
 

   
(Akte S. de Jong, 1916)     (Akte A. v. Rijckevorsel, 1953) 
 

Ook zakelijke correspondentie werd getypt, zodat het er verzorgd uitzag. 
 

 
 
(Fragment van een doorslag van een brief van een Huissense bankemployée aan een professor in 
Nijmegen, 1974) 
 

Een zogenaamde doorslag kan men maken door achter het blad papier een vel 
carbonpapier te leggen met een doorslagvel erachter. De (blauwe) inkt van het 
carbonpapier geeft af op het achterste blad, zodat de aangeslagen letter als het ware 
gekopieerd wordt en dezelfde tekst op twee vellen tegelijk verschijnt. Het corrigeren 
ervan ging met een hard soort gum. 
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De schrijfmachine 
  
De gangbare schrijfmachines 
werken overwegend volgens het 
hamerslagprincipe. Ze bestaan 
uit een toetsenbord, 
lintspoelinrichting, typekorf en 
een wagen. Een belangrijk 
onderdeel is het échappement 
aan de wagen, dat ervoor zorgt 
dat telkens na het aanslaan van 
een teken de volgende 
schrijfpositie wordt ingesteld. 
(WP, 1975, dl. 17, p. 190.) 
 
 
 

Mw. J. Elings op het kantoor van de gemeente Huissen met een 
standaard schrijfmachine op het bureau (jaren '70)  
(foto coll. HKH 3271) 

 
De standaard schrijfmachine is groot en zwaar en de 
portable (draagbare) schrijfmachine is lichter van gewicht, 
maar minder comfortabel om mee te werken. Onder de 
schrijfmachine ligt een dikke viltmat om het krassen op het 
tafelblad te voorkomen, wanneer je deze verschuift en om 
het geluid te dempen. Een schrijfmachinereparateur 
gebruikte volgende zinnen om te controleren of alle toetsen 
goed functioneerden: "The quick brown fox jumps over the 
lazy dog." of "Wilde Max heeft zijn postchequeboekje 
vergokt." De verfijnde mechaniek van dit nuttige apparaat is 

door de auteur W.F. Hermans op gevoelige wijze beschreven in o.a. "De 
schrijfmachine mijmert gekkepraat" en "De anatomie van de schrijfmachine". (zie: 
www.wfhermans.net)  
 

 
(De Adler International 2000 portable schrijfmachine, beeld en tekst). 

 
Van schrijfmachine naar computer 
 
Bij een uitvinding grijpt men over het algemeen terug op het model van waaruit het 
zich heeft ontwikkeld. De eerste auto leek bijv. heel veel op een koets. De eerste 
computer leek ook heel veel op een schrijfmachine, vooral de kleur. In de jaren '30 
was zwart nog de modekleur voor kantoormeubilair, rond 1960 werd het bruin en 
donkergroen en in de jaren '70 kwam het grijs in de mode. De eerste tekstverwerkers 
en computers, die rond 1980 hun intrede deden op de kantoorvloer en in het kantoor-
aan-huis, waren dan ook meestal grijs, net zoals de archiefkasten, kluizen, 
bureaubladen, pedaalemmers, etc. etc. 
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Wat is er het zelfde bij een typemachine en een computer? Wat is er anders?  
 
Het belangrijkste verschil is, dat datgene wat je typt direct op het papier verschijnt, 
doordat je een hamertje in werking stelt en er een blijvende indruk van je handeling 
achter blijft. Je moet dus enorm geconcentreerd werken en voortdurend in de gaten 
houden hoe het resultaat er uit ziet.  
Niet alleen de manier van werken is anders, ook heb je bij een schrijfmachine slecht 
de beschikking over 1 lettertype en maximaal 2 kleuren inkt (zwart/blauw en rood). Je 
kunt niet onzichtbaar corrigeren, wel werd er typpex gebruikt om de letters weg te 
halen. De opmaak van een bladspiegel is heel eenvoudig, uitlijnen of andere 
druktechnieken (cursief, vet, kleine kapitalen, etc.) is niet mogelijk. Nog een verschil 
is, dat je voor het typen van tekst met een schrijfmachine geen electriciteit nodig 
hebt. Bedenk zelf nog meer verschillen. 
 

  
 

(Een Remington cicero, 1960. 
Een Amerikaanse schrijfmachine met een Europees lettertype.) 

 
Op veel schrijfmachines is een wit vlak bij de inktinstelling te zien. Dit is bedoeld voor 
het typen van een moedervel voor een stencilmachine. Harrie Jeurissen (bijgenaamd 
'de Bok') had een slijterij op de Markt in Huissen en was, ondanks zijn handicap, heel 
bedreven in het typen van allerlei verenigingsuitgaven. Ook kon men bij hem terecht 
voor gestencilde feestgidsen voor een trouwerij bijv.  
 

 
 
Gestencild typewerk verzorgd door Harrie Jeurissen: Een 'Blèkske" voor de medewerkers van de 
carnavalsvereniging "De Kraonige Zwaone" uit 1961. 
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Journalisten maakten ook graag gebruik van de 
schrijfmachine. Hier een foto van Henny Derksen, een 
Huissense medewerker van de krant "De Gelderlander". Dr. 
Emile Smit, historicus HKH, memoreert volgende anekdote: 
"Burgemeester mr. C.M.J. Dony was een pietje precies. 
Henny Derksen, in de jaren veertig ambtenaar van de 
gemeentesecretarie, vertelde het volgende: uitgaande brieven 
moesten worden getypt door een ambtenaar. Eigenlijk hoefde 
de burgemeester er dan alleen zijn handtekening onder te 
zetten. Maar burgemeester Dony had de gewoonte de brieven 
helemaal door te lezen. Dan ging het hem niet alleen om de 
inhoud, maar ook om taalgebruik en interpunctie. Het kon 
gebeuren, dat hij met een rode pen een ontbrekende komma 
toevoegde aan een brief. Je moest zo'n brief dan helemaal 
opnieuw typen! Dat was niet prettig, maar je leerde er wel van 
om heel zorgvuldig te werken." 
 

H. Derksen met een portable schrijfmachine.  
(fragment foto HKH coll. 4147) 

 

Zo is de schrijfmachine, een verschijnsel dat eerst heel modern en later 
vanzelfsprekend was, ongeveer 100 jaar na zijn uitvinding weer van de bureaus 
verdwenen.  
 
Met dank aan dr. E. Smit, mw. M. Gielen-Lukkezen, mw. L. Grootendorst-Derksen, 
mw. J. Leijser, mw. Driessen-van Dijk, dhr. W. van den Brink, dhr. F. Verhoeven, dhr. 
Janssen, dhr. K. Jordens, fam. Boekhorst en de familie van Nigtevegt-de Graaf voor 
hun bijdrage aan deze museumactiviteit. 
 
(Documenten coll. HKH en foto's J.E., tenzij anders vermeld.) 
 
Verder info: www.officemuseum.com, www.typewritermuseum.org, www.typewriter.be, www.Triumph-
Adler.com. 

 

 
Eigenhandig getypt door Piet Driessen, literator en museumbeheerder. (2012) 


