
17. Schrijfmateriaal

In de zomermaanden krijgen we stapels folders in de brievenbus, vol

aanbiedingen van schoolspullen. Nieuwe schoolspullen uitzoeken is erg

leuk. Weer naar school gaan vind je, zoals de meeste kinderen denk ik,

minder leuk. Alle kinderen in Nederland mogen, jij denkt waarschijn-

lijk moeten, naar school. Maar stel je eens voor dat je nooit zou leren

lezen of schrijven; dat je geen pen, geen schrift, geen boek, en ook

geen computer hebt. Lang geleden waren er geen scholen zoals nu. On-

derwijs was alleen voor kinderen van koningshuizen of rijke ouders. De

scholen waren aan het hof of in de tempels.

Veel materiaal was er niet. Eerst werd er natte klei gebruikt, waarin

je met een stokje kon schrijven. Als je een fout maakte, kon je die

gladpoetsen zolang de klei nat was. Leerlingen die fouten maakten

werden streng gestraft. Heel belangrijke dingen, die lang bewaard

moesten blijven, werden in stenen gebeiteld. Denk maar aan de stenen

platen met de tien geboden. Toen men inkt leerde maken, kon je overal

op schrijven: op hout, steen, stof, leer. Vooral potscherven werden

veel gebruikt. Zo werd alles weer hergebruikt. Het was toen echt geen

wegwerpmaatschappij zoals nu. In Egypte werd ontdekt dat je van pa-

pyrusriet mooie vellen kon maken die goed beschreven konden worden

met een rietpen en inkt. Van deze vellen maakte men ook boekrollen.

Aan de Here Jezus werd een boekrol van de profeet Jesaja gegeven

om uit voor te lezen. Die was erg groot, en er stonden helemaal geen

verzen of hoofdstukken in. Onze bijbel is dus heel wat makkelijker te

lezen. De Romeinen gebruikten weer wat anders: een wastafeltje. Dit

bestond uit houten plankjes, met aan de binnenkant een soort was.

Met een stift kon je letters in de was krassen. Met de achterkant van

de stift konden fouten weggehaald worden; het leek wel een gumme-

tje. Een wastafeltje leek wel een beetje op een leitje met een griffel,

waar je overgrootouders nog op geschreven hebben. In het Open-

luchtmuseum in Arnhem staat een oud schooltje. Daar kun je zien hoe

het schoolleven van je grootouders er toen uit zag.
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