
Ontwikkeling van de Bijbel 1. Gebruikte materialen (2)

Ook toen men boeken ging maken, bleef dat duur. Alles moest met de hand op

papier worden overgeschreven. Dat was een precies werk. Alle letters wer-

den geteld. Waren er te weinig of teveel, dan probeerde men de tekst te

herstellen; als dat niet kon, werd het boek vernietigd. In de middeleeuwen

waren monniken er dag na dag mee bezig. Daar komt ook het woord

‘monnikenwerk’ vandaan. Ze maakten er prachtige kunstwerken van. Letters

werden ingekleurd, en er werden vaak mooie tekeningen bij gemaakt.

Rond 1450 werd het boekdrukken uitgevondenen en werd alles anders. Vóór

die tijd werd al wel blokdruk (stempeldruk) toegepast. Op een blok hout wer-

den letters uitgesneden. Daarmee kon meerdere keren gestempeld worden.

Maar het hout sleet snel, en daarom ging men let-

ters van lood gieten. Die gingen niet snel stuk, en

konden snel vervangen worden. De letters van een

bladzijde konden in een raamwerk gelegd worden.

De hele Bijbel zo maken was natuurlijk nog erg

veel werk, maar als zo’n raamwerk klaar was, kon-

den er veel bladzijden mee afgedrukt worden. In

het begin werden er daarna op de bladzijden nog

steeds plaatjes getekend. Alle losse pagina’s wer-

den daarna gebonden tot een (erg groot en zwaar)

boek. Eerst waren zulke Bijbels nog steeds erg

duur. Wel een heel jaarloon. Langzamerhand wer-

den ze goedkoper en kleiner, en konden steeds

meer mensen er een kopen. Er werden ook mooie platenbijbels gemaakt.

Nu leren jullie lezen als je 5 of 6 bent, maar dat was niet altijd zo. Toen de

eerste gedrukte Bijbels kwamen, konden nog niet veel mensen lezen. In de

kerk werd voorgelezen. De taal was moeilijk en ouderwets. Met de mooie pla-

ten erbij was het beter te begrijpen. Later werden Bijbels in verschillende

vertalingen gemaakt. In ouderwets tot eenvoudig Nederlands, zodat iedereen

het kon begrijpen. Ook werden er mooie kleuter- en kinderbijbels gemaakt.

Nu kun je ook op de computer, telefoon, tablet of e reader de Bijbel lezen.

Heb je zelf ook een Bijbel? Als je het moeilijk vindt om zomaar ergens te

beginnen, kunnen we je helpen. We hebben een eenvoudig leesrooster ge-

maakt. Op de volgende bladzijde zie je hoe je het kunt aanvragen. N.D.

Wist je dat?


