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zonder schrift zou SCHRIFT hier niet staan

Wanneer?

Wij vinden het doodnormaal om neer te schrijven wat we denken en te 

lezen wat we willen weten. Het schrift is ons zo vertrouwd dat we er niet 

langer bij stilstaan. Tussen de grotschilderingen van de eerste mensen 

en ons toetsenbord op de computer zit echter een heel verhaal. Dat 

verhaal begint eeuwen voor Christus. 

De eerste volkeren die iets neerschreven, deden dat ‘al tekenend’. Stap voor 

stap ontwikkelden die tekeningen zich tot symbolen, tekens die eigenlijk niet 

langer leken op het woord dat ze oorspronkelijk voorstelden.

Voor ons schrift is een andere evolutie belangrijk, die van het alfabet. Dankzij 

dat systeem is een handvol letters voldoende om woorden te vormen.

Het waren de Romeinen die ons het alfabet bijbrachten. Zij hadden het op hun 

beurt gehaald bij de Grieken (vanaf 800 voor Christus). De 23 Romeinse hoofd

letters werden nog aangevuld met de letters J, U en W en met kleine letters. Tot 

op heden volstaat dat geniale systeem om onze ideeën op papier te zetten.

Hoe?

Om te schrijven heb je ook schrijfgerei nodig. Ook in het 

bedenken van materialen om mee en op te schrijven, was 

de mens erg goed. Dat merk je aan de volgende voorbeelden: 

 een gebakken kleitablet beschreven met spijkerschrift; 

 tekens met beitels, rieten of metalen pinnen ingekerfd in allerlei materialen;

 grafschriften op papyrus.

De Egyptenaren waren nog spitsvondiger. Uit de vezels van de papyrusplant 

ontwikkelden zij vellen papier. Vergis je niet, ons papier heeft met die Egyptische 

vondst enkel de naam gemeen. Ons papier is meestal gemaakt van samenge

perste houtpulp. Het werd uitgevonden door de Chinezen en bij ons gebruikt 

vanaf de middeleeuwen. Voordien schreven wij op perkament. Dat waren dieren

huiden die behandeld waren, zodat ze zacht, glad en beschrijfbaar werden.

Tot laat in de middeleeuwen werden geschriften en boeken letter per letter over

geschreven. Daardoor waren boeken ontzettend duur en heel zeldzaam. Daar 

kwam verandering in door de uitvinding van de boekdrukkunst (15e eeuw). Met 

afzonderlijke blokjes voor iedere letter kon je telkens andere teksten samenstel

len en vele malen afdrukken. Boeken en andere geschriften konden op die ma

nier in een groter aantal en vooral goedkoper verspreid worden.
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Op het einde van de 20e eeuw kreeg de computer steeds meer greep op ons le

ven. Schrijven gebeurt nu meestal met een computerprogramma dat je de moge

lijkheden biedt om teksten op te stellen, gemakkelijk te wijzigen en te bewaren.

Waarom?

Misschien heb je je in de eerste klas, toen je tussen lijntjes leerde schrijven, wel 

eens afgevraagd: ‘Waarom moet ik leren schrijven?’ Het antwoord daarop is 

heel simpel. We hebben het schrift nodig. Toen de volkeren langs de grote stro

men in het oosten (de Tigris, de Eufraat en de Nijl) zo’n 5000 jaar geleden het 

schrift ontwikkelden, was dat uit pure noodzaak. De mens kon al ruim 50 000 

jaar lang spreken. Bijna even lang kon hij eenvoudige tekens en getallen bijhou

den op een kerfstok, met knopen of andere afbeeldingen. Veel meer hadden zij 

niet nodig. Hun leven was simpel en alles was mondeling te regelen. Maar naar

mate meer en meer mensen langs die stromen kwamen wonen, moest er ook 

meer geregeld, afgesproken en vastgelegd worden. Wie moest hoeveel belas

tingen betalen? Welke boer mocht waar water halen? Ook de afstand voor het 

afleveren van een boodschap werd groter. In een klein dorpje kun je nog snel 

ergens binnenwippen om iets mondeling te melden, maar in een grote stad of 

een uitgestrekt rijk is dat onmogelijk. Net als bij elke andere uitvinding heeft de 

mens het schrift ontwikkeld, omdat het zijn leven een stuk gemakkelijker maakte.

Wie?

Wie schrijft er? Iedereen zeker, hoor ik je denken. Maar je vergist je. Voor ons 

lijkt lezen en schrijven heel vanzelfsprekend. In het westen is dat pas zo sinds 

in het begin van de 20e eeuw de leerplicht werd ingevoerd. Die wet verplichtte 

ieder kind om onderwijs te volgen. Voordien waren lezen en schrijven niet aan 

de gewone man besteed. In andere delen van de wereld zijn ook nu nog heel 

wat mensen analfabeet. Zelfs bij ons heeft nog altijd een zevende van de vol

wassenen moeite met lezen en schrijven. Houd je dan maar eens recht in de 

stroom van letters en beelden.

Waar?

Eeuwenlang heeft het schrift zich verder ontwikkeld en verspreid. Het is dan ook 

niet te verwonderen dat er in de wereld talloze varianten van terug te vinden zijn. 

We hebben er voor jou enkele bij elkaar gezocht. Soms is het schrift zo mooi dat 

het op een schilderij lijkt:

 Cyrillisch schrift (Rusland);

 Arabisch schrift (Oosten);

 een kunstwerk D uit een middeleeuwse bijbel;

 tekens en karakters (China en Japan).
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