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1.Boeken, boeken, boeken 

Kijk eens goed om je heen in je klaslokaal.  
Zijn er veel boeken in je klas?  
In de kasten? En op je eigen tafel?  
Of  staan de meeste boeken bij jullie in de bibliotheek? 
De wereld is vol met boeken.  
En nu lees je een speciaal boek op het beeldscherm van 
je computer.  
Dit is een e-boek, een elektronisch boek.  
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Wat is een kleitablet? 
 Wat is papyrus? 
 Wat is perkament? 
 Wat is een blokboek? 
 Waar werd het eerste papier van gemaakt? 
 Wie vond de boekdrukkunst uit? 
 Hoe worden boeken tegenwoordig gedrukt? 
 Wat is elektronisch papier? 
 Wat is een e-boek? 
 Wat is de toekomst van het boek? JE NOEMT HET LEZEN.JE NOEMT HET LEZEN.  

HET IS HOE MENSEN NIEUWE HET IS HOE MENSEN NIEUWE 
SOFTWARE IN HUN HERSENEN SOFTWARE IN HUN HERSENEN 
INSTALLEREN.INSTALLEREN.  



2. Boeken van klei 

Soemeriërs 
Een volk dat als één van de eersten schreef, 
waren de Soemeriërs.   
Ze woonden 3500 jaar geleden in Soemerië
(1) in wat we nu Zuid-Irak en Koeweit 
noemen. 
Spijkerschrift  
De Soemeriërs gebruikten niet ons alfabet, 
maar het  spijkerschrift (2).  
Ze schreven hun tekens in de natte plakken 
klei.  
Zo’n plak werd een tablet (3) genoemd.   
De tabletten werden gedroogd in de zon of  
gebakken in ovens.  
De kleitabletten braken gemakkelijk en 
waren zwaar. Ze waren niet erg geschikt om 

ergens mee naar toe 
te nemen. 
 
Je snapt dat de naam 
van onze moderne 
tablet om op te lezen, 
komt van deze klei-
tabletten. 
 

HIJ WIL WEER OPVALLEN HIJ WIL WEER OPVALLEN 
MET ZIJN NIEUWE TABLET.MET ZIJN NIEUWE TABLET.  
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3. Egypte: papyrus 

Egypte 
Rond dezelfde tijd als de Soemeriërs 
schreven de Egyptenaren op papyrus, een 
dik papierachtig materiaal.  
Ze gebruikten hiervoor de papyrusplant (1) 
die aan de oevers van de rivier de Nijl volop 
groeide.  
Ze gebruikten de stengels van dit riet.   
De stengels werden in repen gesneden (2). 
Daarna werden de repen in lagen  over 
elkaar gelegd (3). Met een hamer werden de 
repen platgeslagen (4).  
Door het slaan kwam er sap uit het riet   
Tot slot werd er nog extra lijm over gegoten 
(5). Overtollige lijmresten werden na het 
drogen verwijderd. 
Rollen  
De Egyptenaren bewaarden het papyrus 
als een boekrol (6).  
Ons woord papier komt van de papyrus-
plant. Ook de Egyptenaren. Egyptenaren 
schreven van links naar recht en de 
volgende regel van rechts naar links.  
Net zoals een boer zijn akker ploegde. 
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4. Griekenland: het alfabet 

Biblion 
De Feniciërs brachten papyrus vanuit 
Egypte naar omringende landen via zee. 
Dat deden ze vanuit hun havenstad Byblos. 
De Grieken noemden het materiaal niet 
papyrus, maar  biblion of  biblos  naar de 
naam van die havenstad. Later gaat de 
naam biblion bij ons boek betekenen.  
Je herkent daar nog het woord bibliotheek 
in. De Feniciërs schreven als eersten met 
lettertekens. Dit schrift brachten ze ook 
naar andere landen. 
Het alfabet  
In Griekenland ontstond ongeveer in 800 v. 
Chr. uit het Fenicische schrift het alfabet 
(1). Via de Grieken kwam het papyrus en 
het alfabet ook in het Romeinse Rijk 
terecht. De Romeinen verbeterden het 
alfabet verder in het Latijn. De Romeinen 

brengen het alfabet 
verder Europa in 
als ze grote delen 
van dit continent 
bezetten. 
 

de Feniciërs 

Byblos 
Egypte 

Rom
einen 

Griekenland 

Fenisisch 

Grieks 
Romeins 
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5. Bamboeboeken 

In China werd in 1500 v. Chr. een andere plant 
gebruikt: bamboe. Bamboe was net zo geschikt 
als papyrus om op te schrijven.  
De Chinezen schreven van boven naar beneden. 
Dus een smalle strook bamboe was heel geschikt 
om een kolom van boven naar beneden op te 
schrijven. De stroken werden met draden 
verbonden en zo had je een blad van een boek.  
Van meerdere bladen kon je een boek maken. 
Een blad kon ook opgerold bewaard worden. 

6. Perkament 

De val van Rome 
Rond 500 na Chr. veranderde er veel.  
Het grote Romeinse Rijk viel uit elkaar.  
Daardoor werd het steeds moeilijker om 
papyrus te krijgen. Daarom ging men 
steeds meer op het nieuwe materiaal  
perkament schrijven.  
Perkament werd ook al in 2500 voor Chr.  
gebruikt, maar het was veel minder 
populair dan papyrus.  



22  

Huid 
Perkament was een papierachtig 
materiaal. Het werd gemaakt van de huid 
of  het vel van kalveren, koeien, geiten en 
schapen. Wij hebben het daarom ook 
nog steeds over een velletje papier.  
Het was veel duurder dan papyrus, maar 
het was wel veel sterker. .. Perkament was 
duur, omdat er veel werk nodig was, 
voordat je een vel perkament had (1).  
Perkament werd eerst ook gebruikt voor 
boekrollen, maar ongeveer vanaf  100 na 
Chr. worden de vellen in een boek 
gebonden. Dit lijkt op het boek, zoals wij 
dat nu kennen. 
Kloosters 
Vanaf  ongeveer 400 na Chr. worden in 
Europa boeken eigenlijk alleen 
geschreven door monniken in kloosters. 
Elk boek werd apart geschreven met een 
ganzenveer en inkt en vaak gewoon 
overgeschreven. Het schrijven of  

overschrijven van één 
boek kon soms jaren 
duren. 
Elke monnik had zijn 

11  



Monnikenwerk 
In het klooster was een speciaal schrijf-
vertrek of  scriptorium voor de mon-
niken. De taken waren als volgt ver-
deeld: 
1. Monnik 1 schreef  de tekst over uit een 

ander boek. Zo kon een boek alleen 
gekopieerd worden. 

2. Een andere monnik maakte de 
versierde hoofdletters (1). Elke 
bladzijde begon met zo’n mooi 
versierde hoofdletter. 

3. Een derde monnik tekende alle 
plaatjes.  

4. En een vierde monnik haalde de 
fouten eruit. Hij schraapte met een 
mesje de fout weg en verbeterde die. 

5. Tot slot was er een monnik die de 
losse bladen tot een boek bond. 

 
Je begrijpt dat er in die tijd nog niet veel 
boeken waren, want het overschrijven 
kostte heel veel tijd. Boeken waren in 
die tijd zo kostbaar, dat ze vaak aan een 
ketting (2) aan een tafel of  aan een muur 
vastzaten, zodat ze niet gestolen konden 
worden.  

PRINTER 
KAPOT ! 22  
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Rond 1420 worden er al plaatjes gedrukt met een 
soort stempel van hout. Het plaatje werd dan eerst 
uitgesneden in een blok hout.  
Dat blokje hout werd met inkt ingesmeerd en dan 
op papier afgedrukt. De plaatjes werden dan later 
met de hand ingekleurd en de tekst werd 
eromheen geschreven. Later kwam iemand op het 
idee om een hele bladzijde met plaatjes en tekst in 
een blok hout uit te snijden.  
Nu ging het kopiëren een stuk sneller, maar het 
maken van zo’n bladzijde in hout duurde wel heel 
erg lang. Ook was een fout snel gemaakt en een 
gemaakte fout kon je in hout niet meer veranderen. 
Deze boeken werden blokboeken genoemd.   

7. Blokboeken 

8. Papier 

In het jaar 105 n. Chr. mengde de Chinees 
Cai Lun (1)  houtsnippers van een boom 
met resten van oude kleding en water en 
kookte daar een soort pap van. Van die 
pap maakte hij vellen papier.  
Deze uitvinding kwam bij de Arabieren 
terecht die het papier naar Europa 
brachten. Daar werd het papier steeds 
verder verbeterd.  11  



9. De boekdrukkunst 

Drukken 
In 1440 bedacht Johannes Gutenberg (1) in 
Duitsland een nieuwe manier van drukken.  
Die manier zorgde ervoor dat je een vel papier 
oneindig veel keren kon kopiëren zonder al die 
moeite van het overschrijven.  
Gutenberg gebruikte losse letters van lood (2).  
Die letters zette hij in woorden en zinnen, 
totdat hij een bladzijde van loden letters (3) 
had. Lood is een metaal dat je gemakkelijk 
kunt smelten en in dezelfde vorm kunt gieten.  
Door de uitvinding van Gutenberg was een 
fout minder erg. Er werd eerst een proefdruk 
gemaakt. Zo kon een fout verbeterd worden. 
De loden letters werden in spiegelschrift 
gezet. 
Pers 
De letters werden daarna ingesmeerd met inkt 
(4). Vervolgens werd er een vel papier (5) op 
gelegd en werd de bladzijde onder een pers 
gedrukt (6). 
Kranten werden later ook wel de schrijvende 
pers genoemd. Die naam komt van de pers 
van Gutenberg. In Europa verschijnen steeds 
meer drukkerijen. Boeken gaan zich steeds 
meer en sneller verspreiden. 

DAT MODERNE GEDOE. MENSEN DAT MODERNE GEDOE. MENSEN 

ZULLEN ALTIJD HANDGESCHREVEN ZULLEN ALTIJD HANDGESCHREVEN 

BOEKEN BLIJVEN LEZEN.BOEKEN BLIJVEN LEZEN.  
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10. Moderne druktechnieken 

Sneller drukken 
De uitvinding van de stoommachine rond 1800 
zorgde ervoor dat het drukken sneller kon 
gebeuren. 
In die tijd kon een drukker 1100 vellen per uur 
drukken. Een mens werd moe, maar de machine 
niet. 
Het enige probleem was dat het zetten van de 
letters voor het oponthoud zorgde. 

Sneller zetten 
Het meest tijdrovend is het zetten van de losse letters door 
de zetter. Rond 1900 worden de letters gezet met behulp van 
een machine. De zetter typte de letters. De machine zet de 
letters daarna automatisch neer. Zo konden ook kranten 
steeds sneller gedrukt worden. 

Digitaal drukken 
De allernieuwste manier van drukken is digitaal 
drukken. De bladzijden van een boek worden net 
zo gedrukt als in een kopieerapparaat. Alleen zijn 
de apparaten in de drukkerij veel groter.   
Toner heeft de inkt vervangen. 
Toner is een soort koolstof  die in het kopieer-
apparaat wordt verhit en zo vast gaat zitten aan 
het papier in de vorm van letters en plaatjes. 

 

 



11. Elektronisch papier 

Een velletje 
Sinds 1999 wordt er ook elektronisch papier of  
e-papier gebruikt.  
Het papier is van een soort plastic gemaakt en 
de inkt is digitaal.  
De inkt bestaat uit kleine bolletjes die aan één 
kant gekleurd en aan de andere kant 
ongekleurd zijn.  
Deze bolletjes kunnen door een stroompje 
omgedraaid worden.  
Het verschil met gewoon papier is dat je de 
tekst op e-papier door een stroompje kan laten 
verdwijnen. De bolletjes worden dan om-
gedraaid naar de ongekleurde kant. Daarna 
kun je er weer een nieuw plaatje of  een nieuwe 
tekst op zetten. Het e-papier verbruikt alleen 
stroom op het moment dat er nieuwe letters of  
plaatjes op het papier komen. 
De toekomst 
Kranten, handboeken en schoolboeken zouden 
in de toekomst best eens via e-papier gelezen 
gaan worden. Het is licht en handig en heeft 
een grote opslag. Bovendien kan de inhoud 
gemakkelijk aangepast worden. Je kunt ook 
aantekeningen maken op het papier. Die 
worden omgezet in gedrukte tekst. 

EN? 
KUN JIJ DIT? 



12. Het e-boek 

Elektronisch 
Het meest moderne boek is het e-boek.  
Dat is het boek dat je nu leest.  
De letter “e” staat voor elektronisch net 
zoals de “e” in e-mail.  
Je leest een e-boek op een computer,  een 
laptop, tablet of  een e-boekreader.  
 
Voordelen 
Het e-boek heeft de volgende voordelen: 
1. Er is geen papier meer nodig en bomen 

blijven dus staan. 
2. Het e-boek bespaart ruimte. Je hebt 

geen boekenkast nodig, want de boeken 
zitten in de computer, tablet of  reader. Je 
kunt op vakantie ook heel veel boeken 
meenemen. 

3. In het e-boek kunnen ook filmpje 
afgespeeld worden. 

4. Je kunt sommige e-boeken voor laten 
lezen. 

5. Slechtziende mensen kunnen de letters 
vergroten. 

6. Een e-boek kun je 24 uur lang online 
kopen. Je hoeft niet meer naar de winkel. 

WAAR ZIJN ALLE BOEKEN?WAAR ZIJN ALLE BOEKEN?  

IN DE KELDER.IN DE KELDER.  



Nadelen 
Er zijn ook wel een paar nadelen: 
1. Sommige mensen vinden het 

vermoeiend om van een scherm te 
lezen. 

2. Weer anderen missen het bladeren in 
een boek. 

 
De toekomst 
In de toekomst zal op scholen het 
papieren boek verdwijnen. Je ziet dat op 
de meeste scholen ook het ouderwetse 
schoolbord verdwenen is. 
In de toekomst of  op sommige scholen nu 
al hebben kinderen hun eigen tablet. 
Je logt in en krijgt je taken voor die dag 
op de tablet te zien. 
Alle opdrachten staan kant en klaar voor 
iedere leerling apart. 
Heb je meer uitleg nodig? Dan verschijnt 
er een filmpje met extra uitleg. 
Je ziet dat de geschiedenis van het boek 
lang is. Het enige aardige is dat het met 
een (klei)tablet begon en dat we op dit 
moment ook weer een tablet hebben. 

ZAL PAPA JE EEN VERHAALTJE VOOR ZAL PAPA JE EEN VERHAALTJE VOOR 

HET SLAPENGAAN OPSTUREN?HET SLAPENGAAN OPSTUREN?  



13. Filmpjes 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-boekenontwerper/

Het klokhuis: Boekenontwerper 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-boekenontwerper/#q=boeken
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-boekenontwerper/#q=boeken


Bronnen 

http://egypte-info-site.nl/hierogliefen-verhaal.html 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa92 

http://en.wikipedia.org/wiki/Book 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Perkament  

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/scriptorium.asp  

http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000359.html  

http://www.paperonline.org/history/610/610_frame.html 

http://nl.wikibooks.org/wiki/Papier/Geschiedenis_van_papier 

http://www.ideafinder.com/history/inventors/gutenberg.htm 

http://www.literatuurgeschiedenis.nl/afbgroot/lg_76.jpg 

http://www.istockphoto.com/file_closeup/society/arts_and_culture/

arts/1202915_egyptian_papyrus.php?id=1202915&refnum=233048 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linotype_machine 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Offsetdruk  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronisch 
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Colofon en voorwaarden 

 

Dit is een uitgave van E-duboek 

© Copyright Age Cnossen 2017 
 
Eduboek geeft de koper het exclusieve gebruiksrecht van dit e-boek. Dit 
exclusieve gebruiksrecht houdt in dat een school, een organisatie of  een 
individuele koper dit boek mag kopiëren en afdrukken op voorwaarde dat dit       e
-boek en de kopieën binnen de school, de organisatie of  het huishouden van de 
koper blijven. 
De e-boeken van Eduboek zijn daartoe voorzien van de gegevens van de koper 
om bovengenoemde verplichting te kunnen waarborgen.  
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