DOEN kaart
Niveau: B
Trefwoorden: Monniken,
Scriptorium

Schrijven en tekenen als een monnik

Informatie

Tegenwoordig zet je de computer aan, typ je snel en je
plakt er een plaatje bij en klaar ben je. Foutjes kunnen
makkelijk worden verwijderd.
In de tijd van monniken en ridders (500 – 1000) en de tijd
van steden en staten (1000 – 1500) waren er niet veel
mensen die konden lezen of schrijven. De monniken
konden dit wel maar het schrijven van een brief of een
boek was veel werk. Vroeger deden monniken dit in hun
werkplaats, het scriptorium. Dit was een plek waar
monniken teksten schreven, overschreven of miniaturen
versierden. Iemand die dit werk deed noem je met een
moeilijk woord een Scribent.

Wat je waarschijnlijk opvalt aan de afbeelding hiernaast is
dat de tekst een prachtige randversiering heeft, een
patroon. Wat je vast ook opvalt is dat de eerste letter twee
keer zo groot geschreven is als de rest van de letters. Na
het maken van één pagina heb je nog geen boek, moet je
nagaan hoeveel werk het schrijven van een boek was.
Het was monnikenwerk!

Opdracht

Je schrijft een brief als een monnik. Je gaat de tekst
kalligraferen. Je kunt dit doen met een speciale pen, een
halve houtenknijper en inkt of met een vulpen, zodat het
er sierlijk uit gaat zien. Let op de eerste letter, deze
moet twee keer zo groot zijn als de rest van de tekst. Na
de tekst ga je de randversiering maken. Houd twee
centimeter van de kant vrij.

Tips

Schrijf je tekst eerst in het klad, zo
maak je geen spelfouten in het net.
Papier kun je oud laten lijken door in
de smeren met een nat theezakje of
het papier in koffie leggen en laten
drogen. Dit geeft een mooi ouderwets
effect!

