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   1. Luid de klokken!1. Luid de klokken!1. Luid de klokken!   

Klokkengelui hoor je af  en toe. 
In steden hoor je soms nog een torenklok elk uur slaan. 
En misschien hoor je af  en toe wel eens een klokkenspel 
hoog in een toren een melodie spelen. 
In dit boek lees je meer over klokken. 
Met een klok wordt in dit boek een grote bel bedoeld. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Hoe lang bestaan er al klokken? 
 Waar werden vroeger en worden nu klokken voor 

gebruikt? 
 Wat is het verschil tussen een klok luiden, een klok 

kleppen en een klok slaan? 
 Wat is beieren? 
 Hoe werkt een klokkenspel of  carillon? 
 Hoe worden klokken gemaakt? 
 Wat zijn beroemde klokken in de wereld? 
 

 



   2. De eerste klokken2. De eerste klokken2. De eerste klokken   

China 
De oudste klokken zijn opgegraven in China.  
Ze waren gemaakt van aardewerk.  
De oudst opgegraven klok is 5000 jaar oud.  
Metaal werd nog niet gebruikt. 
De eerste klokken van metaal komen ook uit China. 
Die klokken zijn zo’n 4000 jaar oud. 
Waarvoor die klokken precies gebruikt werden dat 
weten we niet.  
In die tijd werd er nog niets opgeschreven. 
Wel speelden ze een belangrijke rol. 

Er zijn ook kleinere bellen van ijzer gevonden. 
Chinezen hadden bellen op hun strijdwagens 
tijdens de oorlog. 
Ook zijn er bellen opgegraven bij dode honden. 
Dus droegen sommige honden ook bellen. 
Niet zo vreemd, want in sommige streken zijn er nu 
nog steeds dieren die soms een bel dragen. 
Denk maar aan de Zwitserse Alpen.  
Daar dragen de koeien een bel. Zo kan de boer ze 
snel terugvinden. 



   3. De delen van de klok3. De delen van de klok3. De delen van de klok   

Het juk hoort niet bij de klok zelf.  

De kroon van de klok.  
De schedel van de klok.  

De schouder van de klok.  

De flank van de  klok.  

De sierrand van de klok.  

De slagrand van de klok.  

De mond van de klok.  

De lip van de klok.  

De klepel of tong van de klok.  



   4. Het gebruik van luidklokken4. Het gebruik van luidklokken4. Het gebruik van luidklokken   

A. De luidklok als waarschuwing 
De eerste luiklokken werden geluid bij gevaar.  
Dat kon een vijand zijn die de stad naderde. 
Maar ook werd de klok geluid bij een stadsbrand of  
een andere ramp. Het was een waarschuwing. 
Iedereen zocht een veilige plek op. 
De luidklok hing hoog in een toren. Zo was het 
geluid ver te horen. Nu gaat er een sirene bij een 
ramp. 

B. De luidklok voor de tijd 
De eerste luidklokken gaven de tijd aan. Ze werden 
met de hand elk uur geluid overdag. Later kwamen er 
steeds meer tijdsklokken. Er werd er niet meer elk 
uur geluid, maar wel om 12 uur in de middag. 
Er zijn nu nog luidklokken die elk uur slaan.  
Dat gaat automatisch. 

 Bij een begrafenis  Bij de dodenherdenking op 4 mei 

 Bij een huwelijk  

 Bij een kerkdienst  

C. De luidklok bij een speciale gelegenheid 
Nu worden er nog steeds klokken geluid bij een speciale 
gelegenheid: 
 

 



D. De luidklok als muziekinstrument 
Met luidklokken kun je muziek maken. Een grote klok geeft 
een laag geluid. Een kleine klok klinkt juist hoog. Elke klok 
moet gestemd worden, zodat de tonen niet vals klinken. 
Al die klokken bij elkaar noem je een klokkenspel, een caril-
lon of  een beiaard (1). 
Het klokkenspel wordt bespeeld door een beiaardier (2). 
Hij zit achter soort orgel met stokken in plaats van toetsen. 
De beiaardier slaat op de stokken. Aan elke stok zit een 
kabel die vast zit aan een klok (3). 
Zo kan hij alle klokken bedienen met zijn handen en voeten. 
Maar het kan ook automatisch. Een machine kan net als een 
speeldoos het carillon bedienen (4). Alleen nu slaan er 
hamers tegen de buitenkant van de klok. 
Een beiaardier is niet meer nodig. 
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   5. Het luiden van de klok5. Het luiden van de klok5. Het luiden van de klok   

Verschillende manieren 
Een klok luiden kan op verschillende manieren 
gebeuren: 
A. De klok zwaait heen en weer. De klepel slaat 

afwisselend tegen de beide kanten van de klok. 
Dit noem je de klok luiden. 

B. De klok hangt stil. Aan de klepel zit een touw. De 
klepel wordt naar één kant van de klok getrokken. 
Je noemt dit de klok kleppen. Vroeger werd een 
klok geklept om de tijd aan te geven. 

C. Als de klok stil hangt en de klepel wordt er naar 
toegetrokken noem je dit beieren. Bij meerdere 
klokken krijg je een melodie. Je begrijpt dat 
beieren iets met een beiaard of  carillon te maken 
heeft. 

D. De klok hangt stil en er slaat een hamer tegen-
aan. Dit noem je de klok slaan. De klok slaan 
wordt gebruikt om de tijd aan te geven. Ook een 
automtisch carillon slaat de melodie. 

E. Bij vierkantluiden luiden er twee of  meer verschil-
lende klokken. Niet tegelijk, maar afwisselend. 

F. In Spanje en Frankrijk zijn klokken die over de 
kop slaan. Ze maken een salto. Dit noem je 
Spaans luiden. FF  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=MFvic9b1NxM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6-FwhEQ5TXY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VD1LBmZ3O4c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ak1puPsB2oc


   6. Klokken gieten6. Klokken gieten6. Klokken gieten   

Metaal 
Voor klokken worden verschillende soorten metaal ge-
bruikt: 
 Brons wordt het meest gebruikt. Brons zijn twee 

metalen bij elkaar: koper en tin. Brons geeft een 
mooi geluid. 

 Gietstaal is goedkoper dan brons, maar klinkt 
minder mooi. Ook gaat gietstaal roesten. 

 Gietijzer klinkt ook minder mooi en roest ook. 
 Messing zijn twee metalen samen: koper en zink. 

Deze klokken hebben een mooie klank, maar klinken 
veel langer door dan een bronzen klok. 

Gieten 
Het metaal voor een klok wordt met een heet vuur 
gesmolten. Het vloeibare metaal (1) wordt tussen twee 
vormen of  mallen (2) gegoten. 
De mallen zijn de binnenvorm en de buitenvorm van de 
klok. Het metaal wordt tussen die twee vormen 
gegoten. Daarna wordt het metaal weer langzaam 
hard. 
Na een paar dagen worden de mallen weggehaald.  
Er komt een ruwe klok tevoorschijn. Die wordt glad 
gemaakt en gestemd. In het filmpje achterin het boek 
kun je precies zien hoe een klok gegoten wordt. 



   7. Beroemde klokken7. Beroemde klokken7. Beroemde klokken   

De Sint-Pietersklok 
Deze klok is de grootste, luidende klok in 
Europa. De klok hangt in een grote kerk of  
dom in Keulen in Duitsland. 
Hij heeft de bijnaam “Dikke Pieter”, want 
deze klok weegt maar liefst 24.000 kilogram.  
Dikke Pieter is een echte luidklok.   
Zo klikt deze klok. 

De Big Ben 
De Big Ben (Grote Ben) vind je in de 
hoofdstad van Engeland.  
Daar hangt deze klok in de toren van 
het paleis Westminster.  
De Big Ben is een luidklok, maar ook 
een slagklok. 
Zo klikt deze klok. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ucVY46KhN8k
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dHT1anTQfIQ


De Tsarenklok 
De Tsarenklok vind je in de Russische hoofdstad Moskou.  
Deze klok is de grootste klok ooit gegoten. De klok is ruim zes 
meter hoog. Deze reus weegt maar liefst 210.000 kilogram. 
Het gieten van de klok was een klus. De eerste twee keer 
mislukte het gieten. De ovens ontploften en er vielen doden. 
De derde keer lukte het. De klok stond in een grote gietkuil. 
Daar bleef  hij staan om af  te koelen. Later brak er een brand 
uit. Bij het blussen brak er een deel van de klok af.  
De klok bleef  bijna een eeuw staan. Nu is het een monument. 
Deze klok heeft nooit geluid. 

De Domklokken 
In de stad Utrecht staat een grote 
toren. Dit is de honderden jaren oude 
Domtoren.  
In de toren hangen 14 luidklokken.  
De grootste klok is Salvator, maar er 
hangt ook een carillon met 50 klok-
ken. 
 
Zo klinkt het carillon. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=dONMbln36Ak


   8. Klokkenweetjes8. Klokkenweetjes8. Klokkenweetjes   

Belletje trekken 
Stiekem bij iemand aanbellen en je vlug verstoppen. 
Dan kijken als iemand voor niets naar de deur gaat. 
Dat wordt belletje trekken genoemd, maar je trekt niet 
aan de bel. Je drukt erop. 
Heel vroeger had je trekbellen. Er was nog geen 
stroom. Je trok aan een hendel of  knop (1). Binnen 
luidde er een luidklok of  een bel (2). 

Spreekwoord en gezegde 
Er is een spreekwoord dat over de luidklok gaat: 
Hij heeft de klok wel horen luiden, maar hij weet niet 
waar de klepel hangt. 
Het betekent dat iemand ergens wel over gehoord 
heeft, maar hij weet het niet precies. Kees wist dat je 
een lekke band kunt plakken, maar hoe dat moet, wist 
hij niet precies. Hij had de klok wel horen luiden, 
maar hij wist niet waar de klepel hing. 
Een bekend gezegde over de luidklok is: iets aan de 
grote klok hangen. Het betekent dat je iets aan 
iedereen vertelt (een klok luiden hoort iedereen). 
Kim vertelde haar geheim aan Karin, maar Karin hing 
het gelijk aan de grote klok. 
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   9. Filmpje9. Filmpje9. Filmpje   

Het klokhuis: Klokgieten 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-klokgieten/#q=klokgieten  

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






   BronnenBronnenBronnen   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(bel) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell 

 

 

 



   Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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