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 1. Bij de tijd 

Vandaag is een nieuwe dag.  
Nu lees je een boek.  
Wat heb je voor je begon met lezen al gedaan?  
Wat ga je vandaag nog meer doen?  
Tijd is steeds om ons heen: verleden, nu en 
toekomst.  
Tijd vind je op klokken, horloges, kalenders en 
stopwatches. 
Maar ook in woorden zoals nu, later, morgen, 
straks, gisteren, vroeger en lang geleden. 
 
Seconden, minuten, uren, dagen, weken, 
maanden, kwartalen, jaren en  eeuwen gaan 
voorbij.....De tijd vliegt voorbij. 
In dit boek lees je meer over tijd. 



 2. De maan 

 

Groeien en krimpen 
Al heel vroeger ontdekten mensen in de natuur 
dat dingen van tijd tot tijd opnieuw gebeurden.  
Die regelmaat zagen mensen ‘s nachts aan de 
hemel gebeuren.  
Ze zagen een verlichte bol, de maan, langzaam 
krimpen tot hij helemaal verdwenen was. 
Daarna verscheen de maan weer beetje bij 
beetje. En begon weer te groeien tot een volle 
maan. 
 
 
Maand 
Voor de eerste mensen was die maan een 
wonderlijk iets. De maan werd daarom als een 
god vereerd. 

Men ontdekte dat het ongeveer 
29½ nachten duurde tussen 
twee volle manen.  
Daar hebben wij nu nog het 
woord “maand” aan over-
gehouden. 



 3. De kalender 

De Romeinen 
Die regelmaat werd later door de Romeinen 
gebruikt om de eerste kalender te maken.  
Kalenders werden vooral gebruikt in tempels 
voor biddagen en feestdagen.  
Ook werd de kalender voor de seizoenen in de 
landbouw gebruikt.  
Zo wisten boeren wanneer het tijd was om te 
zaaien en te oogsten. 
 
 
Maanden en dagen 
Een maand had tussen de 29 en 30 dagen.  
Ook werd er een verdeling in weken gemaakt.  
Elke dag kreeg een naam en een nummer.  
Eigenlijk net zoals op onze kalender. 

Het woord “kalender” komt 
van het Romeinse woord 
“calendae”. 
Calendae was de naam 
van de eerste dag van de 
maand. 

 



 4. De zon 

Het ritme van de zon 
Net als de maan, volgde de zon ook een patroon. 
Zo zagen mensen dat de zon opkwam, langs de 
hemel omhoog klom en later weer onderging. Dit 
herhaalde zich dagelijks. 
De zon was belangrijk. De zon gaf  leven: planten 
groeiden en planten gaven voedsel. De zon werd 
ook gezien als iets goddelijks. 
Het patroon van de zon die opkomt tot de zon die 
onderging werd dag genoemd (1). Op het 
midden van de dag stond de zon het hoogst. 
 
Jaar 
Later ontdekte men dat de aarde om de zon 
heen draaide. Één zo’n rondje rond de zon werd 
een jaar genoemd (2).  
In zo’n jaar draaide  de maan twaalf  rondjes 
rond de aarde. 
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 5. De zonnewijzer 

 

Schaduw 
Daar waar zon is, is ook schaduw. Chinezen en Egyp-
tenaren ontdekten al dat de schaduw op een dag 
veranderde. Ze zetten een stok in de grond. Zo kon je de 
schaduw op de grond zien veranderen. Soms werden er 
reusachtige palen neergezet.  
Het waren de eerste zonnewijzers.  
Verdeling 
Later werd er een soort tijdverdeling rond zo’n paal 
gemaakt. Nu kon je een afspraak maken. Ik zie je als de 
schaduw op de vier staat. Het was natuurlijk wel vervelend 
dat je ’s nachts  en op bewolkte dagen niets had aan een 
zonnewijzer. Zonder zon was er ook geen schaduw. 

6. Waterklok 

De Egyptische koning Amenophis I wilde ook graag ‘s 
nachts de tijd weten. Daarop maakte zijn zoon een 
waterklok voor hem.De waterklok was een soort emmer 
met een gaatje erin. Aan de binnenkant van de emmer 

was een verdeling in uren gemaakt. 
De klok was niet erg nauwkeurig. Bij vuil 
water raakte het gaatje verstopt. Dan liep de 
klok achter. Ook hadden kou en warmte 
invloed op de waterklok. 



 7. De zandloper 

Werking 
In de vroege middeleeuwen gaat men zandlopers 
gebruiken om de tijd te meten. 
Een zandloper bestaat uit twee glazen delen die 
door een nauw kanaaltje met elkaar verbonden 
zijn. Binnen in de zandloper zit zand dat door een 
dunne opening in een bepaalde tijd naar beneden 
stroomt. Artsen gebruikten vroeger een zandloper 
van 15 seconden om de polsslag te meten. 
Scheepvaart 
Vooral op schepen werd de zandloper gebruikt. 
Elk half  uur was het zand naar beneden verhuisd. 
Aan boord luidde men na elk half  uur eenmaal de 
klok. Na elk heel uur werd de klok twee keer 
geluid. Goed opletten dus aan boord! Iemand 
moest de zandloper steeds weer omdraaien. 

Nu 
Nu gebruiken we soms nog 
zandlopers in de keuken om 
eieren te koken.  
Ook worden ze nog gebruikt bij 
spelletjes, waarbij tijd een 
belangrijke rol speelt. 



 8. De kaars als klok 

Kaarsen werden ook gebruikt om de tijd te 
meten. De kaars stond in een kandelaar.  
Op de achtergrond van de kandelaar stond 
een verdeling in uren of  minuten. Er moest 
natuurlijk steeds op tijd een nieuwe kaars in 
de kandelaar gezet worden. 
Ook moest deze “kaarsklok” op een tochtvrij 
plekje hangen.  Deze “brandende klok” was 
niet erg nauwkeurig en de kaarsen moesten 
precies hetzelfde zijn. 

 9. De bel als klok 

Het woord “klok” is een ander woord voor “bel”.  
Heel vroeger werd er om het uur of  half  uur een bel 
of  klok geluid.  
Dat gebeurde vaak in kloosters. Met die klok werd 

aangegeven dat het tijd was om te 
bidden voor de nonnen of  de 
monniken. 
Ook waren er in kerktorens van die 
bellen of  klokken om de tijd aan te 
geven. 



 10. De tikkende klok 

De toren 
De eerste tikkende klokken hingen hoog in 
torens. 
Deze klokken vond je in de torens van kerken 
en kloosters.   
Dat moest wel, want aan deze klokken hingen 
grote gewichten aan touwen of  kettingen. 
Die gewichten zakten langzaam naar beneden 
in de toren.  

Ze zorgden ervoor dat er raderen gingen 
ronddraaien.  
Dat zorgde voor het tikkende geluid. 

 
 

De wijzer 
Aan die eerste klokken zat maar één 
wijzer.  
Die gaf  alleen de hele uren aan. 
Elk uur werd er een bel geluid door 
iemand.  
Zo hoorden de mensen in de stad of  
op het land vanuit de verte hoe laat 
het was. 

 

 



 11. De pendule 

Galileo 
Als kleine jongen al keek de Italiaanse geleerde 
Galileo (1) naar de grote hangende kandelaar in de 
kathedraal van Pisa. Die kandelaar slingerde  heen en 
weer. Dat gebeurde met een regelmaat.  
Galileo deed in 1602 proeven met gewichten aan een 
touw. Hij liet het gewicht heen en weer slingeren.  
Hij ontdekte dat je met die regelmaat ook de tijd kon 
weergeven. Natuurlijk moest de slinger blijven 
bewegen. Dat gebeurde door een speciaal rad die de 
slinger steeds een zetje gaf  (2), 
In plaats van zware gewichten zette nu de slinger de 

raderen in beweging. Een klok met zo’n slinger
(3) werd een pendule (4) genoemd. De klok van 
Galileo was nog wel onnauwkeurig. 
Christiaan Huygens  
De pendule werd later in 1656 door de 
Nederlander Christiaan Huygens (5) verbeterd. 

Hij liet de slinger minder ver uitslaan. De 
pendule gaf  daardoor veel nauwkeuriger 
de tijde aan. De slinger bleef  in beweging 
door een gewicht of  door de klok op te 
winden, waardoor een springveer de 
slinger liet bewegen. 
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 12. Klokken overal 

 

Kleiner 
Heel vroeger had een stad of  dorp één klok.  
Dat gaat na de uitvinding van de pendule (1) 
veranderen. Klokken worden steeds kleiner en 
komen bij rijke mensen in de woonkamer te 
staan of  te hangen. 
Slingerwieltje 
De slinger verdwijnt later ook onderaan de klok.   
De slinger komt nu als een klein slingerend 
wieltje (2) binnen in de klok te zitten.  
Door een veer op te winden, blijft het wieltje 
slingeren. Nu kunnen klokken zo klein gemaakt 
worden dat ze in je zak passen.  
Later zullen deze zakhorloges (3) veranderen in 
onze polshorloges. (4)  
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 13. De kwartsklok 

Stroom 
Vanaf  het jaar 1960 verandert er veel aan 
klokken. Men ontdekt dat klokken ook op stroom 
werken. Het kleine slingerende wieltje en de 
veer verdwijnen dan uit de klok. 
Kristal 
Alle andere radertjes blijven draaien, maar nu 
zorgt de batterij (1) en een kwartskristal (2) 
ervoor dat de klok loopt.  
Het kwartskristal trilt met een regelmaat heen 
en weer.  
Dat lijkt dus een beetje op de slinger van de 
klok. Je hoeft nu de klok niet meer op te winden. 
Alleen als de batterij leeg is, moet deze 
vervangen worden. 

 14. Moderne klokken 

Analoog en digitaal 
Tot 1970 hadden klokken altijd wijzers.  
Je noemt het ook wel analoge klokken. 
Nu verdwenen van veel klokken de wijzers.  
En er waren alleen nog maar cijfers te zien.  
Dit noem je digitale klokken. 
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Klokken in apparaten 
Klokken verschenen nu ook in allerlei 
apparaten.  
Er kwamen digitale klokken in wekkers,  
magnetrons, tv’s, radio’s en telefoons. 
De tijd is nu overal om ons heen.  
Iedereen is nu bij de tijd. 
 
Minicomputer 
De computer was een geweldige uitvinding. 
De eerste computers waren zo groot als een 
kamer. Computers werden kleiner en kleiner. 
Nu past een computer in een mobiele telefoon 
of  in een horloge. 
Een horloge is niet alleen maar om de tijd op 
te zien. Met deze slimme horloges kun je een 

telefoongesprek voeren, 
berichten versturen, 
muziek luisteren....... Ja, 
alles wat je normaal op 
een slimme telefoon of  
een computer kunt.  

DIT SLIMME HORLOGE 

STUURT AUTOMATISCH 

EEN BERICHT NAAR 

MIJN TELEFOON ALS  IK 

GEEN BROEK DRAAG.  



 15. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wat-is-
tijd-zonnewijzers-zandlopers-en-

atoomklokken/#q=tijd 

Wat is tijd? 

HET IS EEN HEEL OUDE KOEKOEKSKLOK. 

https://schooltv.nl/video/wat-is-tijd-zonnewijzers-zandlopers-en-atoomklokken/#q=tijd
https://schooltv.nl/video/wat-is-tijd-zonnewijzers-zandlopers-en-atoomklokken/#q=tijd
https://schooltv.nl/video/wat-is-tijd-zonnewijzers-zandlopers-en-atoomklokken/#q=tijd






 Bronnen 

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

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

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

http://electronics.howstuffworks.com 

http://library.thinkquest.org/C008179/historical/basichistory.html# 



 Colofon en voorwaarden 
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