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Klei 
Heb je op school wel eens iets gemaakt van klei? 
In dit boek lees je meer over waar klei vandaan 
komt. 
Je krijgt ook antwoord op vragen als 
 Hoe is klei op de aarde terecht gekomen? 
 Waarom vind je klei langs de kust en langs ri-

vieren? 
 Wat is een kleitablet? 
 Wat maakten mensen vroeger van klei? 
 Waar wordt klei in onze tijd voor gebruikt? 
 



1. Hoe is klei ontstaan? 

Grondsoorten 
De aarde is bedekt met verschillende soorten 
grond: zand, klei, rots, veen en nog veel meer. 
Om te begrijpen hoe een grondssort ontstaan is, 
moeten we ver terug in de tijd. 
 

Het begin 
Onze aarde is ongeveer 4 ½ miljard geleden 
ontstaan. De aarde is ontstaan uit een grote 
wolk van stof, puin en gas. Een bijzondere 
kracht bracht dat stof, puin en gas bijelkaar. 
Die kracht noemen we zwaartekracht. 
Alle deeltjes stof, puin en gas werden naar 
elkaar toegetrokken. 
Heb je wel eens suikerspin zien maken op 
de kermis. In een snel ronddraaiende trom-
mel wordt suiker gegooid. Als je een stokje 
in de trommel stopt, kleeft de suiker rond 
het stokje. De suikerspin groeit. 
Je kunt het goed vergelijken met hoe de aar-
de is ontstaan. 

zand veen 

klei rots 

De aarde ontstond uit stof, puin en gas 

de suikerspin 



Heet 
De aarde was een hete klomp geworden. De 
aarde was niet hard, maar een hete, zachte 
brei van zacht steen. Het duurde 1½ miljard 
jaar voor de aarde afgekoeld was.  
De oppervlakte van de aarde was hard.  
Die oppervlakte bestond uit rots. 

 

Water, wind en zon 
Op aarde was ook water. Er stroomde water in 
zeeën en rivieren. Dat water stroomde langs de 
rotsen. Het water nam piepkleine deeltje van de 
rotsen mee. Ook blies de wind kleine deeltjes mee. 
Door de hitte van de zon braken er ook stukken 
van de rots. Het water zorgde ervoor dat die deel-
tjes steeds kleiner werden. 
Rivieren namen de kleine deeltjes mee.  
Op plaatsen waar de rivier niet snel stroomde zak-
ten de deeltjes naar de bodem. Of  ze kwamen aan 
de waterkant terecht. De laag werd steeds dikker. 

De wind blaast langs de rotsen 

Water neemt stukjes rots mee 

De aarde, zacht en gesmolten steen 



Zand en klei 
De grotere deeltjes noemen we zand. 
Je kunt goed die kleine deeltjes zien. 
Het zijn losse korrels. 
Bij klei zijn die deeltje echt heel piep-
klein. Ze zitten aan elkaar geplakt. Er zit 
veel vocht tussen de deeltjes. 
De zee kan ook van die piepkleine deel-
tjes meenemen. Die klei noem je zee-
klei. 
Komen de deeltjes uit een rivier dan 
noem je die klei rivierklei. 
 

Klei vind je dus vooral langs rivieren 
en langs de kust. 
Sommige klei ligt er al miljoenen jaren, 
maar er komen elke dag nieuwe dunne 
laagjes bij. 
De wind en het water blijven kleine 
deeltjes van rotsen meenemen,  
 

zand 

klei 

van dichtbij 

van dichtbij 

De boer ploegt de kleigrond 



2. Wat is er bijzonder aan klei 
a. Klei houdt water vast 
Als je wel eens gekleid hebt, heb je gemerkt 
dat klei vochtig is. Klei houdt het water heel 
lang vast. Het duurt heel lang voor klei droog 
is. Dat betekent dat planten op kleigrond bij-
na altijd voldoende water en voedsel heb-
ben. Ook als het een tijdje niet regent.  
Als het juist lang en veel regent is er een 
kans dat planten juist verdrinken en gaan rot-
ten op de kleigrond. 
b. Klei kun je kneden en vormen 
Klei is vochtig en de kleine deeltjes plakken 
daardoor tegen elkaar. Dat zorgt ervoor dat 
je klei kunt kneden. Daardoor wordt de klei 
steeds soepeler. Je kunt er nu een vorm van 
maken. Een bol, een rol, een potje of  een 
beeldje. 
c. Klei wordt hard en krimpt in de zon 
Er valt geen regen. De zon schijnt.  
De kleigrond wordt steeds droger. Het vocht 
uit de klei verdwijnt. Hier en daar komen 
scheuren in de grond. De grond wordt lang-
zaam keihard. Ook krimpt de klei nu. 

kleigrond 

nat 

kneden en vormen 

droog 



3. Klei in vroeger tijd 

Je hebt net gelezen wat klei zo bijzonder 
maakt: het houdt vocht vast, je kunt er vormen 
van maken en het wordt hard. 
Heel vroeger ontdekten mensen al die bijzon-
dere eigenschappen. Wat deden ze met die 
klei? 

de vormbak 

Bakstenen  
Heel vroeger werden stenen uit rotsen gehakt. 
Dat was erg zwaar en vermoeiend werk. 
Op een dag ging iemand die stenen maken van 
de modderige klei langs rivieren. Hij maakte de 
vorm met zijn handen en liet de stenen drogen in 
de zon. Die stenen werden keihard. Later ging 
men een vormbak gebruiken. 
Dat gebeurde al 6000 jaar geleden.  
Later ontdekte men dat de stenen nog harder 
werden als je ze in een vuur bakte. Daar komt on-
ze naam baksteen vandaan. 
Zo’n 600 jaar geleden was baksteen duur.   
Het was alleen te betalen voor rijke mensen.  
Je begrijpt nu ook waar het woord steenrijk van-
daan komt. Deze kastheelheer was steenrijk 

oude bakstenen muur 



Schrijven in klei 
Klei werd vroeger ook gebruikt om op te schrijven.  
In een natte plak klei kon je met een stokje tekens 
schrijven.  
Zo’n plak werd een kleitablet genoemd. Ze werden in 
de zon gedroogd of  in een oven gebakken.  
Die tabletten waren wel breekbaar. 
De oudste kleitabletten zijn wel tienduizend jaar oud. 
Een beroemd handschrift op klei was het spijker-

schrijft. 

een moderne tablet 

het spijkerschrift 

Kleitablet van 5000 jaar oud 

De eerste kleitabletten werden vooral gebruikt door han-
delaren. Op de klei stonden de afspraken over de koop of  
verkoop van spullen. 
Later werden tabletten ook gebruikt voor wetten, als leer-
boek en als landkaart. 

Wij gebruiken in onze tijd nog steeds het woord ta-
blet. Alleen is zo’n tablet niet meer van klei.  
Het is de platte kleine computer die je zo handig 
overal mee naar toe kunt nemen. Die computer heeft 
de vorm van een kleitablet. 



Aardewerk 
Je hebt al gelezen dat als klei verhit wordt in een 
oven het keihard wordt.  
Verhitte klei uit een oven noem je aardewerk. 
Dat aardewerk kan van alles zijn: potten, bekers, 
schalen, borden, vazen, kruiken, kommen, maar 
ook beelden, vloertegels en dakpannen. 

De eerste potten van aardewerk zijn wel 12 dui-
zend jaar oud. Er werd vooral water en voedsel in 
bewaard. 
Vaak werd het aardewerk mooi versierd. 
 
Een duur soort aardewerk werd gemaakt in China. 
Het werd porselein ge-
noemd. Het werd gemaakt 
van een speciaal soort wit-
te klei.  
Het porselein werd be-

schilderd. Na het bakken was dit aardewerk door-
schijnend. Het gaf  een mooi helder geluid als je er te-
genaan tikte. 
Wij gebruiken nog steeds aardewerk. Door de uitvin-
ding van het plastic is er nu wel minder aardwerk. 

Oude tegelvloer 

 

servies van porselein 

aardewerk van vroeger 



4. Gebruik in onze tijd 

Bakstenen en dakpannen 
Nog steeds worden de meeste 
van onze stenen van klei ge-
maakt. Dat is wel minder ge-
worden door het gebruik van 
beton.  
Ook dakpannen worden nog 
steeds van klei gemaakt.  
Heel vroeger waren de dakpan-
nen bol. Ze werden ook wel 
nonnenpan genoemd. Nu zijn 
de dakpannen juist hol. 

 de holle dakpan 

Wastafels en toiltetten 
Ook in badkamers en toiletten kun je 
producten van klei vinden.  
De toiletpot en de wastafel worden al-
lemaal van klei gemaakt.  
Maar natuurlijk ook al die tegeltjes op 
de vloeren en wanden van badkamers 
en toilettten. In de badkamer en het toilet vind je kleiproducten 

bakstenen 

nonnenpannen 



Chinese klei 
Chinese klei is een kleisoort die in 
heel veel producten gebruikt wordt. 
Papier wordt gemaakt van houtpulp 
van bomen, maar er gaat ook Chine-
se klei in als je glanzend wit papier 
wilt hebben. 
Ook gaat deze witte klei als een 
poeder in tandpasta.  

Kattenbak en filters 
Je hebt al gelezen dat droge klei goed 
water opzuigt. Kleikorrels vind je daarom 
ook in de kattenbak. De plas van de kat 
wordt opgezogen in de korrels klei. 
Ook wordt gedroogde klei gebruikt in fil-
ters. Een vuile vloeistof  zakt door het fil-
ter. Het water zakt langzaam door de klei 
en het vuil blijft achter op de klei-laag. 

glanzend papier 

tandpasta Chinese klei 

de kattenbak 



5. Kleiweetjes 

Klei als medicijn 
Ratten in de natuur zijn voorzichtig met nieuw voedsel. Ze eten 
er maar weinig van. Ze zijn bang om er ziek van te worden. 
Soms strooien mensen vergif. 
Dat krijgt de rat binnen. De rat voelt zich ziek. Hij gaat op zoek 
naar klei en eet het op. De klei zuigt het gif  op. De rat heeft nu 
een kans om te overleven. 
Mensen  gebruiken klei soms op dezelfde manier als de rat.  
Ze willen de slechte stoffen uit hun lijf  halen met klei. 

De pottenbakkersschijf 
De eerste potten werden met de hand ge-
maakt. Ze waren vaak niet helemaal rond. 
Ruim 5000 jaar geleden gingen potten-
bakkers een draaischijf  gebruiken. 
De draaiende schijf  zorgde ervoor dat de 
potten, vazen en borden mooi rond wer-
den. De pottenbakker moest wel zor-gen 
dat bij het begin de klei precies in het 
midden van de schijf  lag.  
De pottenbakker moest zelf  de schijf  la-
ten draaien met zijn voet. Nu draait zo’n 
schijf  op stroom. 

de draaischijf 



Keramiek 
Alles wat van klei gemaakt is en in een oven wordt ge-
bakken, wordt keramiek genoemd. Hoe wordt keramiek 
precies gemaakt?  
1. De klei wordt gekneed. Dat is belangrijk. De klei 

wordt soepel en de lucht verdwijnt uit de klei. Door 
lucht in de klei zou het keramiek kunnen barsten in 
de oven. 

2. Daarna wordt de klei gevormd. Het wordt een vaas, 
een bord of  een pot. 

3. Daarna moet de klei enkele dagen drogen. De klei 
wordt hard.  

4. Nu pas kan het keramiek de oven in. 
5. Het keramiek moet goed afkoelen in de oven. Dan 

pas mag de deur open. Maar het keramiek is nog 
niet klaar. 

6. Over de gebakken klei komt nog een laag glazuur. 
Die glazuur  geeft de kleur aan het keramiek. Ook 
zorgt glazuur voor bescherming. Keramiek wordt zo 
ook waterdicht. Het glazuur  droogt op tot dun laag-
je poeder. 

7. Het keramiek met glazuur gaat nog een keer de 
oven in. Het glazuur smelt in de oven en  wordt de 
beschermlaag van het keramiek 

7 
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11. Filmpjes 

Het Klokhuis: Dakpannen 

Bekijk het filmpje 

Het ontstaan van zeeklei 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-dakpannen/#q=klei
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_zeeklei01






Bronnen en foto’s 
 

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

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

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

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/51333-schrijven-op-kleitabletten-van-hompje-

tot-bibliotheek.html 
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