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Zilver 

Zilver is net als goud een edelmetaal. 
Het zit verborgen in de aardkorst. 
Vaak is het te vinden in andere  soor-
ten metaal. 
In dit boek lees je meer over zilver. 
Je leest hoe zilver ontstaan is en 
waar het vroeger veel voor gebruikt 
werd, 
Ook ontdek je waar zilver nu allemaal 
voor gebruikt wordt. 
Het boek eindigt met een hoofdstuk 
over de zilversmid. 



1. Het ontstaan van zilver 

Heet 
De aardkorst zit vol met allerlei 
stoffen. Die stoffen kwamen bij 
het ontstaan van de aarde in de 
aarde terecht. Het zijn allemaal 
stoffen die uit de ruimte komen. 
Binnnen in de aarde is het gloei-
end heet. Zo heet dat stenen zelfs 
smelten. 
In die hete brij zitten allerlei stof-
fen. Die stoffen komen soms in de 
aardkorst terecht.  
Dat kan gebeuren door vulkanen 
of  door aardbevingen. 
Daar koelt die hete brij of  lava af  
en wordt hard. 
Vaak zitten stof  als zilver, goud en 
koper daarom in stukken steen. 

Onder de aardkorst 

Lava uit een vulkaan 



Zeldzaam 
Goud en zilver zijn stoffen die 
niet veel voorkomen. Het zijn 
zeldzame stoffen. 
Hoe zeldzaam is zilver? Stel je 
maar eens 5 miljoen snoepjes 
voor. Van die 5 miljoen snoepjes 
zouden er maar 5 van zilver zijn. 
Je snapt nu dat zilver een kost-
bare stof  is. 
Zilver komt zelden puur als een 
klompje voor. 
Meestal zit zilver in andere stof-
fen, zoals in lood, koper of  zink. 
Uit die stoffen wordt het zilver 
gehaald. 

Lood, zink en zilver in één klomp 

Puur zilver 



2. Het eerste zilver 

Versiering 
Mensen gebruikten zilver al zo’n 
4000 jaar geleden. Het werd in 
die eerste tijd gebruikt als ver-
siering. 
Geld 
Zilver was zeldzaam, Iedereen 
wilde het wel hebben. Je kon zil-
ver tegen van alles ruilen, want 
ruilen dat deed iedereen.  
Je ruilde zilver tegen graan.  
Of  koeien tegen zout. Zilver was 
handig, want een klein beetje 
was veel waard. Omgeveer 2000 
jaar geleden werd het eerste 
muntgeld geslagen. 

Romeinse munt 

ruilhandel 

Griekse munt 



Populair 
Zilvergeld werd heel erg popu-
lair.  Hoe zwaarder een munt, 
hoe meer je ervoor kon kopen. 
De munten werden vaak ge-
wogen bij de aankoop van iets. 
Had de munt wel het juiste ge-
wicht. Sommige stiekemerds 
haalden een randje van de munt 
af.  
Daarom kregen munten een 
tekst op de rand (randschrift). 
Zo kon je er niets afhalen. 
Zelfs koningen en keizers von-
den muntgeld belangrijk. Ze 
lieten hun hoofd erop afbeelden. 

Het hoofd van een Romeinse Keizer. 

Het wegen van munten 

randschrift 



Munten van nikkel 
Munten van zilver worden nu niet 
meer gemaakt. 
Er kwam een tijd dat het zilver in 
de munt meer waard werd dan 
de waarde van de munt zelf. 
Mensen gaven hun munten van-
zilver niet meer uit. Als je ze liet 
omsmelten was je opeens veel 
rijker. Ze betaalden liever met 
bankbiljetten. Bankbiljetten of  
papiergeld was een nieuwe ma-
nier van betalen. 
Onze munten zijn nu gemaakt 
van nikkel. Dat is een lichter en 
een veel goedkoper metaal. 

Een oude zilveren gulden 

Euro’s van nikkel 

bankbiljetten 



3. Het gebruik van zilver 

Eigenschappen 
Zilver wordt voor heel veel dingen 
gebruikt. 
Dat komt, omdat zilver een paar bij-
zondere eigenschappen heeft: 
1. Zilver is heel gemakkelijk te be-

werken, omdat het een zacht me-
taal is. 

2. Door zilver gaat heel gemakkelijk 

een elektrische stroom heen. 
3. Door zilver gaat ook heel gemak-

kelijk warmte heen. 
4. Zilver weerkaatst heel goed licht. 
 
Op de volgende bladzijden lees je 
meer waarvoor zilver gebruikt wordt. 

Zilver is gemakkelijk te bewerken 

Zilver weerkaatst licht 

Stroom gaat goed door zilver 



Sieraden 
Je hebt al gelezen dat zilver gemakkelijk 
te bewerken is.  
Zilversmeden maken er sieraden van: 
ringen, oorringen, halskettingen, armban-
den en broches. 

Verzilveren 
Je kunt een sieraad van puur zilver maken. 
Je kunt ook een voorwerp verzilveren.  
Bijvoorbeeld een vork. De vork  is gemaakt 
van ijzer, maar over het ijzer komt een dun 
laagje zilver. 
Dat gebeurt in een bad, waardoor stroom 
heengaat. Door de elektrische stroom 
komt het zilver op het ijzer terecht. 
Zo kun je natuurlijk allerlei voorwerpen 
verzilveren. 

verzilverd 



Spiegels 
In een spiegel kun je jezelf  zien. Een spie-
gel is een glaplaat met aan de achterkant 
een dun laagje zilver of  aluminium. 
Over het laagje zilver of  aluminium komt 
een laklaag om het metaal te bescher-
men. 
Spiegels worden ook gebruikt om achter-
uit te kunnen kijken in auto’s. Verder vind 
je spiegels in camera’s. Met spiegels 
wordt ook zonlicht opgevangen. Met die 
warmte wordt energie opgewekt. 

Fotografie 
Vroeger werd zilver heel veel gebruikt bij 
het ontwikkelen van foto’s. In een donkere 
kamer werd de foto belicht . Door dat licht 
ging dat zilver verkleuren. Op het papier 
kwam langzaam de afbeelding tevoor-
schijn. Met de komst van de digitale cam-
era is zilver niet meer nodig. 

Energie opwekken met spiegels 



Zilver en stroom 
Je hebt al gelezen dat door zilver ge-
makkelijk elektrische stroom heen gaat. 
In computers, mobiele telefoons, tablets, 
en moderne tv’s zit zilver. 
Hiernaast zie je een onderdeel van een 
computer. Zie je in het groene veld al die 
paadjes lopen. Ze zijn gemaakt van zilver. 
Ze laten elektriciteit door. 
Oude computers en telefoons worden 
vaak gesloopt. Natuurlijk kan dat zilver 
later weer opnieuw gebruikt worden. 

Batterijen 
In sommige soorten batterijen, 
zoals de knoopcel zit zilver. 
Knoopcellen blijven lang stroom 
geven. Je vindt ze vooral in klei-
nere apparaten, zoals horloges, 
gehoorapparaten en rekenma-
chientjes. 



4. De zilversmid 

Zilver of  goud 
De zilversmid werkt met edelmetaal. 
Goud en zilver zijn edelmetalen.  
De naam zilversmid is verwarrend. 
Maakt de smid grote voorwerpen, 
zoals schalen en bekers, die bijvoor-
beeld in kerken gebruikt worden, 
dan noem je het een zilversmid. 
Maakt de smid voorwerpen voor de 
sier, zoals kettingen, armbanden en 
ringen dan noem je het een goud-
smid. 
Goudsmeden en zilversmeden wer-
ken allebei met goud en zilver. 
Op de volgende bladzijde lees je wat 
zo’n smid met zilver allemaal kan 
doen. 

De zilversmid aan het werk. 

De goudsmid aan het werk. 



Gieten 
De zilversmid kan het zilver smelten. Het zilver is dan vloei-
baar. Het kan nu in een mal gegoten worden. 
Een mal is een holle vorm. 
Zo’n mal maken is het meeste werk. Eerst maakt de zilversmid 
de vorm in was.  
Op het plaatje zie je de blauwe dolfijn. Die is in was gemaakt. 
Dan wordt het dolfijntje verpakt in klei. Bovenaan het dolfijntje 
zit een blauw staafje. Dat wordt het buisje in de klei waar later 
het zilver in gegoten wordt. 
De mal met het dolfijntje van 
was wordt in een oven ge-
bakken.  
De was smelt en er blijft een 
holle ruimte over. 
Daarin wordt het zilver gego-
ten. De mal van klei wordt ka-
pot gemaakt. De zilveren 
dolfijn komt dan tevoorschijn. 

 



Versiering 
De zilversmid kan zilveren voor-
werpen op allerlei manieren ver-
sieren.  
Hij kan het zilver ciseleren, 
graveren of  zagen. Ook kan de zil-
versmid het voorwerp met zil-
verdraad versieren. Op de volgen-
de bladzijde zie je voorbeelden. 

Hameren 
Grotere voorwerpen, zoals zilveren 
schalen en kannen worden niet gego-
ten, maar gehamerd. 
De zilversmid bewerkt een dunne 
plaat zilver met een bolhamer. 
Hij slaat de plaat in een bolle vorm. 
Onder de plaat zilver ligt een zachte 
boomstronk. 



Graveren 
Met een soort beiteltje steekt 
de zilversmid stukjes zilver 
weg. 

Zagen 
De zilversmid zaagt delen uit 
het zilver weg. 

Filgraan 
De zilversmid versiert een 
voorwerp met een zilverdraad. 

Ciseleren 
Met een stalen pen slaat 
de zilversmid een bolle 
vorm in het zilver.. 



5. Filmpje 

Het Klokhuis: sieraden 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-sieraden/#q=zilver 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-sieraden/#q=zilver
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-sieraden/#q=zilver






Bronnen en foto’s 

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

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

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