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Goud 

 

Goud is een edelmetaal. 
Goud is moeilijk te vinden en daardoor waardevol. 
In dit boek lees je meer over goud. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe is goud ontstaan in de aardkorst. 
 Welke eigenschappen heeft goud? 
 Hoe wordt goud gebruikt? 
 Hoe wordt goud gewonnen? 
 Wat betekent de eenheid karaat? 
 Heeft goud altijd dezelfde kleur? 
 



1. Het ontstaan van goud 

Goud is in kleine hoeveelheden te vinden in de 
aardkorst.  
Hoe is dat goud daar terechtgekomen? 
Sterren 
Goud zelf  is ontstaan in sterren.  
Sterren worden geboren (1), maar verdwijnen na 
een lang leven.  
Aan het eind van het leven koelt de ster af.  
De druk binnen in de ster neemt toe.  
De ster implodeert. Bij de implosie vliegen alle 
deeltje van de ster naar binnen (2). 
Alle deeltjes, waaronder goud, komen zo in de 
ruimte terecht. 
Goud op aarde 
Bij het ontstaan van de aarde, was onze planeet 
eerst een vloeibare klomp (3). 
De goudresten van sterren kwamen op deze 
vloeibare klomp terecht. 
Later werd de buitenkant van de planeet hard.  
Zo ontstond de aardkorst met daaronder de 

mantel. In deze aardkorst en mantel 
zaten de gouddeeltjes gevangen. 
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2. De eigenschappen van goud 

Goud is een edelmetaal en wordt door iedereen 
begeerd. 
Wat maakt goud zo bijzonder? 
 Goud is zacht en buigzaam. 
 Goud kun je goed mengen. 
 Goud geleidt goed. 
 Goud roest niet. 
 
A. Goud is zacht en buigzaam 
Goud is na lood het zachtste en meest buigzame 
metaal. 
Het grote voordeel is dat je goud daarom goed 
kunt pletten (platmaken). 
Neem 1 gram puur goud (1). Maak het goed plat.  
Je krijgt dan een dun laagje bladgoud  (2) met 
een oppervlakte van één vierkante meter. 
Dit bladgoud kan heel goed om andere niet 
gouden voorwerpen gelijmd worden.  
Dit noem je vergulden (3). Je kunt het goud zo 
dun maken dat het doorzichtig wordt.  

Het licht dat er doorheen schijnt is 
blauwgroen.  
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B. Goud kun je mengen 
Goud kan vloeibaar gemaakt worden en gemengd 
worden met andere metalen.   
Bestaat een metaal uit twee of  meerdere metalen 
dan noem je dat een legering. 
Door zo’n legering is het goud opeens niet zacht 
meer. 
 
 
C. Goud is een goede geleider 
Goud is een metaal waardoor warmte, maar ook 
elektriciteit gemakkelijk heengaan. 
 
 
D. Goud roest niet 
Veel metalen worden aangetast door water en 
zuurstof. IJzer  gaat roesten en koper slaat groen 
uit.  
Dat geldt niet voor goud.  
Oude voorwerpen van goud zijn altijd heel goed 

bewaard en mooi gebleven.  

zilver 

C 

B 

D 



3. Het gebruik van goud 

De bijzondere eigenschappen van goud waarover 
je in het vorige hoofdstuk las, zorgen ervoor dat 
goud voor van alles gebruikt wordt. 
 
A. Goud als betaalmiddel 
Goud is altijd een gewild metaal geweest  
Bovendien werd goud niet aangetast. 
Vroeger was het samen met zilver een belangrijk 
betaalmiddel. 
Nu bestaan de meeste munten uit nikkel. 
Bankbiljetten namen de rol van goud en zilver 
over. 
Het bankbiljet is ontstaan uit een bewijs dat een 
persoon ontving als hij zijn geld of  goud bij een 
bank in bewaring gaf. 
Die persoon ontving een papier (1) dat hij het geld 
in bewaring had gegeven.  
Dat “papiertje” was een bewijs maar werd ook 
een betaalmiddel. Zo hoefde je niet op stap met je 
goud of  geld. Het kon gewoon in de bank blijven 

liggen. De waarde van bankbiljetten is 
heel lang hetzelfde geweest als de 

waarde van het goud. 
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B. Goud als handelsmiddel 
Sommige mensen handelen in goud. 
Je kunt zeggen dat ze in goud beleggen. 
Deze handelaren kopen goud als de prijs laag is.  
Ze hopen dat de waarde van het goud zal stijgen. 
Als dat het geval is verkopen ze het goud.  
Zo verdienen ze hun geld. 
 
C. Goud als sieraad 
Puur goud is als sieraad ongeschikt.  
Het metaal is te zacht en zal niet zijn vorm houden. 
Goud wordt daarom gemengd met koper of  zilver. 
Daarna is het goud wel geschikt om in sieraden 
verwerkt te worden. 
 
D.  Goud als medicijn 
Goud wordt gebruikt in medicijnen en injecties.  
Deze worden gebruikt bij  reumapatiënten. 
Reuma is een ziekte waarbij gewrichten blijvend 
ontstoken zijn (1). De ziekte is erg pijnlijk.  

Goud helpt bij het remmen van de 
ontsteking. 
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E.  Goud in eten en drinken 
Goud heeft geen enkele smaak of  voedingswaarde. 
Toch wordt het gebruikt in eten en drinken. 
Waarom? Bij goud denk je aan luxe en rijkdom.  
Goud in eten is gewoon chic. 
Bladgoud wordt vooral gebruikt in desserts (toetjes) 
en in luxe snoepgoed, zoals bonbons (1). 
In de drank Goldwasser (Goudwater) zitten kleine 
stukjes bladgoud verwerkt. Het is wodka (2). 
 
F.  Goud bij de tandarts 
Soms is de kroon, het bovenste deel van een tand of  
kies, niet goed meer. Dat deel haalt de tandarts weg. 
Op de wortel wordt een kunstkroon (3) gezet. 
In die kroon wordt goud verwerkt.  
 
G.  Goud in de industrie 
Goud wordt veel gebruikt in de industrie. 
Allerlei soorten fabrieken  verwerken goud in hun 
producten.  

Op de volgende bladzijden lees je meer 
over deze producten. 
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Van goud wordt gouddraad gemaakt.  
Dit gouddraad wordt gebruikt in kostbaar 
borduurwerk. 

Je hebt al gelezen dat je goud heel goed kunt pletten.   
Satellieten krijgen een flinterdun laagje goud over hun buitenkant. 
Het goud weerkaatst alle elektromagnetische straling, zonlicht, 
ultraviolet licht en radiogolven. 
Zo is de apparatuur aan boord van een satelliet beschermd tegen 
storingen vanuit de ruimte 

Goud wordt gebruikt in CD’s van hoge kwaliteit.  
Normaal worden CD’s van zilver of aluminium  of 
zilver gebruikt.  
Die metalen kunnen aangetast worden door 
luchtvochtigheid.  
Bij goud is dat niet het  geval. 

Goud is een goede geleider van elektriciteit. 
Eigenlijk is koper een betere geleider, maar het 
grote voordeel van goud is, dat het niet aangetast 
wordt door het weer en vochtigheid.  
Dus het is velliger. 



4. De winning van goud 

Kleine hoeveelheden 
Goud komt maar in kleine hoeveelheden voor in 
gesteente (1). Vaak is het zo weinig dat het niet de 
moeite waard is om het goud uit de grond te halen. 
 
Vindplaatsen 
Soms komt goud in grotere hoeveelheden voor.  
Dat is het geval in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, 
Australië, Indonesië en China. 
Het meeste goud zit als kleine korrels verborgen in 
gesteente. Heel soms wordt een grotere goudklomp 
gevonden. 
 
Open mijnen 
Het meeste goud wordt gevonden in zogenaamde 
open mijnen (2). 
Om bijvoorbeeld het goud te vinden voor een ring 
van 10 gram moet er maar liefst 180.000 kilogram 
gesteente verpulverd worden.  

Dus 10 gram goud geeft een enorme berg 
afvalgesteente. 
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Goud uit gesteente halen 
Om het goud uit het gesteente te krijgen, moet 
het gesteente gebroken worden.  
De gebroken stukken worden fijngemalen door 
machines (1).  
Daarna worden de fijne delen gezeefd.  
Dit proces is een heel werk en daardoor ook erg 
duur. 
 
 
Oplossen 
Het oplossen van het gesteente is een andere 
manier (2).  
Dat oplossen gebeurt met de zeer giftige stof  
cyanide.  
Door de oplossing voert men een elektrische 
stroom.  
Zo wordt het goud gescheiden in de oplossing. 
Het gif  blijft achter in het afvalwater en vervuilt 
daarmee het water en de omgeving van de goud-

mijnen.  

1 

2 



Langs rivieren 
Soms zorgt de natuur ervoor dat het gesteente 
waarin goudkorrels zitten, wordt fijngemalen.  
Gesteente dat in het water terechtkomt wordt 
afgesleten door water en andere stenen.  
Langzaam maar zeker komt het goud vrij. 
Het goud kan in rivieren en langs de rivierbed-
dingen terecht komen.  
Ook kan het goud weer na lange tijd onder de 
grond terechtkomen. 
 
Het pannen van goud 
Vroeger werd goud uit deze beken en riviertjes 
gewonnen met goudpannen (1).  
Men schepte water uit de rivier met zo’n pan.  
Met een draaiende beweging klotste het water 
over de rand met alle lichte delen erin. 
Aan het eind bleven op de bodem van de pan de 
zwaarste delen achter.  
Men hoopte natuurlijk dat dat goud was. 
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5. Goudweetjes  

Karaat  
De zuiverheid van goud wordt gemeten in karaat. 
Zuiver goud krijgt het etiket 24 karaat. 
Als goud 14 karaat is betekent dat het metaal 
voor 58,3% uit goud bestaat. 
Het betekent dat één karaat dus uit ongeveer 4 % 
zuiver goud bestaat. 
Het woord karaat is ontstaan uit het Griekse 
woord keration. Dat is de naam van de vrucht van 
de Johannes-broodboom (1).  
Men gebruikte de massa van het zaadje (2) van de 
vrucht om die met de massa van het goud te 
vergelijken. 
 
Grootste goudklomp 
De grootste goudklomp (3) tot nu toe werd in 
1869 in Australië gevonden. 
De klomp weegt maar liefst 71 kilogram en heeft 
een breedte van 31 cm en een lengte van 61 cm. 
De klomp werd op maar 5 cm diepte gevonden. 

De goudklomp kreeg de naam Welcome 
Stranger (welkom vreemdeling). 

De waarde van de klomp nu zou 
ruim 2 miljoen euro bedragen. 
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Kleuren 
Natuurlijk denkt iedereen meteen aan de geelachtige kleur 
bij goud. Dat is het geval bij puur goud. 
Maar goud is er in vele kleuren (1).  
Dat ligt er helemaal aan met welk ander metaal je het goud 
mengt. Dat kan zilver, koper, aluminium, nikkel of  ijzer zijn. 
Elk mengsel geeft het goud een andere kleur. 
 
Gebruik 
Het meeste goud (70%) wordt gebruikt voor het maken van 
sieraden. Een klein deel (13%) wordt gebruikt voor munten 
of  wordt opgeslagen in de centrale banken van een land. 
De rest wordt gebruikt voor andere toepassingen. 
Het land dat het meeste goud invoert is India.  
Gouden sieraden betekenen veel voor de Indiase bevolking 
(2). 
 
Goud is niet alles 
Dat goud niet alles is, bewijst de Griekse mythe over koning 
Midas. Na een goede daad mag Midas een wens doen. 

Hij kiest voor goud. Hij wil dat alles wat hij 
aanraakt, verandert in goud. Midas raakt een 

takje en een steen aan.  
Ze veranderen in goud. 
Had hij nou maar iets beter nagedacht. 
Want ook zijn eten en zijn kinderen 
veranderen in goud (3). 
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6. Filmpje 

 

Het Klokhuis: Goud 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-goud/#q=goud  

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






Bronnen  

 

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



Colofon en voorwaarden 
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