
19. Mijnbouw en metaalbewerking

Heb je je wel eens afgevraagd waar alle metaalsoorten vandaan ko-

men? In onze tijd wordt bijvoorbeeld veel staal gebruikt. Waar komt

al het ijzer vandaan om dat staal te kunnen maken? Het antwoord kun-

nen we in de Bijbel vinden. In het boek Deuteronomium lezen we, dat

het land Kanaän een rijk land is: “een land waar u ijzer vindt in het

gesteente en waar u koper delft uit de bergen” (8:9).

Diep in de aarde zitten veel metalen en andere kostbaarheden verbor-

gen. Al in de steentijd (duizenden jaren geleden)

wisten mensen hoe ze materialen uit de aarde kon-

den gebruiken. Zij hadden toen nog geen ijzer, en

alles werd van steen gemaakt. Vuursteen was ideaal

om gereedschap en wapens van te maken. Wanneer

je er een stuk afsloeg, werd de rand zo scherp dat

je, als je niet oppaste, je vinger ermee afsneed. Om

bij vuursteen te komen groef men een mijn. Een diepe brede gang

(schacht) in de grond, waarvan de wanden werden bekleed met hout

zodat ze niet konden instorten. De schacht kon wel 500 meter diep

zijn. In Limburg is nog een oude vuursteenmijn, die je kunt bezoeken.

Later ontdekten de mensen allerlei andere metalen in de grond.

Toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, namen ze heel veel goud,

zilver en koper mee. Van de verschillende metalen werden gebruiks- en

siervoorwerpen gemaakt. Het metaal werd gesmolten en in vormen ge-

goten. Een goudsmid was een echte kunstenaar. Daar komt de uitdruk-

king ‘hij heeft gouden handen’ vandaan. Er waren toen geen ovens die

je precies op de juiste temperatuur kon instellen. De smid moest met

een blaasbalg zorgen dat het vuur heet genoeg werd. De kleur van het

vuur vertelde hem of de juiste temperatuur was bereikt. Het gesmol-

ten metaal werd daarna in een stenen mal (een

afdruk) gegoten. Platen gegoten goud konden nog

met een hamertje in mooie vormen geslagen wor-

den. Voor het maken van beeldjes werd eerst een

vorm van was gemaakt. De vorm werd in klei gezet

en verhit, de was smolt dan weg en de ontstane

ruimte in de klei kon volgegoten worden met

vloeibaar goud. Na afkoeling wer de klei eraf ge-

bikt. Het principe van deze techniek wordt ook nu nog gebruikt.
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