
 
 

 

 

 

 

 

Een blik op Zilver 
 

 

 

 

 

Museumles voor groep 5 en 6 

  



Voorwoord 

 

Met de museumles Blik op zilver ontdekken de leerlingen dat zilver voor meer wordt gebruikt dan 

sieraden of bestek. Ze onderzoeken hoe je kan zien of iets van echt zilver is. Ze ervaren in het 

Zilverlab hoe je metaal kan vervormen. Verder gaan ze als echte conservators een vitrine inrichten. 

Deze handleiding hoort bij de museumles ‘een blik op Zilver’ van het Nederlands 
Zilvermuseum Schoonhoven voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs. De handleiding is 
bedoeld voor leerkrachten en de begeleiders. Aan de hand van deze handleiding kan een 
bezoek aan het museum goed worden voorbereid en afgerond. 
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Aansluiting bij het kerndoelen  
 
Nederlands - mondeling onderwijs 
Kerndoel 2 
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, 
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 
 
 
Natuur en techniek 
Kerndoel 42 
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 
Temperatuur - alle materialen stollen, smelten, verdampen en condenseren 
 
 

Tijd 

Kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 
van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
Informatie over heden en verleden en historische bronnen 
- verschillen tussen heden en verleden 
 
Kerndoel 52 
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; 
Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten 
en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie 
en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de 
tijdvakken. 
 
Kerndoel 53 
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Burgers en stoommachines (1800 - 1900) 
- de industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen 

uitvinding van stoomkracht: energiebron voor uitgevonden machines 
gevolgen van industriële productie voor arbeidsomstandigheden 

- Napoleon Bonaparte 
van 1806-1810 was de broer van Napoleon Bonaparte koning van het koninkrijk Holland 
van 1810-1813 was Nederland een provincie van Frankrijk 
na de val van Napoleon werd Nederland een onafhankelijk koninkrijk 

 
  

http://www.entoen.nu/po/napoleon


Kunstzinnige oriëntatie  

Kerndoel 55 
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
 
Kerndoel 56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
 
Objecten uit het verleden 
- verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden 
- oude kunst en (gebruiks)voorwerpen uit het dagelijks leven met kenmerken, eigenschappen en 
gebruik 
 
Verhalen  
-verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger 
(bijv. van: buurtbewoners, migranten, museummedewerkers) 
 
Kunstzinnige disciplines 
- autonome en toegepaste kunst 
- relaties tussen vormgeving, functie en de beoogde doelgroep 
- stijlkenmerken 
- choreograaf, componist, ontwerper van mode, sieraden, decor of theaterkostuums, architect: 

verschillen in werkomgeving en werkwijze 
inspiratiebronnen en creatieve processen 
kunstenaar als beroep in heden en verleden 
tentoonstellen en (ver)kopen van kunst 

 

 

  



Introductie les op school  
 
Les wordt gegeven door:  de leerkracht van groep 5/6 
Plaats:     het lokaal van groep 5/6 
Voorwerk:    de leerlingen brengen objecten mee van thuis 
 

Lesdoel 

Leerlingen weten na de les de belangrijkste taken van een museum. En voeren enkele museale taken 
uit.  
 
Middelen: 
- presentatie voor digibord 
- zelf meegebrachte voorwerpen (2 per leerling) 
- lesbladen (bijlage 1 en 2) 
- mooie doeken 
- papier en tekenspullen 
- presentatietafel in de klas 
 
Opbouw van de les: 
1. Een presentatie (voor het digibord) geeft uitleg over de 5 hoofdtaken van het museum 
2. Voor de vijf hoofdtaken zijn er enkele opdrachten voor in de klas. Dit kan als aanvulling gedaan 
worden maar is niet noodzakelijk voor de les in het museum. 
 

Presentatie digibord 

Inleiding: 
- uitleg over het project, de lessen en het museumbezoek 
- wie is er wel eens in een museum geweest en wat heeft hij/zij daar gezien? 
- wat voor werk is er allemaal te doen in een museum? 
 
Uitleg onderwerp 
- Met behulp van de presentatie voor het digibord kunnen de kerntaken van een museum uitgelegd 
worden.  
 
 
Verzamelen van voorwerpen 
Een museum verzamelt voorwerpen. Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven verzamelt 
bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen en sieraden van zilver (en soms van goud). Deze voorwerpen zijn 
onderdeel van ons cultureel erfgoed. Wij vinden deze voorwerpen bijzonder en willen graag dat de 
kinderen van onze kinderen deze voorwerpen ook nog kunnen zien. 
Voorwerpen worden soms door een museum gekocht of aan een museum geschonken. Ook 
lenen musea voorwerpen van elkaar, dat noem je bruikleen. Alles bij elkaar heb je dan een hele 
verzameling van voorwerpen. Dit wordt de collectie van het museum genoemd. 
 
  



Documenteren  
Over de verzameling van voorwerpen, de collectie, probeert een museum zoveel mogelijk informatie 
te vinden. Ieder voorwerp in het museum wordt onderzocht, krijgt een uniek nummer en wordt 
gefotografeerd. Als je het nummer van het voorwerp weet kun je altijd alle informatie die over het 
voorwerp bekend is opvragen. 
 
Conserveren 
Een museum moet er voor zorgen dat de voorwerpen in haar collectie worden bewaard voor later. 
Maar niet al het materiaal blijft honderden jaren goed. Een museum probeert daarom een voorwerp 
zo goed mogelijk te conserveren (= bewaren).  
 
Tentoonstellen 
Naast het goed bewaren van voorwerpen is het ook heel belangrijk dat mensen weten wat er 
bewaard wordt. Waaruit bestaat het culturele erfgoed. Wat vinden musea belangrijk om te bewaren. 
Dat bewaren doen ze in een zogenaamd depot, een opslagplaats. Een deel ervan laten ze zien in 
tentoonstellingen. Die tentoonstellingen kunnen veranderen zodat weer andere voorwerpen uit het 
depot aan het publiek getoond kunnen worden. 
 
Educatie 

Tot slot is het belangrijk dat de informatie die het museum over een voorwerp heeft verzameld, 

wordt doorgegeven aan andere mensen. Dit noem je educatie. Vandaar dat leerlingen van 

basisscholen ook in het museum komen kijken. 

 

Opdrachten  

Activiteit: Onderzoek van eigen voorwerpen 
Zet in het midden van het lokaal een tafel en leg daarop de voorwerpen die de leerlingen hebben 
meegenomen. Laat ze kort vertellen wat het is en waarom ze het hebben meegenomen. Zorg dat alle 
leerlingen de voorwerpen goed kunnen zien. 
Stel vragen als: 
- waar is het voorwerp van gemaakt 
- waarvoor wordt het gebruikt 
- hoe oud zou het voorwerp zijn 
- wordt het nu nog gebruikt 
De voorwerpen op de tafel vormen samen de collectie van het museum van deze groep. 
Laat de leerlingen nadenken en discussiëren wat ze met het voorwerp moeten doen om te 
zorgen dat het onderdeel van de collectie wordt. 
In het museum wordt een voorwerp, genummerd, informatie genoteerd (beschreven) en 
gefotografeerd. 
 
Activiteit: Maken van een kleine tentoonstelling 
Verdeel de leerlingen in groepjes van 2. Iedere groep neemt één voorwerp en gaat daarmee 
aan het werk. 
Opdracht per groep: 
- invullen van het formulier (bijlage 1) 
- een bijschrift maken op een klein kaartje (karton) om bij het voorwerp te leggen. 
Een voorbeeld van de informatie op zo’n kaartje ziet u als bijlage 2. Laat de leerlingen 
een plek op de presentatietafel zoeken en het voorwerp met het kaartje erbij neerzetten. 
 
  



Activiteit: Maken van een gezamenlijke speurtocht 
Verdeel de leerlingen in een aantal groepen. Ieder groep bedenkt voor 1 voorwerp een opdracht 
voor een speurtocht. Er zijn de meerdere opties voor een opdracht, bijvoorbeeld een tekenopdracht, 
een kennisvraag, een nadenkvraag.  
Voeg alle opdrachten samen in 1 document. Alle opdrachten bij elkaar vormen dan de speurtocht.  
 
Afsluiting 
Bekijk tot slot van de les de oefententoonstelling met de leerlingen. In een afsluitend 
groepsgesprek worden de taken van een museum nog eens besproken. 
Het bezoek aan het museum komt aan de orde en de afspraken die daarbij horen worden 
besproken. Groepsindeling wordt gemaakt, er wordt verteld dat er gefotografeerd moet 
worden tijdens het bezoek. 
 

Afspraken rond het museumbezoek 

- Het is handig als u de kinderen voor het bezoek al heeft verdeeld in twee groepen. 
- We vragen om minimaal 2 begeleiders (inclusief leerkracht) voor de begeleiding van 
de activiteiten in het museum. 
- Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens de museumles, zowel door u als de leerlingen. 
 

  



Naar het museum  
 
Les wordt gegeven door:  medewerker van het museum met medewerking 

van de leerkracht en begeleiders 
Tijd:    ca. 75 minuten 
Plaats:     Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven 
 
Tijdschema 
 

Tijd in min. Groep 1 Tijd in min. Groep 2 

10 Introductie - gezamenlijk 10 Introductie - gezamenlijk 

30 Bezoek ‘Wereld van zilver’ 15 Zilverlab 

15 Zilverlab 15 Vitrine inrichten 

15 Vitrine inrichten 30 Bezoek ‘Wereld van zilver’ 

5 Afsluiting – gezamenlijk 5 Afsluiting - gezamenlijk 

 
De groep is om organisatorische redenen opgesplitst in 2 groepen. Op deze manier 
is het mogelijk de diverse activiteiten binnen de tijd en de ruimte te organiseren. 
Het enige wat het museum van u als leerkracht en begeleiders vraagt is het helpen uitvoeren 
van de activiteiten. 
 
Uitleg activiteiten 
Introductie museumbezoek 
Plaats: werkplaats ‘Wereld van zilver’ 
Begeleiding: museummedewerker, leerkracht en begeleiders 
- Welkom in het museum. 
- Wie is er al eerder in het museum geweest? 
- Wat gaan we vandaag doen? 
- Korte uitleg over de activiteiten met daarbij de logistieke organisatie. 
Opsplitsen in 2 groepen. 
 
 
Activiteit: Bezoek aan de zaal op de 1e verdieping 
Plaats: De wereld van zilver 
Begeleiding: begeleider van school 
De leerlingen gaan met een hand-out aan de slag. Ze worden geleid langs een aantal onderdelen die 
aansluiten bij diverse kerndoelen aan het begin benoemt. Hier komt onder anderen aan de orde 
keurtekens en gereedschappen  
 
  



Activiteit: Vitrine inrichten 
Plaats: Kenniscentrum 
Begeleiding: museummedewerker en 1 begeleider 
Lesdoel: 
Leerlingen ervaren hoe het is om voorwerpen te presenteren. Dit is één van de kerntaken van het 
museum. De leerlingen worden nogmaals opgedeeld in vijf groepen. Iedere groep mag een eigen 
vitrine met voorwerpen inrichten. De leerlingen krijgen hierbij een paar voorwerpen en 
decoratiemateriaal. De voorwerpen moeten ze op een zo goed mogelijke manier in de vitrine 
leggen/zetten. Hierbij moeten de leerlingen letten op de zichtbaarheid van de voorwerpen en 
aantrekkelijkheid voor een bezoeker. Daarna leggen de groepjes aan elkaar uit waarom ze de vitrine 
op die manier hebben ingericht. 
 
Activiteit: Object maken in ZilverLab 
Begeleiding: Museummedewerker en begeleider of leerkracht 
De leerlingen gaan zelf een product maken. Weliswaar van aluminium, maar met echt 
gereedschap en de technieken van de zilversmid! 
 
Afsluiting 
Plaats: werkplaats ‘Wereld van zilver’ 
Begeleiding: museummedewerker en leerkracht en begeleider 
- Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? 
- Wat hebben jullie geleerd? 
- Wat vonden jullie leuk om te doen? 
 
 
  



Verwerking op school  
 
Les wordt gegeven door: de leerkracht van groep 5/6 
Inleiding en lesdoel: 
- groepsgesprek over het museumbezoek 
- wat hebben we geleerd: vraag/antwoord gesprek 
- wat weet je nu over zilver, zilversmeden en het museum wat je eerst niet wist? 
- uitleg over de activiteit die nu volgt. 
 
In het museum en voorafgaand hebben we vooral veel gezien en ervaren over het museum en hoe je 
zilver kan herkennen. Als afsluiting gaan we kijken naar het materiaal zilver. 

 

Experiment: Zwart maken van zilver 

Als je naar zilver kijkt zie je altijd prachtig glimmende voorwerpen. Als het te lang niet gepoetst 
wordt, wordt het zwart. Dit komt door de lucht en de omgeving. Soms maakt een zilversmid het ook 
bewust zwart. Daardoor lijkt het ouder. Dit doet de zilversmid door het voorwerp te bewerken met 
zwavellever. Je kan het echter ook zelf.  
 
Materialen: 

• Een zilveren voorwerp, bijvoorbeeld een ring of hanger 

• Hardgekookt ei 

• Afsluitbaar plastic zakje 
 
Wat moet je doen: 
Neem iets van zilver, bijvoorbeeld een ring of hanger. Pel het ei en maak het kapot en doe het in een 
afsluitbaar zakje. Doe de ring in het zakje. Hoe langer dit er in blijft hoe zwarter de ring wordt. 

 

Experiment: Zilververzorging  

Poetsen 

Als zilver in een vitrine wordt gelegd wordt na lange tijd zwart. Dit komt door de lucht. Dit zwart 

worden noem je oxidatie. Een vorm van oxidatie die iedereen wel kent is het vormen van roest op 

onedel metaal. Om een voorwerp dat zwart is weer schoon te maken kan een museum niet gewoon 

een zilverpoetsmiddel gebruiken. Dat is namelijk een soort schuurmiddel. Met het volgende 

experiment kunnen de leerlingen onderzoeken welke methode de minste schade geeft bij een 

voorwerp. 

Materialen: 

• perspex plaatje 

• wattenstaafje 

• zilverpoetsmiddel (bijv. Silvo) 

• krijtpoeder (te verkrijgen bij de drogist) 

• (gedemineraliseerd) water (dit water is ook te verkrijgen bij drogist) 
 
  



Wat moet je doen: 
Maak op een strookje perspex twee vakken. Maak met het krijtpoeder en water een papje. De dikte 
van het papje moet ongeveer gelijk zijn aan een suikerglazuur voor op koekjes (weinig water 
gebruiken). Doop een wattenstaafje in de krijtpoeder en ga daarmee poetsen op het perspex. Nooit 
te hard drukken. Daarna doop je een nieuw wattenstaafje in de zilverpoetsmiddel. Ga daarmee ook 
poetsen op het perspex. Vergelijk de twee ‘gepoetste’ stukken. Als het goed is, zie je bij het deel 
gepoetst door zilverpoetsmiddel kleine krasjes en bij het stuk met het eigen gemaakte papje geen 
krassen. Het papje van krijtpoeder en water is dus een behoud voor je voorwerp en beter om te 
gebruiken. 
 

Chemisch schoonmaken 

Een andere manier om het snel schoon te maken is met een chemische reactie.  Zilver + zwavel vormt 

zilversulfide (zwavel = sulfide). Dit zilversulfide is de zwarte kleur. Om het zilver weer schoon te krijgen 

moet het zilversulfide worden verwijderd en dit kan door de chemische reactie om te keren met behulp 

van aluminiumfolie. Aluminium hecht zich namelijk sterk aan sulfide waardoor het zilver weer vrijkomt 

en dus wordt ontdaan van de zwarte laag zilversulfide. De reactie tussen zilversulfide en aluminium 

kan alleen plaatsvinden in een oplossing van soda (natriumbicarbonaat) in water, en werkt sneller als 

de oplossing heet is. De oplossing zorgt er voor dat de sulfide loslaat van het zilver en zich hecht aan 

het aluminium, aluminiumsulfide vormend. 

Belangrijk is dat het zilver contact maakt met het aluminium, zodat de reactie goed kan verlopen. Er 
stroomt namelijk een elektrische lading tussen deze 2 metalen. Dit noem je een elektrochemische 
reactie.  
 
Materialen: 

• Zilver dat zwart is 

• Plastic bak 

• Aluminiumfolie 

• Soda 

• Heet water. 
 
Wat moet je doen 
Strooi in een bak soda. Giet op dit soda heet water. Leg daarna de aluminium folie in de bak met heet 
water. Plaats het zwarte zilver op het aluminiumfolie. Als het goed is gaat het nu bruisen. Dit is de 
chemische reactie. Als het water wat afgekoeld is haal dan voorzichtig het zilver uit de bak. Als het 
goed is, glimt het weer. 
 
  



Experiment: Warmtegeleiding van zilver/metaal 

De theepotten in het zilvermuseum hebben vaak een houten handgreep. Dit is gedaan omdat het 
vastpakken van een metalen handgreep die direct vast zit aan een theepot met hete thee heet 
wordt. De warmtegeleiding van metaal is heel goed. Daarom wordt het metaal heet als het in contact 
komt met iets warms. Dit kunnen we goed testen. 
 
Materialen:  

• Plastic lepels 

• Houten lepels 

• Metalen (zilveren) lepels 

• Bakjes die stevig staan. 

• Waterkoker voor kokend water 

• Stopwatch 
 
Wat moet je doen 
Doe kokend water in je bakje. Pak een van de lepels en doe die in de het bakje met heet weter. Kijk 

met de stopwatch hoe lang je de lepel kan vasthouden. Doe dit met alle lepels en kijk welke je het 

langste kan houden.  

 

Film: Smelten van zilver 

Stoffen kunnen verschillende ‘fasen’ aannemen, vloeibaar, vast of gas. Het makkelijkste voorbeeld 
hierbij is water, maar ook bij het zilver wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt.  Stoffen kunnen in 
verschillende fasen voorkomen, de verschillende faseovergangen zijn:  
 
- smelten, van vast naar vloeibaar.  
Verschillende stoffen hebben verschillende smeltpunten, zo smelt ijs bij een oplopende temperatuur 
vanaf 0° C en wordt het water. 
- stollen, van vloeibaar naar vast. 
De bekendste vorm van stollen is het bevriezen van water bij een temperatuur van exact 0 graden. 
- verdampen, van vloeibaar naar gasvormig. 
Water begint met verdampen vanaf het kookpunt, 100° C. 
Faseovergangen zijn omkeerbaar, water bevriest en wordt ijs, het ijs smelt en wordt weer water. 
 
Bij het bewerken van zilver worden vaak de fases van smelten en stollen gebruikt. In de filmpjes kan 
je enkele voorbeelden zien. 
 
Je kan vormen gieten in speciale aarde en zo gelijk een exacte kopie van het voorwerp krijgen. 
Daarna smelt je het zilver. Nadat het zilver in de vorm gegoten is, is het ook gelijk gestold. 
https://youtu.be/5AWCRi5RF90 
 
Je kan oud zilver omsmelten om opnieuw te gebruiken. Je maakt dan een nieuw blokje zilver. Dit kan 
je daarna weer gebruiken voor nieuwe voorwerpen. 
https://youtu.be/LfYw25Uctbc 
  

https://youtu.be/5AWCRi5RF90
https://youtu.be/LfYw25Uctbc


 

Film: Testen van zilver en goud 

Je kan laten testen of je echt zilver hebt. Dit kan je doen omdat er bijvoorbeeld geen tekens in je 

voorwerp te vinden zijn. Dit testen doet een zilversmid met een toetssteen. In het filmpje kan je zien 

hoe dit gedaan wordt. 

https://www.dawsongold.nl/werkwijze/filmpje-zilver-testen/ 

Wil je zelf zilver testen kan je de volgende tips gebruiken: 

https://nl.wikihow.com/Zilver-testen 

Goud kan je op een zelfde manier testen. Dit is een techniek die de gebruik maakt van Koningswater. 

Koningswater is de vloeistof waar men goud mee test op echtheid en gehalte. Het is een mengsel van 

zoutzuur en salpeterzuur. Het is erg giftig en bijtend. Het is dus noodzakelijk om voorzichtig te werk 

te gaan wanneer een zilversmid met koningswater werkt. Goud lost op in koningswater en met het 

vermengen van de juiste verhoudingen van zoutzuur en salpeterzuur kan men d.m.v. het 

koningswater het gehalte van een bepaald gouden voorwerp bepalen.  

Het koningswater wordt al duizenden jaren gebruikt om echt goud van nep te onderscheiden. Er 

wordt gezegd dat zelfs de Egyptenaren en de Romeinen hiermee al het goud testen. 

https://www.dawsongold.nl/werkwijze/filmpje-goud-testen/ 

Wil je zelf goud testen kan je de volgende tips proberen: 

https://nl.wikihow.com/Vaststellen-of-goud-echt-is 

 

 

  

https://www.dawsongold.nl/werkwijze/filmpje-zilver-testen/
https://nl.wikihow.com/Zilver-testen
https://www.dawsongold.nl/werkwijze/filmpje-goud-testen/
https://nl.wikihow.com/Vaststellen-of-goud-echt-is


Meer weten over zilver  
 
 
Boeken: 
 
- Het Zilver Lexicon, 
Jan Jaap Luijt, 2006, 
 
- Sieraden met draad 
een geïllustreerde handleiding voor het maken van sieraden met metaaldraad 
S. Withers 
 

Websites: 

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

https://www.dawsongold.nl/encyclopedie/ 

  

https://www.bol.com/nl/c/algemeen/s-withers/8998499/index.html?lastId=2807
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilver
https://www.dawsongold.nl/encyclopedie/


Bijlage 1 

 

Kijk naar het voorwerp en beantwoord de volgende vragen: 

 

1. Hoe ziet het voorwerp eruit?  Hoe voelt het, hoe groot/klein is het, welke kleur heeft het?   
 

 

 

2. Hoe is het gemaakt?  Welk materiaal is gebruikt, hoe zit het in elkaar? 
 

 

 

3. Waar wordt het voorwerp voor gebruikt?   
 

 

 

4. Hoe oud is het voorwerp (ongeveer) en hoe kan je dat weten? 
 

 

 

5. Als het voorwerp oud is, kan het dan nu nog gebruikt worden?  Waarom wel/niet? 
 

 

 

6. Wat wordt er nu met het voorwerp gedaan?  Wordt het nog gebruikt of niet/waar wordt het 

bewaard? 

 

 

  



Bijlage 2 

 
Bijschrift 

Een bijschrift vertelt in het kort wat het voorwerp is, waar het van gemaakt is, hoe oud het is 

en wie de eigenaar is. Meestal worden deze gegevens van een registratieformulier gehaald. 

Op het registratieformulier staat alle informatie over het voorwerp die bekend is bij het 

museum. 

 

Een voorbeeld van een bijschrift van een theepot is: 

Theepot (= de titel), 1875 (= de datering) 

Zilver, ebbenhout (= materiaal) 

inv.nr 10000 (= een teken dat het museum de eigenaar is) 

 

een ander voorbeeld is: 

Theeservies, 3-delig, 1875 

zilver, kristal, ivoor 

bruikleen: particuliere collectie 

 

Titel  
 

 

Materiaal 
 

 

Datering (= het jaar dat het gemaakt is) 
 

 

Eigenaar  
 

 

 

 

 

 


