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VOORBERICHT.
Het was in het jaar 1885, toen ik een diamantslijper tot
den juwelier hoorde zeggen : „Mijnheer, ik zou graag k war
nemen." Deze uitdrukking trof mij, en ik moest nu zien, wat
de werkgever zou doen, indien hij het verzoek van den werknemer inwilligde. Het verzoek werd ingewilligd ; de werknemer
ontving geld. En nu werd het mij duidelijk, dat de slijper werk
onder handen had, dat dit werk niet of was gekomen op den
laatsten dag der week, dat de werknemer den onder hem staanden
knechts hun weekloon moest betalen en van den juwelier een
bedrag ontving, dat in verhouding stond tot den reeds gedanen
arbeid. „Kwar" moest alzoo beteekenen iets ongeveer als „voorschot". Een vakterm dus. Doch aan Welke taal was dit woord
ontleend ?
Toen ik kort daarop hoorde, dat voor k war n e m en ook
wordt gezegd : in den hoer g a a n, toen werd mijne belangstelling gaande gemaakt voor de taal van den diamantbewerker,
toen moest ik weten het waarvandaan
Doch men bleef mij het antwoord schuldig ; en ik besloot
zelf to gaan onderzoeken.
Dit onderzoek bracht mij vanzelf in nauwere betrekking tot
de diamantnijverheid in al hare takken. Ik bezocht de werkplaatsen, en daar ik den arbeider op de werkplaats ongestoord
aan zijn werk liet, hem stil liet voortgaan voor zijn bak of voor
de schijf, kon ik menige uitdrukking uit zijn mond opteekenen,
die voor mij vreemd was, en die ik niet zou hebben vernomen,
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indien ik uitleg gevraagd had. Het gaat daarbij evenzoo als
bij het onderzoek van de taal van een bepaald gewest. De
taalonderzoeker moet niet vragen : hij moet h o o r e n, zwijgen
en opteekenen. Wat hij op deze wijze verzamelt, is van veel
meer waarde dan wat hij door vragen verkrijgt. Zoodra men
vraagt, gaat het natuurlijke verloren en krijgt men de „deftige"
taal, waaraan men voor het onderzoek weinig heeft, daar de
spreker niet meer betrouwbaar is. Zoo gaat het den onderzoeker der gewesttaal, zoo gaat het ook den onderzoeker der
vaktaal.
In korten tijd had ik een groote lijst woorden, die mij een
kostbaar materiaal voor mijn onderzoek schenen. In den loop
der jaren werd mijn arbeid tengevolge van allerlei bezigheden
vaak onderbroken, doch geheel liggen bleef hij niet. Wanneer
er tijd of gelegenheid was, bezocht ik werkplaatsen, sprak met
juweliers of werklieden, las vakbladen. Want dat had ik geleerd:
om iets te kunnen bereiken in de richting, die ik ingeslagen
had, moest ik behalve h o or en ook z i e n. Eene studie ver
van de middelpunten der werkzaamheid, kan niet tot een goed
einde Leiden. Wanneer men z i e t, leert men begrijpen ; het is
ook hier: „Greift nur hinein ins voile Menschenleben ! Und wo
ihr's packt, da fist's interessant."
De toevallige omstandigheid, dat de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde de prijsvraag: „Vakwoordenlijst der diamantnijverheid" uitschreef, bracht mij er toe, een
gedeelte van mijn werk in te zenden.
De bekroning van dat gedeelte is een voor mij verblijdend
resultaat, dat ik bij den eersten aanvang niet had kunnen vermoeden.
Dezen arbeid mag ik niet in de wereld zenden, zonder de
namen te hebben genoemd van de velen, die mij met inlichtingen, hezij op technisch, hetzij op wetenschappelijk gebied,
steeds welwillend ter zijde hebben gestaan.
De mannen der wetenschap in de eerste plaats: Prof. MOLENGRAAFF, hoogleeraar in de delfstof- en aardkunde te Delft ,
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verder Dr. STOETT, leeraar aan het Gymnasium te Amsterdam,
wien ik dank verschuldigd ben voor eenige etymologieen.
Ook Mr. W. R. VEDER, archivaris der stall Amsterdam,
breng ik dank voor de bereidwilligheid mij betoond, doordat hij
mij inzage gaf van hetgeen zijn ambtsvoorganger en zwager, wijlen
Mr. N. DE ROEVER, uit de geschiedenis van de diamantnijverheid
had opgeteekend, en dat tot een geheel zou zijn uitgewerkt, zoo
niet de dood den verzamelaar verrast had. Degene, die de taak op
zich neemt, eene geschiedenis van de diamantnijverheid te schrijven,
zal in de nalatenschap van Mr. DE ROEVER menige aanteekening
van waarde vinden. Ook den Heer P. J. KAPTEYN, verbonden
aan de Archieven te Amsterdam, ben ik dank verschuldigd.
door het technische gedeelte ontving ik veel inlichtingen
van de leden der firma EDUARD VAN DAM, te Amsterdam,
Antwerpen en New-York. De Heer LOUIS LEVITICUS, die, als
eerste boekhouder in dit aanzienlijke huffs, ervaring heeft opgedaan,
heeft mij grondstof tot opbouwing van mijn werk geleverd.
Veel bijzonderheden verschaften mij de Heeren J. N. LOONSTEIN
(kloover) ; J. HENRIQUES DE SOUZA en M. Cox (snijders) ; C. HESTER
(versteller en slijper) ; Joz. M. M. WOLF (slijper) ; P. DAAMEN
(zager). Bij „DE VEREENIGDE SCHIJVENSCHUURDERS " vverd ik steeds
welwillend ontvangen, wanneer ik inlichtingen wenschte omtrent
het smeden, draaien en schuren van de schijf.
De Heer J. H. LAMON stelde zich te mijner beschikking
voor mededeelingen omtrent de roosjesbranche.
De zetterijen van den Heer J. A. HOETING en van de firma
VAN DER STICHEL (hoofd de Heer H. VAN BEEK) stonden steeds
voor mij open, en aan den Heer B. HESSELINK, werkzaam bij
de firma HOETING, heb ik buitendien menige bijzonderheid te
danken omtrent het zetten.
Veel steun mocht ik ondervinden van den Heer HENRI
POLAK, den Voorzitter van den Algemeenen Ned erlandschen
Diamantbewerkersbond, die voor mij een nimmer falende vraagbaak was en ten slotte mijn medewerker voor het technische
en historische gedeelte van dit werk werd.
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Ook de Heer JEF GROESSER, Secretaris van den Antwerpschen Bond, heeft mij aan zich verplicht, niet minder de Heer
ANDRIES DE ROSA uit Parijs.
De Heer A. S. DE LEVITA heeft belangeloos maanden Lang
photographieen voor dit werk gemaakt.
Eene gansche rij van namen zou hier nog moeten volgen,
Wilde ik hen opnoemen, die in speciale gevallen mij ten dienste
stonden, en die in meerdere of mindere mate hebben bijgedragen
tot het tot stand komen van dezen arbeid.
Aan alien mijn dank voor hunne groote welwillendheid !
Amsterdam,

September 1 907.
Dr. F. LEVITICUS.

Het aandeel, dat ondergeteekende in de samenstelling van
dit werk heeft gehad, is van zeer ondergeschikt belang. Behalve
in het mededeelen en verklaren van verschillende technische en
historische bijzonderheden, bestond het hoofdzakelijk uit werkzaamheden van revisorischen aard, daar een niet-technicus als de
Heer LEVITICUS bezwaarlijk in alle finesses van het ingewikkelde
diamantbedrijf kon zijn doorgedrongen en vele geschiedkundige
bijzonderheden slechts bij overlevering bekend waren, hem niet,
doch mij wel. Het bijeenbrengen van het materiaal, het rangschikken en bewerken daarvan is echter geheel het werk van
Dr. LEVITICUS. En ik ben hem zeer erkentelijk, dat hij wel zoo
goed heeft willen zijn, mijn naam to verbinden aan een werk,
zoo belangrijk voor de industrie, waarin ik werkzaam ben, en
dat essentieel het zijne is.
Laren,

September 1 90 7.
HENRI POLAK.

INLEIDING.
Voor de samenstelling van een vakwoordenboek van een tak
van nijverheid wordt in de eerste plaats vereischt, dat men in
den gang dezer nijverheid een blik heeft geslagen. Noodig is
kennis van de grondstof, kennis van de werktuigen, die dienen
ter bewerking der stof, kennis van de voorwerpen, die door
middel van de werktuigen uit de grondstof verkregen worden.
Deze kennis van de g e h e e 1 e nijverheid kan haast niet in een
persoon vereenigd zijn ; de verdeeling van den arbeid, eene
instelling van den nieuweren tijd, is oorzaak, dat de arbeider
zelf slechts geheel vertrouwd raakt met een scherp begrensd
gebied van de nijverheid, waarin hij werkzaam is. Een gevolg
van deze omstandigheid is, dat de samensteller van een vakwoordenboek zich met een a 1 g e m een en blik in die nijverheid
moet tevreden stellen. Doch die algemeene blik is dan ook
bepaald noodig. Stelt men met het oog op de t a al het werk
samen, zoo is toch ook altijd de algemeene kennis van het
technische deel een van de eerste grondslagen, waarop het werk
steunt. Zonder die kennis gaat de samensteller zich bij de taalkundige studie verdiepen in gissingen, die, wanneer hij ze uitspreekt, door den eenvoudigen, niet-wetenschappelijken werkman
vaak onmiddellijk moeten worden afgewezen.
Naast de technische kennis is de g e s c h i e d e n i s van
den tak der nijverheid noodig. De ontwikkelingsgeschiedenis, de
verplaatsing der nijverheid tengevolge van meer of minder diep
ingrijpende gebeurtenissen, de invloed van verschillende volken
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en landen, dit alles zijn faktoren, die men niet uit het oog
mag verliezen. De geschiedenis is voor den taalkenner reeds
sedert Lang eene gewichtige hulpwetenschap. Zij Licht hem omtrent
vele zaken in; zij leert hem de ware beteekenis der woorden
en uitdrukkingen kennen. Vaak is de naam gebleven, doch het
voorwerp is verloren gegaan en door eene nieuwe winding vervangen ; de uitdrukking is gebleven, doch de omstandigheden,
die aanleiding tot het ontstaan gaven, behooren tot de geschiedenis, in de dubbele beteekenis van het woord.
Niet het minst is dit het geval in de diamantnijverheid.
Zij neemt buitendien een eigenaardige plaats in onder de verschillende bedrijven. De grondstof komt uit verre -werelddeelen,
de bewerking heeft bijna uitsluitend plaats in Noord- en ZuidNederland, voornamelijk in twee steden. Het afzetgebied wordt
gevormd door de groote middelpunten van welvaart buiten de
Nederlanden, ja buiten Europa.
Verder zijn de toestanden in de diamantnijverheid vaak geheel
verschillend van hetgeen men in de andere bedrijven vindt. In
de eerste plaats vindt dit zijne verklaring in de omstandigheid,
dat, gelijk reeds gezegd, er slechts twee steden ter wereld zijn,
waar in hooffizaak het bedrijf wordt uitgeoefend. In de tweede
plaats moet men bedenken, dat diamant een zeer kostbaar weeldeartikel is, dat' dus betrekkelijk weinig afname vindt. En al is
de invloed van de nijverheid in de steden Amsterdam en Antwerpen bijzonder groot, al loopt het getal der werklieden in
beide steden in de duizenden, al zijn de getallen, die de waarde
van de bewerkte stof uitdrukken, millioenen, toch is de invloed
van dit alles op de were l d-nijverheid niet van zulk eene
groote beteekenis, dat men bij hem, die in alles belangstelt en
van all es zooveel mogelijk kennis neemt, ook steeds gezonde
begrippen, op feiten steunend, mag veronderstellen.
Er komt nog meer bij. De diamantnijverheid en de daar-mee nauw samenhangende diamanthandel, hoewel reeds van
ouden datum, zijn eerst langzamerhand in een meer geregeld
stadium gekomen. De verhouding tusschen fabrikant en werk-
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man is van lieverlede geheel anders geworden, doch verschilt
toch nog veel van die verhouding in andere vakken. Nergens
anders komt het zoo vaak voor, dat fa brik ant en fabriek seigenaar twee verschillende personen zijn, dat de eerste de
gelegenheid tot het laten werken huurt van den laatste. Ook in
dit opzicht heeft eerst de allerlaatste tijd weder groote verandering gebracht, er werden groote fabrieken gebouwd door
de juweliers zelf.
Ook het vereenigingsleven is eerst in den laatsten tijd tot
grootere ontwikkeling gekomen en heeft een machtigen invloed
op de nijverheid zelf uitgeoefend. Het valt niet te ontkennen,
dat er vereenigingen van werkgevers en van werknemers in
vroegeren tijd zijn geweest, thans nog bestaande instellingen
wijzen daarop, en hij, die de geschiedenis der nijverheid beschrijft,
zal nog menige bijzonderheid kunnen mededeelen, hoewel veel,
wat hierop betrekking heeft, is verloren gegaan. Doch Welke
ook de opgediepte bijzonderheden zullen zijn, vast staat, dat
lichamen als de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (A.N.D.B.), de Antwerpsche Diamantbewerkersbond (A.D.B.), de Amsterdamsche juweliersvereeniging (A. J. V.), zich eerst in den lateren tijd
gevormd hebben en op nijverheid en handel een grooten invloed
hebben uitgeoefend.
Naast de genoemde Diamantwerkersvereenigingen, die de
twee grootste zijn, vindt men in de beide middelpunten der
nijverheid nog andere, uitsluitend uit diamantbewerkers gevormd,
of waarin de diamantwerkers als zoodanig zijn opgenomen. 1k
noem te Amsterdam : B e t s a 1 e 1, eene vereeniging van uitsluitend
Israelietische werklieden en handelsbedienden. Verder Pat rim od i u rn van de Protestantsche en Sint-Eduardus van de
Katholieke werklieden. Vermelding verdient nog „de Gilde der
Antwerpsche diamantnijverheid", kortaf genoemd „de Gilde".
Vereenigingen van werkgevers of werknemers vindt men
ook in andere plaatsen, waar de nijverheid wordt uitgeoefend.
1k noem o. a. te Parijs de Chambre syndicate patronale
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en de Chambre syndicale des ouvriers diamantaires; in New-York de Diamond Manufacturers' Association en de Diamond Workers' Protective Union.
Omtrent de beide groote centra der nijverheid, de beide
grootste vereenigingen in deze centra en omtrent het in 1905
gestichte Wereldver bon d vindt men onder de daarop
betrekking hebbende namen verdere bijzonderheden.
Vakbladen bestaan er ook en hebben er bestaan. De grootste
vereeniging der arbeiders te Amsterdam heeft haar „W e e k b 1 a d
van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbew er k e r s b o n d", die te Antwerpen had tot voor korten tijd
„D e Diamantbew erke r". Deze bladen bevatten artikelen,
het vereenigingsleven betreffend, ook belangrijke mededeelingen
omtrent het vak zelf, zij houden den lezer op de hoogte van
nieuwe werktuigen, verbeteringen enz.
Titels van vakbladen van andere vereenigingen zijn o. a.
het Gil d e b 1 a d, dat m aan del ij k s verschijnt en verspreid
wordt onder de leden van „de Gilde der Antwerpsche diamantnijverheid" bovengenoemd. „O n s Cent r u m" is het orgaan van
de leden van St. Eduardus te Amsterdam enz. enz. Een blad, dat
sedert Lang opgehouden heeft te verschijnen, doch verscheidene
jaren den lezer vaak door degelijke artikelen van delfstofkundigen en vakmannen heeft ingelicht, en daardoor voor den
belangstellende nog steeds eene hulpbron bij de studie kan zijn,
is „D e D i a m a n t", voor het eerst uitgekomen in 1884. Een
blad, dat daarentegen slechts een zeer kort bestaan had, is
„De Diamantindustrie", dat evenals het laatstgenoemde te Amsterdam verscheen.
De werklieden-vereenigingen te New-York en te Parijs bezitten
maandbladen ; terwij1 te Parijs nog verschijnt „L e D i a m a n t",
maandhlad, aan den juweelenhandel gewijd.
Ten slotte zij hier van vakbladen nog vermeld het reeds
sedert 1869 te New-York en Chicago verschijnende „T h e
J e w e 1 er s' C i r c ular". Dit blad is van geheel anderen acrd,
dan de vermelde Europeesche bladen, wip ook de toestanden in
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Amerika geheel anders zijn. Amerika is meer het afzetgebied
van de Noord- en Zuid-Nederlandsche nijverheid, ook zetterijen
worden er veel gevonden. De groote juweliers zijn winkeliersjuweliers, die de gezette goederen verkoopen, en die zich niet
uitsluitend tot den diamanthandel beperken, doch die tevens
andere kostbare gesteenten, horloges, brons-, glas- en kristalwerk verkoopen. Van dezen toestand geeft „The Jew el er s'
C i r c ul a r", die trouwens eene samensmelting is van verschillende
bladen, een getrouw beeld. Daar men echter in den laatsten tijd
in Amerika begonnen is met de bewerking der ruwe stof, houdt
het zooeven genoemde blad ook rekening met dezen nieuwen
toestand, en menig artikel van Amerikaansche autoriteiten op
het gebied der delfstofkunde maakt het blad aantrekkelijk.
Na deze uitweiding zal het duidelijk zijn, dat een vakwoordenboek der diamantnijverheid meer moet bevatten dan dat, wat
streng genomen tot de verschillende werkzaamheden behoort.
Wij komen thans terug op de waarde van de geschiedenis
der nijverheid.
De geschiedenis leert ons, dat de kunst van de diamantbewerking in Z u i d-Nederland reeds vroeg heeft gebloeid. En
moge de persoonlijkheid van Lodewijk van Berken uit Brugge
niet vast staan, zeker is het, dat in Zuid-Nederland de diamantnijverheid een tak van bedrijf was, vOOrdat men in NoordNederland iets van het bestaan of wist. Dan volgde er een tijd,
dat het diamantvak zich voor een deel verplaatste van de boorden
der Schelde naar die van Amstel en IJ. Dit gebeurde in 1585,
toen Antwerpen na eene dappere verdediging onder Marnix van
St. Aldegonde zich aan Alexander van Parma moest overgeven.
De overwinning, door de Spanjaarden behaald, had den ondergang van handel en nijverheid tengevolge. Ook diamantbewerkers
trokken naar het Noorden, zij vestigden zich voornamelijk to
Amsterdam.
Wij zeggen : v o o r n a m el ij k. De geschiedschrijver vindt
hier nog eene dankbare taak. Er zijn, behalve Amsterdam, nog
enkele andere plaatsen, die in dien tijd diamantbewerkers opnamen.
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Even vOOr het ter perse gaan van dezen arbeid, werden wij
door het Stedelijk Archief te Amsterdam in de gelegenheid
gesteld, kennis te nemen van het feit, dat in het Over ij s e 1 s c he
plaatsje Hass elt in het begin der z e v e n t i e n d e eeuw het
diamantslijpen werd uitgeoefend.
Aan het Archief te Amsterdam waren namelijk in den loop
van dit jaar door het Rijksarchief in de Provincie Overijsel te
Zwolle voor enkele weken ter leen gezonden van de stad Hasselt
„Dageljksche handelingen. — Voluntaire en Conientieuse
taken. — Resolutien van 157 9-1580 en van 1611-1627" en
hierin komt voor
fb. 104 onder dagteekening van 1 1 September 1 6 1 8.

tiolgent3 alsoe fondle sicb taten gelusten, net gebenchenbe
op bee sijne voorscbreven beloften, verleben Zonbacb acbt
bagen, des nacbts voor twie personen op be sttennen Brugge
be wacbte aen te nemen, enbe bes ttjt3 =trent mibbernacbt
vanbe wacbte te blvven, cube entlijch met be Earnenbe liontte
neffens ben Dij amantslilpersknechl 1) omtrent mtbbernacbt twie
meat, verbij be scbittewacbte op te stiennen Brugge te gaen,
sonber be scbittewacbte te witten antewoorben, of jet tegen=
staenbe be scbtitewacbte teem gevraget deft. Wife baer ?

Waar hier sprake is van d i a m a n t s 1 ij p e r s k n e c h t,
besluit men van zelf ook op het bestaan van een b a a s. Het
feit echter, dat gesproken wordt van „den dijamantslijpersknecht"
geeft te kennen, dat de omvang van het bedrijf in Hasselt, zeer
gering was.
1)

Wij cursiveeren.
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Spoedig na de vestiging in Amsterdam komen namen van
diamantbewerkers in deze stad voor. Zoo vindt men in bet
Kerkelijk Huwelijks-Inteekeningregister van Amsterdam onder
dagteekening van 27 December 1589, dat
„compareerde .Pieter Goos van Antwerpen, diamanisnijder,
wecluzvnaar van Margriele van der Keene, woonende op den
Zeedijck 1121 gallioen ten eenre, ende Cateelijne van Somergenz
van Bauxselle, oudl XX VI jcwen, woonende in de nies0
arm ter andere zifd en. Rude gaeven aen dere aen malcanderen
verlovel ende mei Erouwe vePbonden waren. Versoeckende haere
drie sona'aechsche uyiroepingen omme nae de se/ye de voorschreven lrouwe le solemniseeren ende in alles le vollrecken soo
verre daer anders Been we/lige Velhinderinge voor en vane.
Elide naera'ien sij op apes naar behooren geantwoort hadden
sin hun hare geboden verzvilliget.
(w.g.) Pieter Goos. (w.g.) Celijn van Somercous 1).

Dit uittreksel nit het inteekenregister is zeer eigenaardig.
Het leert ons, dat Pieter Goos behoorde tot de Hervormde
Kerk, dus is een van de uit Antwerpen gekomenen, die wegens
den godsdienst de stad hunner inwoning verlieten. Degene, die
minder met de geschiedenis der nijverheid bekend is, zou eerder
zulk eene inteekening onder de papieren der Israelietische
kerk gezocht hebben.
Wij behoeven verder aan het woord di a m a n t s n ij d e r
niet de beperkte beteekenis toe to kennen, die het in de nijverheid bezit ; het woord duidt vaak niets anders aan, dan dat
iemand in de diamantnijverheid werkzaam is. En oorspronkelijk
deed een man all e bevverkingen aan den steen. Dat zulk een
werkman nu eens „snijder" en dan weer „slijper" wordt genoemd,
1) Dat de onderteekening (van Somercous) niet geheel overeenkomt met den
in den tekst staanden naam (van Somergem), is een niet zeldzaam verschijnsel
in oude registers.
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is daardoor duidelijk. In het tegenwoordig Engelsch is een
„diamond c u t t e r" een fabrikant, die dus zagen, klooven, snijden
en slijpen laat uitvoeren; ook wordt hetzelfde woord gebezigd
om in het algemeen een diamantbewerker aan te duiden.
De handteekening van Pieter Goos in het register is zeer
goed, zelfs fraai geschreven, iets, wat vooral treft in die dagen,
toen zeker in de rneeste gevallen eene goede hand getuigde
van eene goede opvoeding. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
de diamantbewerkers in dien tijd tot den gegoeden, ontwikkelden
stand behoorden.
De nieuwe nijverheid in Amsterdam breidde zich op buitengewone wijze uit ; want zij, die daarheen waren getrokken, vereenigden zich niet dadelijk tot een gilde ; en hierdoor werd het
voor velen gemakkelijk, in het diamantvak te worden opgenomen.
Dat de diamantnijverheid uit Zuid-Nederland naar het Noorden
gekomen is, dat bewijst de woordenschat.
Het is zoo eigenaardig, dat in deze twintigste eeuw in
Amsterdam Nederlandsche woorden gebruikt worden in het
diamantvak, die den taalvorscher in verlegenheid brengen, wanneer hij zich niet telkens voor den geest haalt, dat de oorsprong
dier woorden naar het Zuiden wijst. Die woorden wreken zich
als 't ware op hem, zoodra hij een oogenblik uit het oog verliest, dat in Zuid-Nederland moet gezocht worden, dat de
werklieden, die hunne geboorteplaats verlieten, hunne woorden
medenamen. In Vlaamsche woordenboeken als SCHUERMANS en
DE Bo vindt men woorden opgeteekend, die in de vaktaal
der Noord-Nederlandsche diamantbewerkers van onze
dagen gebruikt worden.
Ziehier eenige voorbeelden
I. De diamantbewerker, die, zijn plicht vergetend, den
dag met niets doen, misschien wel aan den drankduivel offerend,
doorbrengt, heet bij den werkmakker, looie r, men zegt van
hem dat hij looi t. En nu het Westvlaamsche Idiotion opgeslagen, daar vindt men
onder Looi: „eigennaam voor Eligius. Evenals Lamen
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(Willem), Lodden (Lodewijk) wordt looi ook gebezigd als
gemeennaam voor traag en onbehendig mensch. Het is een
oprechte looi, een looi van een vent".
onder 1 o o i: „bijvoegl. nw. hetzelfde als lui, log. Kiliaen
loy, voddig , een looie lente, looie vent, looi zijn".
onder looien: „wordt te lande schertsende gebruikt voor
St-Eloy vieren, den patroon van de smeden en de wagenmakers.
De boeren looien met de wagenmakers en smeden mee en kijken
te dier gelegenheid somwijlen wat diep in 't glas. Hij is gaan
looien bij zijnen wagenmaker".
En nu als voorbeeld van het andere uiterste
2. De diamantsnijder of -kloover, die, vervuld van den plicht,
die op hem rust, in den winter, terwip het nog niet geheel dag is,
vol ijver aan het werk gaat en in den namiddag van die donkere dagen nog aan den arbeid zit, moet licht ontsteken en
opdat dit licht nog meer op de hand valle, maakt hij gebruik
van den ordinaal 1).
Wat is een ordinaal ? Schuermans deelt het ons mede
„Ordinaal, m. Zoo noemt men te Leuven, te Antwerpen
en elders : eene lage bolvormige flesch van witglas geblazen en
met zuiver water gevuld, achter Welke men een lampken of
keersken zet, waarvan de stralen door het water heenschijnende,
een Witter en helderder licht verspreiden op het voorwerp, dat
achter zulke flesch geplaatst is. De heldere stralen zijn talrijk
volgens het getal ordinalen, rondom het lichtje geplaatst. Kantwerkers, schoenmakers enz. gebruiken meestal zulk licht. Eug.
Zetternam 2) schreef 's avonds veelal bij eenen ordinaal."
Nu weet men, waarom de Amsterdamsche diamantbewerker
van or din a a 1 spreekt, een woord, dat in het Noord-Nederlandsch anders niet voorkomt. De schoenmaker bier spreekt van
ballon of glazen bol, de diamant z e t t e r spreekt van bokaal.
1) Het avondwerken in de eigenlijke beteekenis van het woord komt als
k.
g
reel
niet meer voor. Zie a
2) Pseudoniem van den Vlaamschen schrijver Diricksens, geboren te Antwerpen 1826, gestorven aldaar 1855.

14.

Doch de eig en 1 ijk e diamantbewerker, de man, die de steenen
bewerkt, kent den o r d i n a a 1; hij wijst naar Zuid-Nederland.
Meer voorbeelden zullen wel niet noodig zijn, om de overtuiging to schenken, dat werken als van Schuermans en van
De Bo voor den samensteller van een vakwoordenboek van den
diamantbewerker, uit een taalkundig oogpunt van onschatbare
waarde zijn.
Doch er is meer.
Hoewel Antwerpen een deel zijner diamantbewerkers in
vroeger tijd aan het Noorden afstond, is het toch later weder een
middelpunt der nijverheid geworden. Ja, er is in latere jaren een
tijd aangebroken, dat Amsterdamsche diamantbewerkers naar
Antwerpen verhuisden. En wanneer men in onze dagen de werkplaatsen in Antwerpen bezoekt, vindt men er tal van Amsterdammers, die daar het yak uitoefenen, ten minste onder eenige
duizenden Zuid-Nederlanders vindt men honderden Noord-Nederlanders. En de wisselwerking is niet uitgebleven. Meer dan een
woord uit Noord-Nederland heeft het burgerrecht in de Scheldestad verkregen. Wie slechts kennis neemt van den inhoud van
vakbladen als het „Gildeblad" en „De Diamantbewerker", zal
daar herhaaldelijk woorden ontmoeten, die in beperkten zin
Noord-Nederlandsch zijn.
Hij zal er bovendien woorden vinden, die langzamerhand
in het Nederlandsch zijn binnengedrongen, woorden, die tot de
Hebreeuwsche taal behooren, die echter door een taalgeleerde
als Vercoullie in diens etymologisch woordenboek werden opgenomen, daar zij het burgerrecht verwierven.
Vanwaar deze woorden?
Zooals gezegd, niet dadelijk vormden de in Amsterdam uit
het Zuiden aangekomen diamantbewerkers een gilde. En een
gilde der diamantbewerkers heeft in den eigenlijken bloeitijd
dezer instellingen daar nimmer bestaan. Wel weten wij, dat in
November 1748, meer dan anderhalve eeuw na de eerste vestiging, zich de diamantbewerkers wendden aan de „EdeIe GrootAgtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders milsgaders de Ed.
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AO. Heeren van den Gereee der stall Amsterdam met het

verzoek, een gilde te mogen vormen. Wij weten, Welke proeven
van bekwaamheid in het ontwerp werden aangegeven voor den
Baas in de verschillende bedrijven
„dal nanzeqk een Diamant Sliper zal gehouden zin een
Brijant te slOen, van onder en boven gebrijandeert, een
Pandelog oft deze(ge wize als mede een Roos en een Hart.
Een Diamant Snider van geliken de vierfatsoenen le sni/a'en,
mils de Briljant weegende twee grin en de Roosen ten minste
een gritn, en dat laalsleqk een Kloover gehouden zal zijn een
Steen van vier grin in zessen te slaan en zulks laaten zien
b' Deeken en Overluiden geexamineert zifna'e, wilders a' ezelve
in veertien le than en daar en boven nog een plat steentje
door de Naal en een plat sfeenfje door de twee Bunten leggende
tot Roosen le slaan."

Wij weten verder, dat dit verzoek aan het Stadsbestuur
van de hand werd gewezen.
Het niet vormen van een gilde, spoedig na de vestiging
der eerste diamantbewerkers te Amsterdam had een eigenaardig
gevolg. In dien tijd namelijk hadden zich ook de Joden in
Amsterdam gevestigd, de Portugeesche Joden waren daar omstreeks 1590 gekomen, de Duitsche Joden niet Lang daarna.
Dezen konden niet in gilden worden opgenomen , zooals nog
blijkt uit Statuten van 1632 ; door de toevallige omstandigheid,
dat het diamantbedrijf geen gilde had, stond het nu den Joden
vrij dit yak aan te leeren. Vandaar de omstandigheid, dat zoovele Israelieten onder de diamantbewerkers worden gevonden,
welk getal hoe Langer hoe grooter werd, doordien de naar
Amsterdam gekomen Portugeesche Joden de betrekkingen, die
zij met Indie hadden aangeknoopt, ook in hunne nieuwe woonplaats onderhielden, waardoor de Israelieten tevens als werklieden in de eerste plaats in aanmerking kwamen.
Deze omstandigheid is oorzaak, dat de taalvorscher, die
de vaktermen van het diamantvak beschrijft, zich ook met de
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studie van het Hebreeuwsch moet bezighouden. Zelfs kennis van
het Joodsch-Duitsch dialekt wordt vereischt. Spreekt immers niet
ook de echt Antwerpsche slijper van a b i n en a b a u s, al zegt
hij voor dit laatste vaak a b u i s?
Doch behalve de zooeven genoemde hebben ook nog andere
talen woorden en uitdrukkingen aan de diamantnijverheid afgestaan. Immers de mijnen zijn voor het grootste deel gelegen in
het gebied, waar de Engelsche taal de heerschende is ; de
grondstof, het ruwe diamant, wordt van Zuid-Afrika door de
groote Engelsche mijnmaatschappijen naar Londen vervoerd, alwaar
de juweliers uit Antwerpen en Amsterdam hunne inkoopen
komen doen. Het is dus natuurlijk, dat de benamingen in den
r u w h an d el Engelsch zijn.
En het geslepen diamant?
In den tegenwoordigen tijd vormt Amerika niet alleen door
de koopkracht der talrijke millionnairs en milliardairs, doch ook door
den welstand zijner bevolking in het algemeen — voor Amsterdam althans — het voornaamste afzetgebied en wel voor de
fijnere goederen. Tot voor betrekkelijk korten tijd was Parijs
echter de hoofdplaats, waar de geslepen diamanten werden verkocht. Niet minder natuurlijk dus, dat ook enkele zuiver
Frans c h e woorden in het diamantvak voorkomen, daar waar
het geslepen steenen doch ook, waar het het vak van den
z et t er betreft.
Nu heeft het wel een punt van overweging uitgemaakt, of
ook deze woorden dienden te worden opgenomen. Tot opname
heb ik echter besloten, wij1 in het diamantvak, zooals reeds
gezegd, de handel en de nijverheid ten nauwste met elkander
verbonden zijn. De grootste juweliers van den tegenwoordigen
tijd waren voor omstreeks twintig jaren zelf werklieden. Kennis
van de bewerking is noodig, wil men als koopman slagen, al
zijn er ook eenige treffende uitzonderingen op dezen regel, vooral
te Antwerpen. De k loov er zal het best als handelaar en fabrikant kunnen optreden, wiji hij de ruwe steenen het eerst ter
bewerking krijgt en dus, met de ruwe stof het best bekend, de
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aangekomen goederen met verstand van zaken kan inkoopen.
Waar, gelijk boven medegedeeld, ook het v e r e e n i g i n g s1 e v e n van grooten invloed is op de ontwikkeling der diamantnijverheid, daar is het ook noodig verschillende termen daarvan
in een vakwoordenboek op te nemen.
De Nederlandsche vaktermen van het diamantvak zijn op het
punt de wereldtalen te doordringen. De nijverheid is tot heden
toe in de centra Amsterdam en Antwerpen gebleven, doch
eveneens, zij het dan ook in minder mate, vindt men haar te
Parijs en te New-York, te Hanau, te Idar, in de Jura en in
Zwitserland.
In Parijs wordt de meerderheid der arbeiders gevormd
door de Nederlanders, in New-York is het aantal arbeiders, die
Noord- en Zuid-Nederlanders zijn, 90 0/0, dus slechts i o % nietNederlanders.
Onder deze gunstige omstandigheden kan het niet uitblijven,
de Nederlandsche taal doordringt hier het
Engelsch, het Fransch en het Duitsch met Nederlandsche termen. In datzelfde Noord-Amerika, dat zijn oorsprong
aan de Nederlanders te danken heeft, in datzelfde Amerika,
welks groote mannen — beginnen wij slechts met den tegenwoordigen President der Vereenigde Staten -- sours door hunne namen
op Nederlandschen oorsprong wijzen, waar ook de
plaatsnamen vaak aan dien N e d e r 1 an ds c hen oorsprong herinneren, in datzelfde Amerika wordt thans een nieuw Nederlandsch takje geent op de Engelsche taal. En al behoeft men
het nu niet in dien poetischen zin op te vatten, als Gottfried
von Straszburg in zijn „Tristan und Isolde" het uitdrukte, toen
hij van Heynryck van Veldeke getuigde : „er imphete daz erste
ris in tiutscher zungen" toch is het treffend, dat thans reeds
de invloed van het Nederlandsch in dezen zin bespeurd wordt.
Bezoek de diamantslijperijen te Parijs, te New-York te midden
„Hij entte het eerste rijsje in de Dietsche taal." Zie Gottfried von Straszburg's Tristan und Isolde, vers 4736/37.
2
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van het geraas der machines, verstaat gij niet alles, wat de
werklieden zeggen ; doch dat is zeker, al spreken zij Fransch
of Engelsch, onder het snorren der wielen wordt uw oor getroffen door de N e d e r 1 an d s c he vaktermen, de vaktermen,
Welker oorsprong voor een deel in V 1 a an d er en moet gezocht worden.
Is het niet eigenaardig, dat eene „schijf", waarvoor de diamantwerker in Engeland zegt disk of wheel, ook in den laatsten
tijd wordt genoemd skive (gesproken : s k a a i f) ? Dit is eene zooveel mogelijk met de Engelsche klankleer in overeenstemming
gebrachte uitdrukking, aan het N e d erlands c h ontleend ; des
te treffender, daar men in het Engelsch toch de woorden s h e a v e
en s h i v e heeft, die het begrip „schijf" uitdrukken.
En hoe drukt de fabrikant zich uit, die, eene fabriek in
Amerika gesticht hebbend, naar zijn hoofdkantoor te Antwerpen
of te Amsterdam een telegram zendt ? Hij seint: „S end i mm e di a t e 1 y VERSTELPITTEN, DOPPEN and TANG EN " .
Reeds meer dan eenmaal is ter sprake gebracht het zonderlinge verschijnsel, dat de Nederlanders van het Noorden en
het Zuiden, die als diamanthandelaren en diamantbewerkers de
wereld van dit weeldeartikel voorzien, die alles, wat deze nijverheid en dezen handel betreft, in hun e i g e n land hebben,
gedwongen zijn, op bepaalde tijden van Antwerpen of Amsterdam
naar Londen te vertrekken, om daar de grondstof in te koopen.
Het is bekend, dat reeds herhaaldelijk er sprake van is
geweest z elf mijnontginning te beproeven. Men weet, dat een
beroemd delfstofkundige reeds jaren geleden pogingen in het
werk heeft gesteld, de Nederlanders voor dit plan te winnen ;
men weet dat deze pogingen mislukt zijn.
Wanneer deze pogingen toen ter tijde tot een goed resultaat
hadden geleid, dan ware de diamantnijverheid nog in ruimeren
zin N e d e r 1 a n d s c h geworden. Met het oog op mijnontginning
en ruwhandel zouden dan vele vreemde uitdrukkingen verdwenen
zijn en voor echt N e d er 1 ands c he all en g s hebben plaats
gemaakt.
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Is nu, door het mislukken der besproken pogingen, een
faktor buiten werking gebleven, die de diamantindustrie g e h e e 1
Nederlandsch zou doen worden; hetgeen thans Nederlandsch is, zal dit blijven.
Voorloopig althans behoeven wij niet te vreezen, dat het
Nederlandsch van de diamantnijverheid door eene vreemde taal
zal verdrongen worden.
In den laatsten tijd heeft men herhaaldelijk kunnen lezen
van plannen der groote mijnmaatschappijen, voornamelijk der
De Beers' Consolidated Diamond Mines Limited, om in ZuidAfrika, waar het r u w e produkt gevonden wordt, ook de
be w e r k i n g op groote schaal te doen uitoefenen.
Welk eene ontzaglijke tank zou de De Beers op zich
nemen, naast die, Welke zij reeds heeft ! Zij heeft thans,
door de prijsbepaling van het ruw, reeds een zeer grooten
invloed op industrie en handel. En die invloed kan niet beduidend grooter worden, wanneer zij zelf de b e w e r k i n g doet
uitvoeren,
Doch nemen wij aan, dat, niettegenstaande alle bezwaren,
daar Binds in het Zuiden de industrie gevestigd zou worden,
dan zijn de Noord- en Zuid-N ederlandsche diamantbewerkers
in de eerste plaats aangewezen voor de uitvoering dezer nijverheid, dan treden Noord- en Zuid-N e d e rl a n d e r s als leermeesters op.
Dat onder zulke omstandigheden het vak zou „verengelschen",
laat zich niet denken.
Dat het Nederlandsch van de diamantnijverheid door het
Fr a n s c h zal verdrongen warden, door de velen, die in Belgie
de industrie uitoefenen, is eveneens onaannemelijk. Immers
Antwerpen is een van de bolwerken der V 1 a a m s c h e beweging. En al moge de strijd voor de Nederlandsche taal bij
onze zuidelijke naburen in werkelijkheid niet zoo groot zijn
als het papier ons zou willen voorstellen, voor de d i a m an ti n d u s t r i e moet eene bijzondere omstandigheid als gunstige
faktor worden aangenomen..
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Deze omstandigheid is de leerlingregeling 1).
De leerlingregeling zal tengevolge hebben, dat het yak in
Zuid-Nederland niet verfranscht; het zijn in de eerste plaats
N e d e r 1 a n d s c h e ouders, die hunne kinderen als leerlingen in
de diamantindustrie geplaatst kunnen krijgen.
En al vinden wij ook enkele Fransche bladen, die aan de
diamantnijverheid gewijd zijn, de Franschman gebruikt de Nederlandsche uitdrukkingen. En de Franschman heeft ook reeds
sedert Lang uit Germaansche bron geput, wat de benamingen
van het diamantvak betreft.
Nemen wij bijv. het Fransche woord voor kloove n. Wij
verwachten daar fen d r e, dat in alle opzichten aan dezen term
voldoet. Doch voor dit bijzondere geval heeft men in het
Fransch een nieuw werkwoord g e v o r m d uit het Germaansch ;
het gebruikelijke woord is cl i v e r, het heeft uitsluitend betrekking op het diamantvak. Reeds Tavernier gebruikt dit woord.
Wij vinden het in het tweede deel van zijn „Voyage en Turquie,
en Perse et aux Indes" uit het jaar 1679. Hij moet echter zijnen
lezers dit woord uitleggen. Hij zegt namelijk van de Indiers
„ils se mettent a la (= la pierre) cliver, c'est a dire a la
fendre". Dat dit woord b e t r e k k e 1 ij k nieuw is, kan men begrijpen ; het is echter niet zoo nieuw, als Boiste, Wiens woordenboek in der tijd zeer bekend was, ons zou willen doen gelooven.
Van dit woordenboek is de zevende druk uit het jaar 1828 to
mijner beschikking. Het woord c 1 iv e r is daar opgenomen met
het teeken t er voor, waarmee is aangeduid „qu'il n'etait compris dans aucun dictionnaire de la langue francaise", dus ook
niet in de vroegere uitgaven van „Le Dictionnaire de l'Academie".
Een feit is echter dat de uitgave van dit laatste werk uit het
jaar 1798 het woord opgeeft 2).
1) Zie in dit boek de woorden: leerlingaanvulling, leerlingcommissie en leerlingregeling.
2) De verklaring van dit woord bij Boiste verdient bovendien nog onze
aandacht voor de geschiedenis van het diamantvak uit een t e c h n i s c h
oogpunt. Zie daarvoor onder het artikel „zaagmachine".
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Vinden wij blijkens de aanhaling uit Tavernier overname
uit het Germaansch, ten behoeve der diamantindustrie reeds in de
zeventiende eeuw ; dit ontleenen komt later nog veelvuldiger voor.
De Franschman spreekt in den t e g e n w o or d i g e n tijd
bijv. van dope, waar hij het Nederlandsche d o p bedoelt.
Eigenaardig die schrijfwijze, die dan toch ten doel heeft, het
Nederlandsch woord zoo nauwkeurig mogelijk uit te spreken.
Doch nu nog een woord, over de samenstelling van dit werk.
De gegeven woorden en vaktermen zijn, zooals zij in de Nederlanden door de mannen van het vak worden gebezigd. In woordenboeken is niet veel te vinden. Daar wordt wegens te weinige
bekendheid met de onderdeelen van 't vak een diamantslijper,
-kloover of -snijder somtijds niet onderscheiden. En de klacht
van zoo menig diamanthandelaar, die zich met het buitenland
in verbinding stelt, dat hij zelfs in het grootste woordenboek niet
vindt, wat hij in zijn brief noodig heeft, is niet ongegrond.
Dat de vakwoorden Nederlandsch zijn en Nederlandsch blijven,
is reeds gezegd, doch er is nog een aantal uitdrukkingen, die
naar het land verschillen, en toch ook niet opname in onze
beste woordenboeken gevonden hebben.
Dat bij sommige woorden in dit werk de Fransche, Duitsche
of Engelsche vertaling moest wegblijven, vindt, na hetgeen is
meegedeeld, zijne oorzaak in de omstandigheid, dat de vertaling
niet bestaat.
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bijv. nw. = bijvoeglijk naamwoord.
Eng.
= Engelsch.
Fr.
= Fransch.
= Grieksch.
Gr.
Hd.
= Hoogduitsch.
Hebr. = Hebreeuwsch.
m.
= mannelijk.
Mnl.
= Middelnederlandsch.
my.
= meervoud.
N.-Ned. = Noord-Nederland.

= onzijdig.
o.
= Oudfransch.
Ofr.
v.
= yrbuwelijk.
Z.-Ned. = Zuid-Nederland.
z.
z
= zie.
zt.
= zetten.
= klooven.
kl.
= snijden.
sn.
sl.
= slijpen.
verst.
= verstellen.
= zelfstandig naamznw.
woord.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN OVER
DIAMANT.

Alvorens dit woordenboek te beginnen, is bet noodig over
de grondstof zelf een en ander mee te deelen. Hierdoor zal
hij, die met minder kennis van zaken dit boek inziet, de verschillende termen beter begrijpen.
Het woord diam ant herinnert aan het Latijnsche a d am as.
Plinius noemt reeds deze stof adtiftecg; wanneer het dezelfde
afleiding heeft als het bijv. nw., beteekent het o n b e d w i n g b a a r.
Diamant is koolstof, in vrijen toestand gekristalliseerd de
kristalvorm behoort tot het regulaire stelsel, d. w. z. er zijn drie
even lange, elkaar rechthoekig middendoor deelende hoofd-assen.
De hoofdvorm, waarin diamant voorkomt, is het regelmatige
achtvlak (oktaeder), waarnaast echter als afwijking eenige andere
vormen voorkomen. De vlakken en ribben zijn niet geheel plat

Oktaeder.

doch altijd een weinig gebogen. Over het algemeen is de vorm
van een regelmatigen steen, zooals figuur i aangeeft. De drie
hoofdassen snijden elkaar loodrecht in het middelpunt de acht
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zijvlakken zijn gelijkzijdige driehoeken, die gelijk en gelijkvormig
zijn, terwip het inwendige vlak een vierkant is ; verder zijn er aan
het regelmatige achtvlak 12 even Lange ribben en 6 hoekpunten.
Reeds in overoude tijden wordt van diamant gesproken.
Diamant werd gevonden in de nabijheid van Golconda (Voor-Indie).
De eenmaal zoo machtige stad Golconda, ten westen van Haiderabad, had ook hare slijperijen. In onzen tijd heeft Golconda
slechts historische beteekenis voor de diamantnijverheid.
Als vindplaatsen worden verder nog genoemd de eilanden
Borneo, Sumatra en Celebes van den 0. I. Archipel. Hetgeen
op Borneo wordt gevonden, is niet weinig. Natuurlijk werd van
die Nederlandsche bezittingen alles o n m i d d e llij k naar het
Moederland gebracht. Zoo bestaan er nog verschillende veilingboekjes uit de I8e eeuw, waarin diamant van Borneo voorkomt.
1k vond o. a. twee zulke boekjes, n.l. :
Notitie van eene grook partj. lose _Brillanten alsmede een klein
ParzWe rouzve Dianzankn van Borneo welke verkogi zullen worden
tot Amsterdanz, op Woensda,o, den Eersien Februar!). 1792 ens. en
Notitie van eene schoone Party rouwe Diamanten van Borneo,
zijnde circa io5o caraat . . . . op Woensdag den 4 Yull 1792.

In 1727 wordt diamant gevonden in Brazilie, omstreeks
183o in het Oeralgebied (zeer kleine steentjes, voornamelijk in
de ertswasscherijen van Bissersk), in 1845 in Californie, in I 86o in
Australie (voornamelijk Victoria en Nieuw-Zuid-Wales) en vooral in
187o in Zuid-Afrika (West-Griqualand, Transvaal en de Oranjerivier-kolonie, tot voor korten tijd Oranje-Vrijstaat geheeten).
Diamant is het eerst uitsluitend in alluvium gevonden, d. w. z.
in door rivieren meegevoerde verweerde gesteenten en zand.
Prof. Molengraaff vooral heeft onderzoekingen gedaan in ZuidAfrika en kwam tot de ontdekking, dat het eigenlijke ganggesteente in het gebergte steeds bestaat uit vertikale pijpen van
een wit kwartsgesteente, i t a k o 1 u m i e t 1) genaamd, dat dikwijls
1)
Geraes.

Genoemd naar den berg Itacolumi in den Braziliaanschen Staat Minas
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verontreinigd en zeer hard is. Dit gesteente komt tusschen andere
vulkanische gesteenten voor en vormt bij verweering den zoogenaamden b 1 a u wen g r o n d, een blauwachtig grijs slib.
Diamant komt meestal voor in de nabijheid van goudmijnen.
Het ruwe diamant heeft een vrij onaanzienlijken loodglans, heeft
een soortelijk gewicht van 3,5 en staat in hardheid op de Schaal
van Mohs bovenaan (i0). Hiervandaan komt het ook, dat elke
bewerking, die diamant ondergaat, slechts door deze stof zelf
kan geschieden. Bij klooven, zagen, snijden (zoowel met de
machine als met de hand), slijpen, wordt de te bewerken diamant
met diamant behandeld, hetzij met stukken, hetzij met het poeder.
Diamant heeft het grootste lichtbrekend vermogen (brekingsindex = 2,487 ruim).
Daar de groei of was van uit het snijpunt der assen plaats
vindt, zijn de ribben en de hoeken het hardst ; deze worden dan
ook gebruikt, om andere harde lichamen te bewerken.
Zoo gebruikt de glazenmaker de ribbe, om er glas mede
te snijden, eveneens dient bij steendruk diamant tot graveeren.
De agaatslijpers bedienen zich van diamant, om gaten te Boren,
terwifi in het algemeen harde steenen en porselein met diamant
bewerkt worden ; ook bij het tunnelboren, allerlei mijnarbeid en
het zagen van graniet, basalt e. d. maakt men gebruik van
diamant.
Voor X-stralen heeft diamant een vrij sterk doorlatend
vermogen.
De grootste mijnen in Zuid-Afrika zijn het eigendom der
„De Beers' Consolidated Diamond Mines Ltd.", die in de laatste
jaren de opbrengst der mijnen stelselmatig beperkte, waardoor
de prijzen van het ruw en dientengevolge ook die van het geslepen goed zeer aanmerkelijk stegen.
De ruwe diamanten worden genoemd naar de mijnen, waaruit zij komen, en zoo heeft men in hoofdzaak
a. Kaapsche (Zuid-Afrikaansche, zooals boven medegedeeld).
De voornaamste Kaapsche diamantmijnen zijn : De Beers;
Kimberley, Bultfontein, Jagersfontein, Dutoitspan; Wesselton
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en Premiermijn, naar Welke de goederen genoemd worden,
uitgezonderd de eerste, welker diamant „Cape" wordt genoemd.
Hoewel deze mijnen meestal dicht bij elkander liggen, onderscheidt zich het diamant, wat betreft hardheid, kleur en zuiverheid,
aanmerkelijk.
b. Brazilaan s c h e, dikwijls zuiver, blauwwit, doch ook
slechtere kleuren.
De aanvoer uit de mijnen vindt plaats te Londen, waarheen de kooplieden of de makelaars gaan, die of de ruwe stof
zelf laten verwerken, of ze te Amsterdam en te Antwerpen weer
van de hand doen. Eene hoeveelheid aangevoerde diamant van
allerlei kwaliteiten, heet shipment. De Braziliaansche diamant
echter wordt ruw in Parijs aangevoerd.
Men koopt diamant dikwijls als heel of g es I o ten goed, dat
den kristalvorm geheel of ten naastenbij bezit en niet behoeft gekloofd te worden ; doch meestal moet diamant gekloofd en gezaagd
worden, alvorens de stof voor verdere bewerking geschikt is.
De bekendheid van diamant is, zooals gezegd, overoud. Reeds
in den Bijbel komt het diamant voor in Jeremias 17, r ; Ezechiel
3, 9 en Zecharja 7, 1 2 onder den naam TPV (schamier), die
volgens anderen intusschen „staal" beteekent. De namen van
steenen, die in den Bijbel bij de beschrijving van het borstschild voor den Hoogepriester genoemd worden, inzonderheid
Exodus XXVIII 17-20, zijn twijfelachtig, wat de beteekenis
betreft, hoewel de naam v7,k (odem) eenigszins aan diamant
doet denken, en hoewel sommigen den steen ctr_12 (jahalom) „diamant" vertalen.
Plinius noemt het diamant als erts van groote waarde.
Tot omstreeks 1728 kwamen de diamanten van Britsch-Indie ;
eerst later werd het overige gebied ontsloten, zoodat zelfs in
den tegenwoordigen tijd Indie geheel op den achtergrond is
gedrongen.
Enkele scheikundigen hebben zich in het laatst der i9 c eeuw
bezig gehouden met de vervaardiging van diamant. De pogingen
van Hannay te Glasgow in 188o, Moissan te Parijs, Moyat en
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Majorana hebben weliswaar tot gevolg gehad, dat diamant ontstond, doch de bereiding kost zooveel tijd en inspanning, en
het verkregene is zoo weinig evenredig aan de moeite, dat deze
proeven wel niet zullen worden voortgezet.
Men heeft diamant ook gevonden in meteoorsteenen, terwij1
Franck in enkele staalsoorten diamant ontdekte ; hoe hooger de
temperatuur was, waarbij het staal werd gemaakt, des te rijker was
de voorraad kleine diamantjes. Zie k u n s t mat i g e di a m an ten.
Tot in de I8 e eeuw nam Indie ook de eerste plaats in
den diamanthandel in. Toen werden in 1727 de dianiantvelden
van Brazilie ontdekt, en van dien tijd af had dit land den voorrang ; eerst in 187o werd de diamantrijkdom van Zuid-Afrika
bekend.
In 1867 kreeg O'Reilly een grooten diamant van een ZuidAfrikaanschen Boer, en spoedig daarop vond een Hottentot een
diamant. Toen dit bekend werd, stroomde een groot aantal
diamantdelvers naar Zuid-Afrika, die zich met weinig goeden
uitslag bezig hielden de rivieren af te zoeken. In 187o vond
men het eerst de Du-Toits-pan op eene hoogte tusschen de Vaal
en de Oranjerivier. Spoedig daarop werden nog gevonden de
drie mijnen Bultfontein, Old De Beers en de Kimberley.. In
denzelfden tijd ontdekte men de Jagersfontein en de Koffyfontein in den voormaligen Oranje-Vrijstaat bij Fauresmith en
Jacobsdal, zuidoostelijk van Kimberley. De Wesseltonmijn werd
ontdekt in 1890.
Aanvankelijk bevonden zich de mijnen in handen van verschillende aandeelhouders ; vervolgens ontstonden kleine maatschappijen, die op den duur niet tot bloei kwamen, omdat de
kosten te groot waren. Toen werd onder Cecil Rhodes de
„De Beers" gesticht met groot kapitaal. De „De Beers" heeft
het in hare macht, de prijzen van het diamant te bepalen. Zij
bouwt hare mijnen niet geheel af, doch Levert vaak minder, dan
zij zou kunnen.
Ook in Duitsch-Zuidwest-Afrika, inzonderheid bij Berseba,
heeft men diamant gevonden.
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De hooge prijs van het diamant vindt zijn grond in:
I. de zeldzaamheid,
2. de onverslijtbaarheid en
3. den weerstand tegen scheikundige inwerking.
Diamantslijperijen werden in het laatst der I 6 e eeuw te
Amsterdam opgericht ; wij hebben hier onder slijperij geheel iets
anders te verstaan dan de fabrieken, die men er tegenwoordig
vindt, ten getale van omstreeks 7o. Ook werden er te Antwerpen
reeds vroeg diamanten geslepen. De nieuwe fabrieken bestaan
daar sedert 1 8 7 5 .
Tegenwoordig vindt men nog slijperijen op enkele andere
plaatsen in Noord- en Zuid-Nederland, in Frankrijk, in Zwitserland, in Duitschland, in Amerika en op kleine schaal op Borneo.
Eigenaardig is de ontwikkeling der nijverheid in Hanau.
Tegenover die van Amsterdam en Antwerpen heeft zij weinig
te beteekenen. Doch vermeldenswaardig is het feit, dat dit stadje
wordt verdeeld in „Alt"- en „Neustadt" ; dit laatste gedeelte is
gesticht door Nederlanders en Walen, die in het laatst der
16e eeuw, wegens den godsdienst vluchtten en door den vorst
Filips Lodewijk 1I werden toegelaten. Vanaf dien tijd begint
de opkomst van Hanau. Wanneer men de begraafplaats van
Hanau bezoekt, wordt men getroffen door het groote getal
Nederlandsche namen en zelfs Nederlandsche opschriften op de
grafsteenen, die vaak graven van diamantbewerkers dekken.
Van de plaatsen in deze zooeven genoemde landen, dienen
hier met name te worden genoemd
In Noord-Nederland : Bussum, Hilversum en Rotterdam.
In Zuid-Nederland: Turnhout, Nijlen, Boom, Duffel, Borgerhout, Berchem, Grobbendonck en Dendermonde; in de laatstgenoemde plaats, zijn, wat eigenaardig is, veel vrouwen op de
slijperijen werkzaam. Volgens berichten van December 1905
bestond het plan te Gent eene slijperij te bouwen.
In Frankrijk: behalve Parijs nog Saint-Claude en omgeving
in het departement Jura.
In Zwitserland : Lucerne en Geneve.
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In Duitschland : behalve het zooeven genoemde Hanau nog
Idar in het Oldenburgsche vorstendom Birkenfeld.
In Amerika: New York, het daartegenover liggende Brooklyn,
Cincinnati, en in Zuid-Amerika voornamelijk Gouvea in Brazilie 1).
Amsterdam en Antwerpen zijn echter de middelpunten.
Braziliaansch diamant komt op de markt betrekkelijk zelden
meer voor ; de aanvoer heeft voornamelijk to Parijs plaats. Voorts
produceert Brazilie nog carbon en zwarte boort, die van industrieele
beteekenis zijn, en Welker waarde voortdurend stijgend is.
1 ) Zie voor de volle dig e mededeeling der plaatsen buiten de Nederlanden en Amerika, de artikelen Duitschland Frankr ij k en Zwitse rland.
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A.
Aanbod 0. Fr, o ffr e; Eng. offer ; Hd. A n g e b o t.
j van stof
zie vraag en aanbod.
1 van werkkrachten J
Aan den duim Z. klooven en snijden.
Aan den gang brengen Z. gang.
Aan den vinger Z. klooven en s n ij d e n.
Aandrukker m. (zt.) Z. koperen aandrukker.
Aanschroeven Fr. visser; Hd. anschrauben; Eng. to
screw.
De kloovers- en de snijdersbak warden op de tafel
aangeschroefd door middel van eene schroef, die door
de werktafel gaat en beneden door eene moer wordt
vastgemaakt.
Aansteker m. (zt.) Z. scherpe aansteker.
Aanvegen (de tafels en den grond) Fr. b a 1 a y er; Eng. t o
sweep; Hd. kehren.
Vegen, om weggeraakte steentjes op te zoeken.
Bovendien wordt aangeveegd om den afval te verzamelen, die verkocht wordt. Z. v u 11 i s.
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Aanvijzen Z-Nederl. Z. aanschroeven.
het aanvoeren. Fr. arrivage; Eng. s u p p l y;
Hd. Anfuhr.
Aanvoer m. hoeveelheid. Fr. quantit y am ene e, importations; Eng. import; Hd.
Anfuhr.
De aanvoer van ruw diamant in hoofdzaak vindt
plaats uit Zuid-Afrika. De stof komt te Londen aan,
de kooplieden gaan van Amsterdam en Antwerpen naar
Londen, om daar het „goed" te zien. Daar de aanvoer
beperkt is, en de mijnmaatschappijen de prijzen naar
willekeur kunnen vaststellen, is de stof zeer duur en
zijn de kooplieden als 't ware gedwongen te koopen
tegen den vastgestelden prijs. Ook moeten zij in den
regel voor een aanzienlijk bedrag tegelijk koopen.
De ruwe stof wordt ook voor een gedeelte naar
het vasteland gezonden, door r u w m a k e 1 a a r s daarheen gebracht, zoodat in Amsterdam, Antwerpen en
New York ook ruw kan worden ingekocht, en dus de
kooplieden niet alien genoodzaakt zijn naar Londen te
gaan.
Ten slotte zij vermeld, dat het Braziliaansche
diamant in ruwen staat niet te Londen, doch te P a r ij s
aankomt.
Z. shipment, gezicht, ruwhandel, Lon den,
ruwmakelaar, Parijs.
Aanvoeren Fr. amener, importer; Eng. to supply;
Hd. anfahren.
Aanzetsteen m. Z. oliesteen.
Aanzetten Z. s 1 ij p e n2.
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Fr. ab-dehors.

Abaus
Abin

I

(sl.)
Fr. ab-dedans.
Dialektwoorden uit het Joodsch-Duitsch 1) ; abin =
of in; abaus = of uit.
Dat de ware beteekenis niet begrepen werd, blijkt
uit de verbastering a b u i s. Z. aldaar.
Veel beter is de Fransche vertaling ab- d e h o r s
voor dit laatste woord, waar de beteekenis duidelijk
is weergegeven. Het behoud van. a b in de onbetoonde
lettergreep is voor de geschiedenis der industrie in
Fran krijk zeer eigenaardig. Z. Fran k r ij k.
Zie verder voor deze woorden resp. :
afloopend uit de tang en afloopend in
de tang.

Abselveerder

Z. abselveeren.

Abselveeren Verbastering, vaak gehoord voor obser veere n.
Z. aldaar.
1) Joodsch-Duitsch is het eigenaardige dialekt, dat de Joden uit Duitschland
hebben meegebracht. In Duitschland waren zij reeds vroeg gevestigd geweest ;
herhaaldelijk werden zij verdreven, loch telkens keerden zij er terug. Door bun
verblijf in Duitschland namen zij de taal van dat land aan, en waarheen zij
trokken, namen zij die taal mede. Vandaar dat ook de Joden in Rusland,

Polen enz. Duitsch, althans Joodsch-Duitsch ( Jiddisch) spreken.
De eerste Joden, die uit Duitschland in de Nederlanden aankwamen,
vestigden zich uit den aard der zaak in de grensplaatsen, in Nijmegen, Zutphen
en Arnhem. Omstreeks 159 0 vindt men hen in rooten
g
getale to Amsterdam.
Zij brachten hun Duitsch dialekt, vermengd met Hebreeuwsche woorden, mede.
In de laatste dertig jaren is het Joodsch-Duitsch aan het uitsterven. Uit
een wetenschappelijk oogpunt heeft het groote waarde voor de historische
taalstudie; daar zoowel de uitspraak als de woordenschat in hoofdzaak zijn
gebleven op het standpunt van den tijd, waarin de Joden Duitschland verlieten.
Dat ook enkele uitdrukkingen in het diamantvak aan dit dialekt zijn ontleend, zal, na het een in de Inleiding van dit werk, omtrent de geschiedenis
van het vak is medegedeeld, een verwondering baren.
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Abuis Verbastering door Christen werklieden van het Joodsche
„abaus".
Achterover brengen Z. achterover zetten.
Achterover zetten (sl.) Fr. s e r t i r en arriêre.
Wanneer de tafel- of kolletkant meer naar boven moet
versteld worden. Tegenstelling : v o or o v e r b r enge n.
Achterstuk (van den klooversbak) o. Fr. piece post el- i e u r e,
Hd. Hintersttick.
Het gedeelte van den klooversbak, dat de laadjes
bevat en dat dagelijks bij den patroon in de brandkast
wordt gezet, wanneer het werk is geeindigd. Het heeft
aan den voorkant eene opening, waarin de haak van het
andere stuk grijpt, zoodat de beide stukken aan elkander
kunnen worden gezet. Z. klo over s b a k.

Achterstuk.

Anderen noemen dit stuk juist v 6 6 r s t u k, omdat
het v6Or het andere naar het licht staat gekeerd.
Achtkant (In Fr. en huit; Hd. in Hauptfacetten.
Dezen vorm, die na het kruisslijpen volgt, krijgt
de steep , door het aanbrengen van paviljoenen en bezeelen,
in het geheel acht vlakken op tafel- en kolletzijde. De
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vier vlakken op de tafelzijde heeten bezeelen, die op de
kolletzijde zijn paviljoenen. De overige vier aan beide -Lijden
heeten hoeken. Als de steen in achtkant is, zijn zoowel
tafel, als kollet en rondist in acht gelijke deelen verdeeld.

In achtkant.

Achtkantje ( 8/8) Fr. chaton; Eng. eight faces.
Achtkantjes, ongebrillanteerde brillant, komen thans in
vrij groote hoeveelheden in den handel voor en worden
verkocht, om gezet te worden. Bekend zijn de slijperijen in Saint-Claude, waar reeds vroeg de achtkantindustrie en -handel bestond. Later werden ook elders
de achtkantjes gemaakt en in den handel gebracht. In
het begin ging dit met bezwaren gepaard. De slijpers
leenden zich niet gaarne tot dit werk, daar zij beducht
waren hun naam van goed werkman ermee te verliezen.
De firma D. C. Cohen, die deze industrie in 1892
in Amsterdam had ingevoerd, vond veel navolging.
Een goed geslepen achtkantje voldoet aan niet al
te hooge eischen, indien het tevens goed is gezet.

Achtkantslijpen Z. a c h t k a n t.
Achtkantslijper m. Fr. chatonnier, Hd. Hauptfacettenschleifer.
Zoo heet degene, die den steen in achtkant brengt.
Zie verder kruisslij per.
Ook noemt men achtkantslijper hem, die uitsluitend
achtkantjes maakt.
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A chtkantslijpster vr. Fr. chatonniere; Hd. Hauptfacetten-schleiferin.
Achtkantversteller m. Z. versteller.

Achtkantwerk Fr. travail en huit; Hd. Hauptfacettenarbeit.
De bewerking, die de steen ondergaat, alvorens hij in
achtkant komt, het stadium, dat volgt op den kruisvorm.
Men begint met de tafelzijde, waar de bezeelen
worden geslepen. Het eerste bezeel komt te liggen tusschen den eersten en den vierden hoek van boven ;
het tweede bezeel vlak daartegenover tusschen den
tweeden en den derden hoek van boven; het derde
bezeel tusschen den eersten en den derden hoek van
boven ; het vierde bezeel weer vlak daartegenover tusschen den tweeden en den vierden hoek.
Aan de kolletzijde komen de vier paviljoenen. Het
eerste paviljoen komt onder het laatste bezeel enz. in
dier voege, dat ten slotte het laatste paviljoen onder
het eerste bezeel ligt.
Is de steen in achtkant, dan gaat hij dikwijls naar
den snijder terug, om zoo noodig te worden nagerondist.
Kleinere steenen worden gewoonlijk in kruis gerondist.
En alvorens nu het brillanteeren begint, meet, in het
geval rondisten heeft plaats gehad, de slijper den steen
eerst nog opzetten, om de geslepen vlakken op de juiste
grootte en in de juiste verhouding te brengen, hetgeen
1 app en (v erlapp en) wordt genoemd.
Achturendag m. Z. Achturige werkdag.
Achturige werkdag m. Fr. la journee de huit heures;
Eng. eight hours' day; Hd. achtstiindiger
Arbeitstag.
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Deze is in 1905 in Amerika ingevoerd, terwi.j1 in
Noord- en Zuid-Nederland enz. voor de invoering zeer
geijverd wordt door de vakvereeniging. Pogingen, in
het begin van 1907 in het werk gesteld, om den
achturigen werkdag te verkrijgen, leden schipbreuk,
daar de werklieden niet genegen waren in ruil daarvoor een vrij groot aantal leerlingen toe te laten.
Voorloopig bestaat overal, behalve in Amerika, de
negenurige werkdag; hoewel in het voorjaar van 1907
te Antwerpen en in de Jura de werktijd met 2 a 4 uren
per week werd verkort.

Adamas Z. Algemeene beschouwingen biz. 27.
Deze naam draagt ook het gebouw te Amsterdam,
waarin eenige jaren de Centrale Diamanthandelsbond
was gevestigd.

A. D. B. Z Antwerpsche Diamantbewerkersbond.
Adeb Telegramadres van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond.

Admittent m. Diegenen, welke vroeger een tak van het bedrijf
hebben uitgeoefend, dien ten gevolge van malaise of

om andere redenen hebben verlaten, doch in de betere
tijden weer als diamantwerker optreden. Tot lid van
den Bond worden zij eerst toegelaten, nadat zij vijftig
weken als admittent gecontribueerd hebben.

Af (De schijf is

Fr. plateau finis
Kan niet meer gebruikt worden, alvorens zij weer
geschuurd is. Z. ook a fg e w e r k t.

Afdraaien der schijf
ztbdrelien,

Fr. tourner; Eng, to turn; lid.
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Dit dient om de schijf van oneffenheden te zuiveren.
Het vindt plaats op de volgende wijze: De schijf wordt
opgezet, terwijl zij, in beweging gebracht, Tangs een
beitel gaat, die de oneffenheden er afhaalt; deze beitel
beet ru wbeit el.
Heeft dit plaats gehad, dan geschiedt hetzelfde met
een tweeden beitel, z o et b e i t el genoemd. Alsdan is
de schijf afgedraaid.
Men onderscheidt derhalve r u w d r a a i e n en z o e tdraaien.
Afdracht Z.-Nederl. Z. contributi e.
Afgedekt (zt.) zie afgesneden en afgestoken.
Afgejast (kl.) Fr. use, egrise, Hd. abgenutzt.
Wordt gezegd, als een botje zeer veel gebruikt of
verbruikt is.
Ook spreekt men van a fg ej a s t in de gewone beteekenis, wanneer men wil te kennen seven, dat het work
haastig en niet met de noodige zorg is gemaakt.
Afgesneden (zt.) Wanneer het metaal, waarin gezet is, zooveel
mogelijk verwijderd is, opdat de Steen voordeelig
uitkomt.
Afgestoken (zt.) Z. afgesneden en afgedekt.
Afgewerkt Z. a f ( de s c h ij f i s.
Afgooien (De riemen Fr. jeter les courroies, Hd. die
Riemen abwerfen.
De uitdrukking, cite gebruikt wordt voor ophouden
met werken. Wanneer de riemen van de raderen worden
geworpen, staat de schijf stil.
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Afhaken (kl.) Fr. démonter.
Dit is het afnemen van het gedeelte van den klooversbak met de laadjes, wanneer de dagtaak is afgeloopen.
De beide gedeelten van den bak zijn door een haak
met elkander verbonden.
Afhalen (sn.) Fr. en 1 e v e r.
Het wegnemen van hetgeen door den snijder van
den steen moet verwijderd worden. Deze term is vooral
bij het snijden van groote steenen gebruikelijk.
Afhouden Fr. deduire, Eng. to stop; Hd. abziehen.
Voor veroorzaakte schade, bijv. het verliezen van een
steentje door eigen schuld. Is het bedrag nogal aanzienlijk, dan wordt wekelijks door den werkgever iets
minder betaald dan het bedrag der rekening.
Eigenaardig is de spreekwijze : „H o u d het m e
V r ij d a g a f!" Dit herinnert aan den tijd, toen uitsluitend Vrijdag de betaaldag was; de werkman antwoordt ermede, wanneer men hem een verwijt maakt,
dat hij evenwel luchtig opneemt.
Afjassen Z. a fg e j as t.
Afklateeren Z. klateeren.
Afkoelen (van de doppen der verstellers). Fr. r efr o id i r;
Eng. to cool; Hd. abkiihlen.
Z. bluschbak.
Afkoken (sl.) Fr. nettoyer (en vitriol); Hd. abkochen.
Wanneer de steenen of zijn, worden zij afgekookt
in vitriool, dat in het afkookpotje wordt gegoten ;
daarna wordt er sterkwater bijgevoegd en dan afgespoeld met gewoon water, waarna eerst met een linnen
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lap en vervolgens met een zeemlap de steenen worden
afgedroogd. Z. ook opkok e n.
Afkoker m. Fr. lanterne a nettoyer; Hd. Abkocher.
Dit is een toestel, waaronder het afkoken van
diamant plaats vindt. Het is een glazen kast, waarin
eene buffs loopt, die de schadelijke en onaangename
dampen naar buiten leidt.
Alkookpotje o. Fr. bouilloir, capsule; Hd. Kapsel.
Afloopend (sl.) Fr. a b.
Wanneer het rondist naar den linkerkant der tang is
gericht. Tegenstelling : t e g en lo op en d.
Afloopend in de tang (sl.) Fr. ab-dedans.
Wanneer het rondist links naar binnen is gericht.
Z. abin.
Afloopend nit de tang (sl.) Fr. ab-dehors.
Wanneer het rondist links naar buiten is gericht.
Z. abaus.
Afmaken Fr. achever; Eng. to finish; Hd. fertig machen.
Het geheel klaarmaken van het werk, dat men op
den bak (kl. en sn.) of op de schijf (sl.) heeft.
Afnemer m. Fr. acheteur; Eng. buyer, customer, purchaser; Hd. Abnehmer, Nehmer.
Afschroeven Fr. devisser; Eng. to unscrew; Hd. abschrauben.
Tegenstelling : a a n s c hr o e v e n. Den bak —; bijv.
als men „gedaan" krijgt.
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Afslaan Fr. decrasser.
De snijder, die den cementkop in de vlam brengt,
bemerkt eene donkere zelfstandigheid, die uit den kop
komt ; den stok slaat hij op de werktafel of tegen den
achterkant van den bak, waaraan men dan gewoonlijk
zulk een aanbaksel vindt.
Afvbzen Z.-Ned. Z. afschroeven
Afvoermarkt v. Z. A fz e t g e b i e d.
Afzet m. Fr. debit, placement; Eng. sale; Hd. Absatz.
Afzetgebied o. Fr. march& debouche; Eng. market;
Hd. Absatzgebiet.
Af zijn i Fr, avoir fini.
Gereed zijn met het gegeven werk.
Af zijn 2 Z. of (d e schijf is —;
Afzoeten Z.-Nederl. Z. z o e t e n.
A jour Z. jour. (a.
Ajusteeren (zt.) Zie pas s n ij d e n.
Ajusteersteker Z. j u s t e e r s t e k e r.
A. J. V. Z. Amsterdamsche Juweliers Vereeniging.
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond m.
De grootste vereeniging van de diamantbewerkers,
gesticht in 1894 door Henri Polak, Jan van Zutphen,

JA NVA NZUTPEN.

BERN. VAN PRAAG.

J. - BR OU WE R.

B. A. WINS.

Bestuur van den A. N. D. B.

HENRIPOLA K.

H. MEYE R.

C. A. VA N DE RVELDE.

J. TH EEB O OR
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Herman Kuyper e. a. Deze bond telt omtrent 9000
leden, die wekelijks ongeveer r i 000 gulden (2 2000
franken) als bijdrage storten.
Alle takken van het bedrijf zijn in den Bond opgenomen, die daarvoor in vakgroepen is verdeeld. De
Bond heeft zijn gebouw, zijne drukkerij en zijn weekblad. De gelden vormen in de eerste plaats eene kas,
waaruit in tijden van werkstaking de leden ondersteund
worden. Ook in geval van ziekte, ongeval, overlijden
of bij de geboorte van een kind ontvangen de leden
ondersteuning; in het laatste geval, als de vrouw lid
van den Bond is. In de jaarvergadering van 1907 werd
in beginsel besloten tot het stichten van een fonds tot
uitkeering bij werkeloosheid.

Aluminium o. Fr. aluminium; Eng. aluminium; Hd.
Aluminium.

Aluminium.
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Het metaal, dat in de zagerij wordt gebruikt, om
den dop te gieten, wanneer althans niet zink wordt
genomen, hetwelk goedkooper is, doch aan den anderen
kant het bezwaar meebrengt, dat het smelten eene
onaangename lucht veroorzaakt.
Het aluminium wordt in blokken, uit rijen van kubussen
gevormd, in den handel gebracht. Ook de in de
zagerij gebruikte tang is van aluminium, Z. d o p3,
tang3, zink.

Amerika Fr, L'Amerique; Eng. America; Hd. Amerika.
De diamantnijverheid in Amerika vindt tegenwoordig
haar middelpunt in New York. Haar aanvang moet
echter niet in deze stad gezocht worden, doch in
Boston, waar zij in 1866 werd ingevoerd door een
Amsterdamschen slijper Aron Keyzer, die tengevolge
van de malaise in het vak zijn vaderland had verlaten
en aan den overkant van den Oceaan zijn geluk ging
beproeven in den handel.
De geschiedenis der industrie in Amerika is beschreven door Andries Meyer, voorzitter van de „Diamond
Workers' Protective Union" te New York. Uit diens
mededeelingen blijkt, dat genoemde Aron Keyzer in
aanraking kwam met Henry D. Morse, lid van de
bijoutiersfirma Morse, Crossby en Foss te Boston, die
hem als slijper aan het werk zette. Weldra kwamen
nog eenige slijpers bij genoemde firma aan het werk,
die om dezelfde reden als Keyzer, uit Amsterdam
vertrokken waren en in de Nieuwe Wereld in den
kleinhandel een bestaan hadden gevonden. De patroon
Morse zelf nam als slijpersleerling aan den molen
plaats.
Men was in het begin meer bedacht op gewichtsbesparing dan op fijn werk, waartoe de hooge ruwprijzen noodzaakten. Later werd de gauge ingevoerd,
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eene vinding van een instrumentmaker Ch. Field, met
Wien Morse in betrekking stond.
De Kaapsche mijnen waren in dien tijd nog niet
ontdekt ; Brazilie leverde het ruw. Doch de eerste
slijpers in Amerika betrokken het ruw oorspronkelijk
via Amsterdam uit Brazilie. Later werd direkt uit
Brazilie het goed betrokken en dit had plaats zelfs
verscheidene jaren, nadat de mijnen van Zuid-Afrika
een ommekeer in de diamantnijverheid hadden teweeggebracht.
De buitengewoon hooge loonen, die in den Kaapschen
tijd in Amsterdam werden verdiend, deden de Bostonsche
werklieden voor het meerendeel repatrieeren. Zij hadden
in die enkele jaren t i e n leerlingen gekweekt.
Een van degenen, die in Amerika bleef, was Cohenno ;
hij richtte een fabriekje te Boston op. De timmerman,
die den molen in het slijperijtje van Cohenno oprichtte,
liet zijn handwerk varen en nam plaats als leerlingslijper. John B. Humphrey, dit was zijn naam, werd,
nadat hij was uitgeleerd, meesterknecht te New York
bij de firma Randell, Baremore & Billings. Later
keerde hij echter naar Boston terug, waar hij langen
tijd de eenige slijper was.
De ontdekking der Kaapsche mijnen kon niet geheel
zonder invloed blijven op de kleine Amerikaansche
nijverheid. In 1870 kreeg Isak Herman, een bijoutier
te New York, eenige steenen rechtstreeks uit ZuidAfrika toegezonden ; hij liet deze te Boston bewerken.
Korten tijd daarna richtte hij echter zelf een fabriekje
te New York op. Op dit fabriekje werd ook de slijper
Ph. de Bruyn uit Amsterdam aangesteld.
Een jaar later (1871) zette Herman zijne zaak om
in eene naamlooze vennootschap, onder den naam
New York Diamond Co, Importers, Cutters
and Polishers.
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De invoerrechten op ruw en geslepen bedroegen toen
I o °A), terwip op gezette goederen 25 Vo was gelegd.
Herman, die in dien tijd zelf het vak leerde, had
echter weinig geluk in zaken, niettegenstaande door
zijne bemoeiingen de invoerrechten op ruwe goederen
werden afgeschaft. De vennootschap werd ontbonden,
nadat zware verliezen geleden waren.
In 1876 richtte Henry Fera eene kleine fabriek op te
New York, waar 15 a 20 werklieden zaten, hierna volgden
Herman Levy, de firma Randell, Baremore & Billings
en Tiffany met kleinere fabriekjes van 6 a 8 molens.
In 1882 opende de firma Antoine Freres van Antwerpen eene fabriek te Philadelphia, die echter weinig
succes had en dientengevolge spoedig ophield.
In 1888 richt E. L. Enrich te New York eene
fabriek op met 25 molens, onder leiding van Ph. Ferro,
die den meesten in Amerika geboren slijpers het vak
heeft geleerd.
Dit is in het kort de wordingsgeschiedenis der
nijverheid in Amerika, die zich eerst in latere jaren,
door het bouwen van eenige fabrieken door Antwerpsche
en A msterdamsche juweliers, heeft ontwikkeld tot het
standpunt, waarop zij zich thans bevindt.

Amsterdam Middelpunt van de diamantnijverheid en van den
handel.
Het aantal leden van den Bond bedraagt omstreeks
9000, het aantal leden der Juweliersvereeniging is
varieerend, doch beweegt zich tusschen zoo en 120.
Er zijn ongeveer 7o fabrieken met 8000 molens.
Behalve dat de kooplieden in Londen hunne inkoopen
aan ruw doen, wordt ook door de ruwhouders het
onbewerkte goed naar Amsterdam gezonden, en daar
verkocht.
Nadat de stof geheel bewerkt is, wordt zij naar de
4
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afnemers gezonden, vooral naar Amerika. Doch ook
komen veel kooplieden zoowel uit Europa als uit
Amerika naar Amsterdam, om hunne inkoopen te doen.
In het jaar '855 verwierf de stad Amsterdam op de tentoonstelling te Parijs de „medaille d'honneur", de eenige
medaille, die op deze tentoonstelling aan de Nederlandsche fabrieksnijverheid ten deel viel. De officieele mededeeling luidde: Pour les lapidaires diamantaires
de Hollander Taille de diamants et roses
1 i vres au commerce. De stad Amsterdam gaf een
afdruk van het diploma aan de verschillende slijperijen.
De medaille wordt bewaard in het gebouw der
archieven.
Op dezelfde tentoonstelling verwierf L. B. Voorzanger,
overslijper van den Kohinoor en slijper van de „Ster van
het Zuiden", de groote zilveren medaille als „contremaitre".

Amsterdamsche Juweliers-Vereeniging yr. Naam van de
vereeniging der werkgevers in de diamantindustrie te
Amsterdam. Zij behartigt de belangen der juweliers, doch
houdt tevens voeling met den Diamantbewerkersbond, om
de belangen van beide partijen en van de nijverheid in
het algemeen te bevorderen.
De A. J. V. werd opgericht 1 Januari 1896. Zij
telt tusschen ioo en 120 leden.
Z. Hartz (Herman J., tentoonstelling.

A. N. D. B. Z. Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond.
Andebee
Aniline

Telegramadres van den A. N. D. B.

v. Fr. aniline; Eng. aniline; Hd. Anilin.
Een weinig van deze kleurstof doen de zetters door
het water der bokalen.

Antwerpen

Fr. Anvers; Eng. Antwerp ; Hd. Antwerpen.
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Tweede middelpunt van den diamanthandel en de
diamantindustrie. Het aantal leden van den Diamantbewerkersbond bedraagt ongeveer 3500 ; dat der werkgevers kan niet worden opgegeven, daar eene vereeniging
niet meer bestaat. Het getal fabrieken is meer dan 4.0.
Het verschil tusschen de nijverheid van Antwerpen
en Amsterdam is voornamelijk, dat in Amsterdam
sorteering en klein, in Antwerpen grof wordt
geslepen ; terwij1 in doorsnee het Antwerpsche fabrikaat
bij het Amsterdamsche achterstaat.
Antwerpsche Diamantbewerkersbond m. De grootste vereeniging van de diamantbewerkers to Antwerpen, gesticht in
1895. Deze bond telt ongeveer 3500 leden. De inrichting
van den bond komt in hoofdzaak overeen met die van den
Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
Antwerpsch roosje o. Fr. rose d'Anvers; Eng. Antwerp
rose; Hd. Antwerp(en)er Rosette.
In het a 1 g e m e e n verstaat men onder Antwerpsche
roosjes, roosjes, die in Antwerpen worden gemaakt, in

Antwerpsch roosje van ter
zijde gezien.

Antwerpsch roosje vanaf de
kruin gezien.

tegenstelling met het fabrikaat van Amsterdam. Vergeleken met dit laatste, is Antwerpsch fabrikaat minder
fijn en minder goed gemaakt.
In e n g e r e n zin geeft men den naam Antwerpsche
roosjes aan eene bepaalde snort.

I. BARTELS,

L. ROMEO,

Voorzitter van den A. D. B.

Bestuurslid van den A. D. B.

JEF GROESSER,
Secretaris van den A. D. B.
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De Antwerpsche roosjes in dien zin, hebben, behalve
het kollet, 1 2 ruitjes, waarvan er zes de kruin vormen. De
zes overige facetten liggen onder de kruin ; de bases deter
facetten liggen in den rand van het kollet. Z. roosje s.
Arbeidsdag m. Z. a r b e i d s t ij d.
Arbeidsduur m. Fr. journee de travail; Eng. working

time; Hd. Arbeitsdauer.
Was tot 1894 meer dan 12 uur, werd in 1896 op
10 uur, en in 1905 op 9 uur gebracht, terwip pogingen
in het werk worden gesteld, dien tot 8 uur te beperken,
hetgeen te New York in den loop van 1905 reeds is
gelukt. Z. verder : a c h t u r i g e w e r k d a g, n e g e nurige werkdag.
Arbeidsloon o. Fr. salaire; Eng. wages, salary; Hd.

Arbeitslohn.
Het arbeidsloon is in de diamantnijverheid veel grooter
dan in eenig ander vak. In de jaren 1871—'76, den
zoogenaamden Kaapschen t ij d, waren deze loonen
buitengewoon hoog, aan het fabelachtige grenzend ; een
weekloon van i000 gulden (2000 franken) voor een
kloover was toen Beene zeldzaamheid. Bovendien waren
de eischen, in die jaren aan de werklieden gesteld, vergeleken met den tegenwoordigen tijd, niet bijzonder hoog.
Dit komt vooral uit, als men geslepen werk uit den
Kaapschen tijd, met het tegenwoordige slijpsel vergelijkt.
Op den bloei van het diamantvak volgde een tijdperk
van verval ; zelfs waren er jaren van armoede, zoodat
vele diamantbewerkers in allerlei andere vakken een
karig bestaan zochten.
In de laatste jaren werd het vak beter, terwij1 de
arbeidsloonen aanmerkelijk gestegen zijn. leder arbeider,
in welken tak van het bedrijf het ook zij, geniet een
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Oink arbeidsloon. Voor een deel is dit goede arbeidsloon te danken aan de groote vraag naar geslepen
diamant, die van jaar tot jaar toenam, voor een ander
deel echter aan de 1 e e r 1 i n g r e g e 1 i n g (z. aldaar),
die ten gevolge heeft, dat er in de gewone omstandigheden Been overvloed van werkkrachten bestaat. In
deze verhouding tusschen vraag en aanbod der
w e r k k r a c h t en is dus het voordeel aan de zijde
der arbeiders.
Doch daar deze verhouding tusschen vraag en aanbod
der werkkrachten eene zelfde verhouding tusschen vraag
en aanbod van het bewerkte goed ten gevolge heeft,
waardoor de juweliers hetgeen bewerkt is, kunnen verkoopen en zelfs in bijzonder drukke tijden niet aan
alle aanvragen kunnen voldoen, stijgt de prijs van het
geslepen goed aanmerkelijk. De omstandigheid, dat
diamant een weeldeartikel is, heeft tengevolge, dat een
verhoogde prijs niet onmiddellijk nadeelig op den verkoop werkt.
Volgens het verslag van igo5 van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam, werd in den loop van dat
jaar, waarin zich handel en industrie in een bijzonderen
bloei verheugden, in deze stad uitbetaald aan arbeidsloon, ruim 21 millioen gulden (42 millioen franken)
aan omstreeks 8000 werklieden. Z. ook loontarie f.

Arbeidstijd m. Fr. heures du travail; Eng. working
time; Hd. Arbeitszeit.
De tijd is meestal van des morgens 7 tot 12 uur ;
dan schafttijd tot half twee of twee uur en vervolgens
werktijd tot 6 uur. Op vrijdag wordt door hen, die des
zaterdags niet werken, vroeger opgehouden en op zaterdag door hen, die des zondags niet werken, eveneens.

Arbiter Z. scheidsrechter.

55
Armband m. Fr. bracelet; Eng. bracelet; Hd. Armband.
Dit sieraad . is reeds bij de ouden bekend; het
werd zoowel door mannen als door vrouwen gedragen.
Het dragen van armbanden met diamanten bezet, is
in latere tijden mode geworden.
As yr. (van de schijf) Z. s p i 1.
Atherstone (Dr. W. Guybon) Mineraloog to Grahamstown
in de Kaapkolonie, heeft in 1867 een op de hoeve
van Daniel Jacobs aan de Oranjerivier gevonden steen
voor diamant verklaard. De steen had een gewicht van
2 1 1/4 krt., en Atherstone taxeerde hem op eene:waarde
van j 6000 (frs. 12000).

Dr. ATHERSTONE.

Door deze mededeeling werd de eerste stoot gegeven
aan de ontginning der Zuid-Afrikaansche diamantvelden,
daar Atherstone de overtuiging had, dat men op de
vindplaats nog meer diamant zou ontdekken.
Australie o. Fr. L'Australie; Eng. Australia; Hd. Ausstralien.
In dit werelddeel werden in 186o diamanten ontdekt,
voornamelijk in Victoria en Nieuw-Zuid-Wales. Op de
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diamantmarkt hebben Australische diamanten weinig
beteekenis. Eerst sedert de ontginning der goudmijnen
in de nabijheid van Mudgee in Nieuw-Zuid- Wales omtreeks I 86 7, werden grootere hoeveelheden gevonden,
doch eene jaarlijksche opbrengst van 2 5 000 karaat is
nog niet overschreden.
De Australische diamant is gewoonlijk van inferieure
kwaliteit en zeer moeielijk to bewerken.

Avondwerk o. Fr. veilles; Eng. night work; Hd.
Abendarbeit.
Het werken buiten den vastgestelden tijd, dat verboden is door den Bond.

Avondwerker m. Z. avondwerk.
Azuurblauw Fr. (b 1 e u) a z u r e; Eng. a z u r e(d) ; Ad. a z u rblau.
Z. kleur, phantaisieblauw.

B.
Baaltje o. Z. pakmatj e.
Baas i m. Fr. soustraitant, entrepreneur; Eng. master; Hd. Meister.
Gewoonlijk zooveel als slijpersbaas, d. i. hij, die
werk aanneemt en uitvoert en met behulp van anderen,
die door hem bezoldigd worden en voor wie hij molens
huurt, dit werk maakt. Z. p a t r o o n.
Baas 2 In de beteekenis van leermeester.
Bagagem o. Z. Braziliaansch diamant.
Bahia o. Soort diamant uit Brazilie. Z. Braziliaansche
diamant.
De Braziliaansche mijnen werden in 1727 ontdekt,
die to Bahia echter eerst in 1844, en voornamelijk in de
jaren 1850-5 2 werd hier veel gevonden.
Bak m. Fr. boite, egrisoir, bacque; Eng. box; Hd.
Biichse, Back.
Een van de gereedschappen voor den kloover en
voor den snijder. Z. kloov er sb a k en sn ijdersb a k.
Bak (in den
Bak (op den
Bak (nit den

Z. klooven en snijden.
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Bakketel m. Z. k etel.
Bakvuil o. Z. Nederl.
Bakvuilnis o. en v.

Fr. ordures de bacque.

Bakvullis o. en v.
Afgebroken en afgebrande stukjes cement, vermengd
met poeder en diamantsplinters (klateersel), die zich
in den snijders- en den klooversbak bevinden. Door een
chemisch proces wordt het cement verwijderd, zoodat
het poeder en het klateersel overblijven.
Balanceerder m. Hd. Balanzierer.
Degene, die door het aanbrengen van loodjes onder
de schijf deze in balans brengt.
Fr. m e t t r e en balance; Hd. b alanzieren, in Gleichgewicht
Balans maken (In b r i n g e n.
Het in evenwicht brengen der schijf, zoo deze
tengevolge van ongelijke dikte niet regelmatig loopt.
Men doet dit door het vastbinden van stukjes lood in
de kamer der schijf of door het brengen van deze
stukjes in openingen, die zich onder het blad bevinden.
Balanceeren

Ballon m. Z. ordinaal.
Bank Z. molenbank, verstelbank.
Bankje o. Fr. banquette; Eng. little bench; Hd.
Bankchen, Schemel, Stuhl.
Hierop zitten de werklieden, voornamelijk de slijpers
en verstellers; kloovers en snijders voeren dikwijls hun
werk uit op stoelen.
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Barnato (Barney Eigenlijk Barnett Isaacs. Een der meest
bekende figuren op het mijngebied in Zuid-Afrika.
Hij was in 1853 te Londen geboren. Zijn vader, een
rabbijnszoon, had een winkel en Isaac Isaacs had
zijne beide jongens tot hun veertiende jaar op eene
bijzondere Joodsche school laten gaan, de Jew's Free
School in Spitalfields (Londen), waarna hij hen aan
zijn winkel had verbonden. Doch in 1871 ging Harry,
de oudste, naar Zuid-Afrika, en in 1873 vertrok Barney

BARNETT ISAACS
(BARNEY BARNATO).

er heen, om met zijn broeder, die van clown diamanthandelaar was geworden, samen te werken.
In Juli 1873 zien wij Barney in Kaapstad. Spoedig
vertrok hij vandaar naar Dutoitspan.
Opgewektheid en ondernemingsgeest bezat hij in
hooge mate, en de twintigjarige jongeling bracht het
zeer ver, zoodat hij in i 88o met zijn broeder de firma
„Barnato Brothers", diaManthandelaren en makelaars
Londen en Kimberley, opr' ichtte, uit Welke firma later
de „Barnato Diamond Mining Company" ontstond.
Barnato stond aanvankelijk als een der grootste aandeelhouders in de Kimberley-mijn, tegenover Cecil
Rhodes, toen deze pogingen aanwendde, de De Beers
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invloed te doen krijgen op Kimberley, of liever de
mijnen van Zuid-Afrika in eene hand te brengen. Op
18 Juli 1889 werd het plan van Rhodes verwezenlijkt,
en Barnato ontving het bedrag voor den verkoop zijner
aandeelen Kimberley in De Beers aandeelen. Vanaf
dien tijd is Barnato een der voornaamste aandeelhouders der De Beers Consolidated Mines Limited
geweest.
In Juni 1897, op eene rein van Zuid-Afrika naar
de Kaap, sprong Barnato bij Madera overboord en
vond den dood in de golven.

Barnato (Harry Eigenlijk Henry Isaacs, broeder van Barney
Barnato. De groote trek naar Zuid-Afrika deed hem
in 1871 zijns waders Winkel verlaten, om zijn geluk
te beproeven. Als clown en komische zanger verdiende
hij in de eerste tijden zijn brood.
Den naam Barnato koos hij als tooneelnaam. Toen
hij later dat beroep vaarwel zeide en als diamanthandelaar optrad, behield hij dezen naam.
Omtrent zijn verder Leven in de mijnen zie B arnato
(Barney.

Barsten Fr. se fendre; Eng. to burst; Hd. bersten.
Diamant is onsrneltbaar, doch het is wel eens voorgekomen, dat een steen bij plotseling sterke verhitting
barstte; de oorzaak daarvan moet gezocht worden
in het slechte warmtegeleidingsvermogen of in de uitzetting van den inhoud van glessen.

Bazeel Verbastering uit b e z e e 1.
Bazengeld o. Fr. benefice d'entrepreneur, benefice
de soustraitant; Hd. Meistergeld.
Bestond vroeger voornamelijk te Amsterdam. De
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werknemer, die knechts had, Welke hun loon uitbetaald
kregen volgens tarief, moesten aanvankelijk 5 gulden
per week vast, later o °A) van het bruto-loon aan hun
baas afstaan.
Bazenloon o. Z. bazengeld.
Bazenstelsel o. Het stelsel van werk uitgeven aan bazen, in
tegenstelling met het hebben van eigen vaste personeelen onder meesterknechten.
Bedrig "o. Fr. metier, profession; Eng. trade; Hd.
Handwerk.
Bedrijfskosten Fr. frais d'exploitation; Eng. working
expenses; Hd. Betriebskosten.
Van bedrijfskosten is voornamelijk sprake bij den
slijper onder het eigenkosten-stelsel ; daartoe behoort
het loon voor den versteller, de molenhuur enz.
Beginnetje maken (Een Fr. faire u n e e n c o c h e.
Dit doet de kloover, orn te zien of maat en lipping
van het kerfje goed zijn.
Beit (Alfred Geboren te Hamburg in 1853, verliet zijne
vaderstad, waar hij op een handelskantoor werkzaam
was, en kwam in de diamantmijnen in het jaar '875 als
vertegenwoordiger der Hamburgsche firma Lippert & Co.
Na eenige jaren voor deze firma werkzaam te zijn
geweest en te Amsterdam het klooven te hebben geleerd,
vestigde hij zich voor eigen rekening. In het jaar 1882
trail hij op als de vertegenwoordiger der firma Jules
Porges & Co., terwij1 hij in '886 als associe in deze firma
werd opgenomen. Toen Porges zich uit de zaken terugtrok, werd de firma omgezet in Wernher, Beit & Co.
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Bij de vorming der De Beers Consolidated Mines
Limited, was Beit de rechterhand van Rhodes. Ook
later bij de goudindustrie aan den Rand, trad Alfred
Beit op naast dezen laatste, als een der magnaten.
Hij stierf in Juli 1 906 te Londen, 5-2 jaren oud, aan
de gevolgen van eene beroerte, waardoor hij in 1 903
te Johannesburg was getroffen.

ALFRED BEIT.

Beitel m. Fr. ciseau; Eng. chisel; Hd. Meiszel.

Dient om de schijf of te draaien. Z. r u w b e i t e 1,
zoetbeitel.
Bek m. Fr. bouche, m achoire, Eng. mouth; Hd. Maul.

Het voorste gedeelte der slijperstang, waarin de dop
wordt vastgezet, en dat tevens tot handvat dient.
Z. slijperstang.

Bekende groote steenen
Enkele steenen, die door hunne grootte, zuiverheid

63
of fijne bewerking bekend zijn. Bijna elk deter steenen
heeft zijne bijzondere geschiedenis, die in sommige
werken beschreven is. Z. Ex c e 1 s i o r, J a g e r s fo ntein-Diamant, Pretoria, Jubilee of Reitz,
Orloff, Florentijner of Toskaansche, Groot
Mogol, Hope's Blau we Diamant, Regent,
Ster van het Zuiden, Ster van Zuid-Afrika,
Kohinoor, Cullinan of Great Premier. Deze
laatste is nog niet bewerkt.
Z. ook Parangon.
Beneden tarief Z. tariefl.
Benoodigdheden yr. Fr. ustensiles; Eng. utensils; Hd.
Utensilien.
Berchem In de nabijheid van Antwerpen, telt omstreeks 5000
inwoners. Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend.
Bergkristal o. Fr. crystal de roche; Eng. rock crystal;
Hd. Bergkristall.
Wordt als sieraad dikwijls voor diamanten gebruikt,
vooral bij doubletten.
Berkem (Lodewijk van Deze, wonend te Brugge, vond volgens
veler beweren in 14 76 de kunst uit, diamanten te slijpen
met hun eigen poeder op ronddraaiende schijven, en den
diamant ruiten te geven, waardoor het lichtbrekend vermogen groot werd en de Steen hooge waarde verkreeg.
Volgens onderzoekingen van eenige archivarissen in
Belgie, heeft van Berkem niet bestaan ; dit is aan den
dag gekomen, toen men eenigen tijd geleden een
gedenkteeken voor hem Wilde oprichten. Tot dien tijd
geloofde men aan het bestaan van den uitvinder, gesteund op een werkje van een beweerden nakomeling
van Lodewijk van Berkem zelf, met name Robert de
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Berquem. Bedoeld werkje is uitgekomen in 1669 ander
den titel : „Les merveilles des Indes ; Traits des Pierres
precieuses."
Hierin wordt o. a. gezegd
„Louis de Berquem l'un de mes aieuls a trouve le
premier l'invention en mil quatre cent soixante-seize
de les tailler avec la poudre du diamant memo. Auparavant on fut contraint de les mettre en oeuvre tels
qu'on les rencontrait aux Indes. 11 mit deux diamants
sur le ciment et apres les avoir egrises l'un contre
l'autre, it vit manifestement que par le moyen de la
poudre qui en tombait et a l'aide du moulin et certaines roues de fer qu'il avait inventees, it pourrait
venir a bout de les polir parfaitement, meme de les
tailler en telle maniêre qu'il voudrait. Charles devenu
duc de Bourgogne lui mit trois Brands diamants pour
les tailler avantageusement selon son adresse. Il les
tailla aussitOt, l'un epais, l'autre faible et le troisieme
en triangle et it y reussit si bien que le duc, ravi
dune invention si surprenante, lui donna 300o ducats
de recompense. Puis ce prince, comme it les trouvait
tout a fait beaux et rares, fit present de celui qui
etait faible au Pape Sixte IV et de celui en forme de
triangle et d'un Coeur reduit dans un anneau et tenu
de deux mains pour symbole de foi au roi Louis XI
dug uel it recherchait alors la bonne intelligence.
Quant au troisieme qui etait la pierre epaisse, it le
garda pour lui et le porta toujours au doigt, en
sorte qu'il y avait encore quand it fut tub devant
Nancy, un an apres qu'il les eut fait tailler, savoir
en l'annee 1477. "
Het slijpen moet van veel ouderen datum zijn dan
1476. Moge het slijpsel der oude Indiers onvolmaakt
zijn geweest, vergeleken bij den tegenwoordigen tijd,
het aanbrengen van facetten op hunne steenen kan
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niet antlers hebben plaats gehad dan door middel van
poeder van dezelfde hardheid. En waar bekend is, dat
de gesteentenslijperij in het algemeen, reeds zeer vroeg
eene hooge vlucht had genomen, daar is het aan te
nemen, dat de methode ook op de diamanten werd
toegepast.
Berlijn Fr. Berlin; Eng. Berlin; Hd. Berlin.
Hoofdstad van het Duitsche keizerrijk en van het
koninkrijk Pruisen. De industrie wordt hier in eene
inrichting uitgeoefend door de firma Wolff, Friedrichstrasze.
Zooals in alle voorname steden vindt men hier vele
groote juweliers-winkeliers.
Beschermende rechten Z. i n v o e r r e c h t e n en u i t v o e rrec hten.
Bestellen Fr. commander; Eng. to order; Hd. bestell e n.
Zeer dikwijls komt het voor, dat de fabrikant werkt
voor een afnemer, die het hoed besteld heeft.
Betsalel Vereeniging van Israelietische werklieden en handelsbedienden te Amsterdam, waarin als handwerklieden
voornamelijk diamantbewerkers voorkomen. De vereeniging ontleent haar naam aan ‘7 (Betsalel =
„bescherming Gods").
Volgens Exodus XXXI, 2 werd Betsalel aangesteld,
om de sieraden voor den Tabernakel te vervaardigen.
Beurs yr. Z. c 1 u b.
Beurs voor den Diamanthandel De voornaamste diamanthandelsvereeniging te Amsterdam. In 1889 opgericht,
5
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tengevolge van de omstandigheid, dat de Centraal
Diamanthandelsbond de kleinere kooplieden niet opnam.
Tegenwoordig telt de Beurs v o o r den D i a m an th a n del omstreeks woo leden, die of commissionnair
of koopman zijn. De contributie bedraagt 9 gulden
(I 8 franken) per jaar. leder, die lid wenscht te worden,
moet zich aan ballotage onderwerpen.
De Beurs wordt gehouden in het gebouw Casino.
De handel in zijn vollen omvang wordt hier gedreven
met inbegrip van dien in industrieel diamant.
Een uitkeeringsfonds bij overlijden is onder de leden
opgericht, waartoe er thans omstreeks 30o behooren,
die over een kapitaal van 15.000 gulden (30.000 franken)
beschikken. De Vereeniging Beurs v o or den Di amanthandel steunt het Uitkeeringsfonds met
een subsidie.
Bewerkelijk Fr. ouvrageux; Eng. requiring much
labour; Hd. schwer zu bearbeiten.
De eene snort diamant is moeielijker te bewerken
dan de andere, afgezien van den vorm. De hardheid
speelt hier ook eene rol.
De minst bewerkelijke steenen zijn die uit de De Beers'-,
Kimberley- en Bultfontein-mijn. Het Braziliaansche diamant is over het algemeen harder dan het Kaapsche.
Australisch diamant is het hardst van alle.
Bewerken Fr. travailler; Eng. to manufacture; Hd.
bearbeiten, arbeiten.
Bewerking yr. Z. diamantbewerking.
Bewerkzaam Z. bewerkelijk.
Bezaaid Fr. poreux; Eng. porous; Hd. poros.
Dit zegt men van de schijf, wanneer zij veel zooge-
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naamde porien heeft, om het poeder op to nemen.
Onder „porien" wordt bier verstaan, wat men in de
natuurkunde o n e i g e n 1 ij k e p o r en noemt.
Het verschil tusschen de schijven ligt in de kwaliteit van het gietijzer. Over het algemeen is zoogenaamd
poreus ijzer zacht, terwijl het harde metaal dicht is.
De eigenaardige moeielijkheid is daarin gelegen, dat
men de twee heterogene eigenschappen, hard en poreus,
zooveel mogelijk verbindt.
Het spreekt van zelf, dat ieder fabrikant van schijven
zijn procede geheim houdt.

i

Bezeel o. Fr. bezele; Eng. basil, bezil, bezel; Hd.
Hauptfacette (von) oben.
De hoofdruiten aan de tafelzijde, die, wanneer de
steen in achtkant komt, tusschen de hoeken worden
geslepen. Is de brillant . geheel klaar, dan liggen de
vier bezeelen tusschen de sterretjes en de halfjes.
Bezeelhalfje o. Fr. facette de bezele; Eng. skill facet;
Hd. Rundistfacette.
De helft van het getal halfjes aan de tafelzijde, n.l.
die welke aan een bezeel liggen. Z. h a 1 fj e.
Bezwaringsgewicht o. (sl.). Z. 1 o o d I-.
Biel 1
of
Bienne I
Stad in Zwitserland, kanton Bern, aan den voet
van het Juragebergte. Deze bloeiende stad telt ongeveer I 6000 inwoners. Zij heeft belangrijke uurwerkindustrie, terwiji de omstreken veel wijn en
graan opleveren. Hier wordt ook diamantindustrie
uitgeoefend.
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Zooals' veel Zwitsersche plaatsen heeft deze stad een
Duitschen en een Franschen naam ; Biel is de Duitsche,
B i e n n e de Fransche benaming.
Bijvegen Z. aanyegen.
Bijwater o. Fr. blanc de seconde eau; Eng. bywater;
Hd. Beiwasser.
Schakeeringen van lichtgele kleur. Men onderscheidt
Licht bijwater en donker bij water.
Biksteen m. Fr. gres fin; Eng. sand stone, grit stone;
Hd. Sandstein.
De steensoort, waarmede de schijvenschuurder den
ruwen grond uithaalt. Z. s c h u r e n.
Bissersk In het Oeralgebérgte. Hier werden in 183o door
Alexander von Humboldt en Rose kleine diamantjes
gevonden in de ertswasscherijen. Z. 0 eralgeb erg t e.
Bizeel Z.-Nederl. Z. b e z e e 1.
Blass' yr. Fr. soufflure; Eng. flaw; Hd. Blase.
Hieronder verstaat men eene Pout aan de oppervlakte der schijf, gedurende het gieten ontstaan ; op
zulk een schijf kan niet gewerkt worden.
Blaas 2 Ledige holte in een steep.
Blad 0. Fr. plaque; Eng. blade; Hd. Blatt.
Het horizontale vlak der schijf.
Bladtin o. Fr. feuille d'etain; Eng. tin foil, leaf tin;
Hd. Stanniol.
Wordt bij het zetten van roosjes ondergelegd.
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Blauwe Diamant van Hope Z. Hope's Blauwe Diamant.
Blauwe grond m. Fr. terre bleue; Eng. blue ground;
Hd. blauer Grund.
Het blauwachtig grijze slit;, dat uit het Witte kwartsgesteente, itakolumiet genaamd, bij verweering gevormd
wordt en waarin in Zuid-Afrika het diamant wordt
gevonden. Nadat de blauwe aarde geruimen tijd
aan den invloed van lucht en Licht is blootgesteld,
wordt zij gewasschen, en, de diamanten worden er
uitgehaald.
Blauwwit Fr. Blanc-bleu; Eng. blue white; Hd. blauweisz.
De fijnste en meest gezochte kleur, de eerste kleur
bij de sorteering van het ruw. Z. r u w.
Blijandeeren Verbastering voor b r ill an t e er e n.
Blik o. Fr. pellet Eng. dust pan; Hd. Kehrichtschippe.
Waarop de afval wordt geveegd met het stoffertje.
Block Term uit den ruwhandel, gebruikelijk voor opslijpgoed,
doch ook veel kloofsel, waaraan meest een of twee
gegroeide hoeken.
Blok 1 o. Fr. b o i t e.
Het hout, dat den snijders- en den klooversbak omsluit.
Bloke Z. verstelblok.
Blokje Z. block.
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Bloksterretje Sterretje, dat in de halfjes geloopen is.
Blompot m.
Blompotten
Eigenaardige uitdrukking voor oneerlijke handelwijze
van den werkman.
Deze heeft bijv. van zich zelf een steentje van de
sorteering 40/4. Hij krijgt nu te slijpen een partijtje 32/4 :
hij neemt hieruit het grootste steentje en legt er het
zijne voor in de plaats ; de werkman heeft zich daardoor
een steentje toegeeigend, dat grooter is dan het zijne.
Nu krijgt de slijper een partijtje 23/4 ; hij neemt het
grootste steentje hieruit en legt er het zijne voor in de
plaats. Zoo gnat hij voort en heeft ten slotte een vrij
grooten steen ; zijn steen is dus gegroeid, gelijk een
bloem in een bloempot.
Ook het verruilen van steentjes van inferieure kwaliteit
met betere, heet blompotte n.
Langzamerhand is oneerlijkheid in het algemeen met
den naam b 1 o m p o t t e n bestempeld geworden.
Va.& de oprichting van de A. J. V. heeft er eene
vereeniging van werkgevers bestaan, die ten doel had,
het blompotten tegen te gaan.
Het is een feit, dat met het verbeteren der loonen,
het blompotten gestadig is afgenomen.
Blompotter m. Z. b 1 o m p o t t e n.
Bluschbak m. Fr. bain; Eng. cooler; Hd. Blech.
De met koud water gevulde bak, waarin de versteller
de doppen afkoelt.
Bluschpotje o. Fr. terrine; Eng. cooler; Hd. Blech.
Een aarden potje, waarin de slijper den dop afkoelt,
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wanneer deze is heet geloopen. Wanneer het schafttijd
werd, wiesch de slijper in datzelfde potje vaak zijne
handen. Volgens een op grond der Veiligheidswet uitgevaardigd Koninklijk Besluit moeten thans waschbakken
voor het wasschen der handen aanwezig zijn.
Z. ook waterpotje.
Bod o. Fr. o ffr e; Eng. offer; Hd. Gebo t.
Wanneer de makelaar een zijns inziens aannemelijk
bod heeft, wordt het partijtje verzegeld, en begeeft hij
zich naar den juwelier, om te vernemen, of deze het
voor Bien prijs van de hand wil doen. Z. cachet,
cachet nemen.
Boer (in den 1
Z. kwar.
Boeren
Boerenkoolslijper m. Minder vleiende, thans weinig meer gebruikelijke benaming voor een slijper, die, oorspronkelijk
niet voor dit vak bestemd, het op gevorderden leeftijd
heeft aangeleerd. Ook in het algemeen eene minachtende
benaming voor een minderwaardig werkman.
Over den oorsprong dezer benaming het volgende
In het westelijk deel van Amsterdam liggen de
zoogenaamde Slat uintj es; de bewoners legden zich
op het verbouwen van sla en kool toe, welk bedrijf
van wader op zoon overging. Toen nu enkelen en
langzamerhand zeer velen, hunne zoons bij het diamantvak brachten, werden deze slijpers, door hen, die
van oudsher dit vak hadden uitgeoefend, b o e r e nkoolslijpers genoemd.
Boezelaar m. Fr. tablier; Eng. apron; Hd. Scharze.
Wordt gedragen, om de kleederen te sparen, doch
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vooral ook door den kloover, om vallende of springende steentjes op te vangen ; daarom wordt de
klooversboezelaar aan de tafel vastgespijkerd. Z. ook
schort, sloof.
Bokaal (zt.) Fr. bocal; Eng. bocal; Hd. Glaskugel.

Zoo noemen de zetters den ballon, dien de andere
diamantbewerkers o r din aal noemen. Z. ook g 1 azen bol.
De bokaal is gevuld met water, waardoor een weinig
aniline wordt gemengd. Evenals de ordinaal wordt de
bokaal gebruikt, wanneer het avond is, of des winters
in de vroege morgenuren.
Bolend o. Een end, dat zich van het torenend onderscheidt

door den vorm, zooals de naam reeds aanduidt ; het
heeft een heel en een gekloofd vlak. Het bolend
wordt verwerkt tot eene b o 1 r o o s.
Bolkapje Z. k apj e.
Bolletje l o. Fr. vitrier.

Zoo worden de stukjes diamant voor den glassnijder
genoemd.
De kleine meest ronde steentjes, die tot endjes worden
geslagen.

Bolletje 2

Bolletjeskloover m. Degene, die in den regel bolletjes tot

endjes klooft, of die niets antlers dan dit van het
klooven verstaat, hetgeen vooral te Antwerpen vaak
het geval is.
Bolroos y r. Z. bolend.
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Bolsteker (zt.) Fr. echoppe ronde; Eng. round chisel;
Hd. Bollstichel, Pollstichel.
Deze dient, om het metaal in de hoogte to werken.
Hij onderscheidt zich van den vlaksteker daardoor,
dat de doorsnede aan ern kant boogvormig is.

Bolsteker.

Bond m. Fr. syndicat, chambre syndicate; Eng. union;
Hd. Zentralverband.
Vereeniging van diamantbewerkers. Z. Inleiding bldz. 7.
en voorts: Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond en Antwerpsche Diamantbewerkersbond.

Bondsboekje o. Fr. livret syndical; Eng. trade union
book; Hd. VerbandsbUchlein.
Het boekje, dat ieder bondslid als zoodanig krijgt,
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bevattend het diploma, benevens bladen voor de contributiezegels. Het bondsboekje van den A. D. B. bevat
tevens statuten, huishoudelijk reglement en verdere
bijzonderheden, waarvoor de A. N. D. B. een afzonderlijk boekje verstrekt.
Bondsfabriek vr. Fr. atelier syndique; Eng. union shop.
Fabriek, waar uitsluitend die werklieden worden
toegelaten, die lid van den Bond zijn, of van de door
dezen erkende vereenigingen. Deze naam heeft nog
slechts historische beteekenis, aangezien alle fabrieken
thans zich aan deze bepaling houden, nadat in den
aanvang van de zijde der werkgevers en de fabriekseigenaren oppositie was gevoerd, hetgeen in 1895
eene staking van vijf weken ten gevolge had.
Bondsgebouw Fr. siege du syndicat; Eng. union
offices; Hd. Verbandhaus.
Het gebouw, waarin te Amsterdam en te Antwerpen
de zetel van den bond is gevestigd.
Bondslid o. Fr. syndique; Eng. union member; Hd.
Verbandsmitglied.
Hij of zij, die lid is van den Bond.
Bondsraad m. Fr. Conseil syndical; Eng. union
council; Fid. Zentralrat.
Het parlement van den Bond, dat de wetgevende
macht heeft ; wordt gekozen door en uit de bondsleden.
Boom Plaats in de provincie Antwerpen, gelegen aan de Rupel;
kruispunt van spoorwegen ; telt omstreeks 14oco inwoners. Z. blz. 32.

Café Centraal o p de Nieuwe Prinsengrac
htto Amsterdam,
waar de A. N. D. B. werd gesticht.

Huis op den Amstel, waarin de A. N. D. B. gevestigd was,
vOOr het Bondsgebouw bestond.

Bondsgebouw to Amsterdam.

Bondsgebouw to Antwerpen.
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Boord
Boort

I

o. en yr. Fr. boort, bort; Eng. boart; Hd.
Bort, Boort.
Zeer onzuiver diamant, stukjes, die fijngestampt worden
en uitsluitend voor bewerking van diamant of hard
gesteente dienen. Men spreekt van wit t e boort, die
diamant en van z wart e boort, die carbon is.
Z. ook kogelboort, heel(e) boort, stampboort.
Vroeger was de Amsterdamsche slijper v e r p 1 i c h t
het boort van den werkgever te nemen, terwip de prijs
niet vaststond en de bepaling ervan aan de werkgevers
was overgelaten. Tegenwoordig moet de patroon bij
elk partijtje eene zekere hoeveelheid boort leveren,
tegen den marktprijs, die wekelijks wordt vastgesteld,
doch in geen geval voor hooger prijs dan f 2,50 per
karaat. Z. b o o r t p r ij s.
Voor het gebruik van een s t u k boort door den
slijper, z. snijdersstokken, Einreibstein.

Boortprijs m. Fr. prix du bo(o)rt; Eng. price of boart;
Hd. Bo(o)rtpreis.
Deze wordt te Amsterdam voor de slijpers wekelijks
vastgesteld naar het gemiddelde van den groothandelprijs, ten einde te bepalen, hoeveel de patroon moet
bijpassen, ingeval de prijs hooger is dan f 2,50 per
karaat en hij geen boort in natura, doch in plaats
daarvan de waarde in geld geeft.

Boortsjofel o. Uitdrukking, bij de slijpers in gebruik, om zeer
slechte kwaliteit ruw aan te duiden.
Voor de afleiding van dit woord Z. s j o fe 1.

Boren Fr. forer, percer; Eng, to bore, to drill; Hd.
bohren.
Geschiedt door enkele werklieden, die de techniek
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geheim houden. Doorboord worden hoofdzakelijk de
punten van brioletten en pendeloques, ten einde deze
met gouddraad te bevestigen aan colliers enz.

Borgerhout Voorstad van Antwerpen, met omstreeks 30,000
inwoners. Z. blz. 32.

Borneo Eiland van den Oost-Indischen Archipel, voor een
aanzienlijk deel aan Nederland behoorend. Hier werden
en worden nog diamanten gevonden. Tot 1841 werd

Diamantslijpen op Borneo.

door het Nederlandsche gouvernement een recht op
de diamanten gelegd.
Ook wordt op Borneo de diamantnijverheid (slijpen)
uitgeoefend, voornamelijk te en nabij Martapoera.
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Borststuk o. Fr. broche; Eng. brooch; Hd. Brosche.
Eene benaming voor een sieraad, dat op de borst
wordt gedragen, en waarvoor in beperkteren zin nog
vaak wordt gezegd b r o c h e.
Men vervaardigt tegenwoordig veel borststukken, die
tevens als diadeem dienst kunnen doen, wanneer zij
omgekeerd op het hoofd worden genet.

Borststuk, dat ook als diadeem kan dienst doen.

Botergaaf Zeer gaaf. Diamant, dat zeer gemakkelijk te slijpen is.
Botje (kl.) Fr. 1 a m e.
Dit is een stuk diamant, dat de kloover in den
meesnijder brengt, om de kerf te maken. Gewoonlijk
heeft hij er drie, die, op elkander volgend, in scherpte
toenemen. (Tegenstelling : scherpj e).

Bot loopen Een halfje, dat, slecht geslepen, Been zuiver langwerpigen driehoek vormt, doch afgestompt is, heet te
zijn hot geloopen.
6

8a
Bourganeuf Plaatsje in Frankrijk in het departement Creuse ,
arrondissementshoofdplaats, met ruim 3000 inwoners.
Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. Frankrijk.
Boven Z. van boven.
Bovenkant m. Z. t a felz ij de.
Bovenkleur yr. Fr. premiere couleur; Eng. top lot.
Term uit den ruwhandel, bedoelend de beste soorten
uit eene serie van eene bepaalde kleurschakeering.
Bovenste kerf Z. k e r f 3 . Wanneer in den houten klos der
schijfspil twee kerven of gleuven zijn, is er sprake
van de bovenste kerf.
Boven tarief Z. tarief i.

BOYES.

Boyer (Lorenzo Ambtenaar der Engelsche Regeering te Colesberg in de Kaapkolonie. Kreeg in het voorjaar van
1867 den eersten diamant in handen, die in ZuidAfrika was gevonden. Zijn vermoeden, dat het een
echte steen was, werd bevestigd door den mineraloog
Dr. W. Guybon Atherstone te Grahamstown, Wien
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hij den steen zond. Toen deze steen aan den Gouverneur van de Kaap, Sir Philip Wodehouse, verkocht
was voor f 6000 (frs. I 2000), ondernam Boyes een
onderzoekingstocht Tangs de Oranjerivier, doch zonder
gevolg. Toen tien maanden later, op een afstand van
30 Eng. mijlen van de eerste vindplaats verwijderd,
een tweede steen werd gevonden, toog Boyes hierheen.
Doch ook deze vindplaats, de landstreek waar Oranjerivier en Vaal samenstroomen, bracht hem geen diamant ;
evenmin het Vaalgebied, dat hij afzocht ; hoewel hier
later door anderen steentjes werden gevonden.
Brabantsch roosje o. Fr. rose de Brabant; Eng. Brabant rose; Hd. Brabanter Rose.
Een groot plat roosje, bij welks bewerking niet
zoozeer met den worm is rekening gehouden, zooals bij
de volle Hollandsche roos, doch waarbij meer gedacht
is aan behoud van gewicht.
Brandkast vr. Fr. coffre-fort; Eng. safe, Hd. feuerfester
Schrank.
Dient o. a. tot het opbergen van het achtergedeelte
van den klooversbak, dat er elken dag wordt ingezet
na afloop van het werk en dan den volgenden dag
weer wordt aangezet. De slijpersdoppen, wanneer zij nog
steenen bevatten, bewaart men ook in de brandkast.
Z. doppendoos.
Vermaard zijn de verbazend groote brandkasten, waarin
de De Beers to Kimberley hare waarden neerlegt
Braziliaansch diamant Fr. diamant du Bresil; Eng.
Brasilian diamond; Hd. brasilianischer
Diamant.
Dikwijls zeer zuiver, blauwwit ; de meest bekende
soorten zijn : Canavieyras, Bagagem, Bahia en Rio.
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Het ruwe Braziliaansche diamant wordt voornamelijk
in Parijs aangevoerd.
Brazilie Fr. Le Brasil; Eng. Brazil; Hd. Brasilien.
Vindplaats van diamant sedert omstreeks 1727. In
de jaren 185o -- 52 werden in Brazilie nieuwe mijnen
ontdekt, voornamelijk Bahia, Bagagem en Canavieyras.
V66r de ontdekking der Kaapsche mijnen leverde
Brazilie de meeste diamanten.
Breken Z. gebroken.
Brekingsindex m. Fr. in dice de refraction ; Eng. refractive index; Hd. Brechungsindex, Brechungsexponent.
De lichtstraal, die van de eene stof in de andere
valt, wordt gebroken. Valt een lichtstraal van de lucht
in het water, dan gaat hij daarin in minder schuine
richting verder ; de oorzaak ligt in de omstandigheid,
dat de lichtstralen zich in het water langzarner voortplanten dan in de lucht. De breking in de lucht staat
tot die in het water als 4 : 3 ; men zegt daarom,
dat de brekingsindex van water is 0/3 of 1,333.
Van diamant is in dezelfde verhouding de brekingsindex 2,487, zijnde de hoogste van alle stollen.
Brengen (aan den gang Z. gang.
Bril m. Fr. lunettes; Eng. spectacles; Hd. Brille.
De diamantbewerkers, die den geheelen dag scherp
moeten zien, gebruiken dikwijls brillen, om de oogen
te sparen of het gezicht te verscherpen. Dit is ook
het geval met hen, die de diamanten sorteeren en
daarmede vaak den geheelen dag bezig zijn.
Brillandeeren Z. brillanteeren.
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Brillant m. Fr. brillant; Eng. brilliant; Hd. Brillant.
De brillant heeft den vorm van twee met de grondvlakken tegen elkander komende afgeknotte pyramiden,
waarvan de bovenste echter meer afgeknot is dan de

Brillant.

onderste. Op doze wijze komen de optische eigenschappen van den diarnant het meest tot haar recht.
Het bovenste deel heet tafelz ij d e (kroon), het

Doorsnede van een
brillant.

eindigt in de t a fe 1; het benedendeel heet kolle tz ij d e, het eindigt in het kolle t. Tafelzijde en kolletzijde komen samen in het rondis t. Het oppervlak

Brillant, van boven af.

Brillant, van onder af.

der tafel, dat van het kollet en dat van het rondist,
loopen evenwijdig, terwijl het kollet, van de tafel uit
gezien, in het midden moet liggen.
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Peruzzi en Mazarin zijn het voornamelijk, die vorm,
afmetingen enz. hebben vastgesteld, opdat de brillant
de schoonste werking hebbe.
Een brillant heeft op de kolletzijde vier gelijke
en gelijkvormige h o e k en en vier gelijke en gelijkvormige pa v i 1 j o en e n, verder 16 h a 1 fj e s,
natnelijk 8 paviljoenhalfjes en 8 hoekhalfjes.
Op de tafelzijde heeft een brillant 4 h o e k e n,
4 bezeelen, 8 sterren en 16 halfjes.
Dus in het geheel heeft een brillant 56 ruitjes, en
met tafel en kollet 58.
De hoeken en de bezeelen hebben den ruitvorm, de
sterren en de halfjes zijn driehoeken.
Omtrent de wijze, waarop een brillant geslepen wordt,
z. slijpen.

Brillantdop m. (sl.) Fr. coquille a brillant, dop a brillant; Eng. brilliant dop; Hd. Brillantdopf.
Dop voor brillanten, in tegenstelling bijv. tot roosjesdop.

Brillanteerder m. (sl.) Fr. brillanteur; Hd. Brillantierer.
Degene, die zich uitsluitend bezighoudt met brillanteeren.
Voor deze bezigheid behoort een goed gezichtsvermogen. Het komt daarom vaak voor, dat de slijpers,
wanneer zij op een bepaalden leeftijd gekomen zijn,
uitsluitend kruis- en achtkantslijpen, en het brillanteeren
aan jongere krachten overlaten.

Brillanteerdop m. Fr. d o p monte; Hd. spitzer Dopf.
Is de hoog opgemaakte dop voor den brillanteerder.
Z. ook hooge dop.

Hooge dop (voor brillanteerwerk).

Brillanteeren Fr. brillanter, facetter; Eng. to brilliant;
Hd. brillantieren, kleine Facetten machen.
Brillanteeren in engeren zin, is het aanbrengen van
de halven en de starren, nadat de steen in ac h t k ant
is gebracht. Men noemt dit ook n a a k t (n a k en d)
brillanteeren.
In ruim e r en zin is brillanteeren, al het slijpwerk,
nadat de steen in k r uis is gebracht, dus achtkantslijpen en brillanteeren in engeren zin to zamen. Men
spreekt in dit geval ook van vol brillanteere n.
Het brillanteeren in engeren zin bestaat daarin
I . dat de punten worden afgeslepen, waarin aan de
tafelzijde tafel, hoek en bezeel samenkomen ; hierdoor
ontstaan de starretj e s, die uit den aard der zaak
driehoekig zijn ;
2. dat aan het rondist door het breken van hoeken
en bezeelen de 1 6 driehoekjes worden geslepen, die
h a 1 fj e s worden genoemd ;
3. dat aan de kolletzijde 1 6 halfjes worden aange-
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bracht, Welker top hetzij in het midden van den hoek
of van het paviljoen eindigt.
Brillanteerwerk Z. b r i 11 a n t e e r e n.
Brillantpoeder 0. Fr. p o u d r e du bruteur; Eng. brilliant dust; Hd. Brillantpulver.
Afval van het brillantsnijden, dat de slijper gebruikt.
Z. poeder.
Brillantslijper m. Fr. polisseur de brillants; Eng.
brilliant polisher; Hd. Brillantenschleifer.
Degene, die uitsluitend brillanten slijpt. Zij, die
phantaisiemodellen slijpen, worden echter ook tot de
brillantslijpers gerekend.
Brillantslijpersbaas m. Fr. patron-polisseur en brillant;
Hd. Brillantenschleifer-meister.
Brillantslijpersgast m. Z.-Nederl. Z. brillantslijpers-knecht.
Brillantslijpersknecht m. Fr. ouvrier-polisseur en hrillant; Hd. Brillantenschleifergesell(e).
Degene, die onder een baas of meesterknecht werkt.
Brillantslijpersloon o. Fr. salaire des polisseurs de
brillants; Eng. brilliant polisher's wages;
Hd. Brillantenschleifer-lohn.
Kan zoowel bruto- als netto-stukloon, alsmede vast
weekloon (vast geld) zijn.
Brillantslijperspersoneel o. Fr. personnel de polisseurs
de brillants; Eng. gang of brilliant polishers;
Hd. Brillantenschleifer-personal.
Ploeg slijpers en verstellers, onder een baas of
meesterknecht werkend.
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Brillantslijperstarief o. Fr. t a r i f des polisseurs de b r i 1lants; Eng. brilliant polishing tariff; Hd.
Brillantenscheifer-tarif.
Het minimum-tarief van bruto-loonen, vastgesteld in
overleg tusschen de vereenigingen van patroons en
werklieden, waaronder niet gewerkt mag worden, en
dat den grondslag voor de loonberekeningen vormt.
Brillantsnijden Fr. brutage de brillants; Eng. brilliant
cutting; Hd. Brillantreiben.
Het geven van den grondvorm aan den ruwen steen
door handwerk of machine.
Brillantsnijder m. Fr. (de)bruteur de brillants; Eng.
brilliant cutter; Hd. Brillantreiber.
Snijdt de ruwe, gekloofde of gezaagde diamanten,
die later tot brillanten geslepen worden.
De brillantsnijder maakt dus de hoofdtrekken voor den
brillantslijper en zorgt tevens, dat de steen rond wordt.
Brillantsnijdersloon o. Fr. salaire des bruteurs de
brillants; Eng. brilliant cutter's wages;
Hd. Brillantreiber-lohn.
Brillantsnijderspersoneel o. Fr. personnel de b r u t e u r s
de brillants; Eng. gang of brilliant cutters;
Hd. Brillantreiber-personal.
Brillantsnijderstarief o. Fr. t a r i f des b r u t e u r s de b r i 1lants; Eng. brilliant cutting tariff; Hd. Brillantreiber-tarif.
Van denzelfden aard als het brillantslijperstarief.
Brillantsnijdster vr. Fr. (de)bruteuse de brillants; Eng.
brilliant cutter; Hd, Brillantreiberin,
Z. vrouwen,
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Brillanttang Fr. pincer a brillants, presselle a brillants; Eng. brilliant tong; Hd. Brillantzange.
De grootste der slijperstangen, dienend voor den
brillantslijper. Z. tang.
Brillantverstellen Fr. s e r t i s s a g e de brillants; Eng. b r i 1liant setting; Hd. Brillantaufkitten, Einsetzen.
Het in den dop stellen en verstellen der brillanten,
zoodat de slijper de to slijpen ruitjes op de juiste
plaats voor zich heeft.
Brillantversteller m. Fr. sertisseur de brillants; Eng.
brilliant setter; Hd. Brillantaufkitter.
Z. versteller.
Brillantverstellersloon o. Fr. salaire des sertisseurs
de brillants; Eng. brilliant setter's wages;
Hd. Brillantaufkitter-lohn.
Z. verstellersloon
Brillantverstelster yr. Fr. sertisseuse de brillants;
Hd. Brillantaufkitterin.
Z. vrouwen.
Briolet Fr. briolette (eigenlijk brillolette); Eng. briolette;
Hd. Briolett.

Briolet.
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Zoo heet een dikke steen, geslepen in peervorm, die
van boven in eene kleine tafel uitloopt, waar eene
opening is geboord, om den steen vast to hechten.
De facetten zijn alle driehoeken.
Enkelen, o. a. Kunz, verstaan onder briolet een
vorm, die overeenkomt met de dubbele roos, waarop
echter meer driehoekige facetten zijn geslepen, dan
op deze laatste. Z. The Century Dictionary.
Broche Fr. broche; Eng. brooch; Hd. Brosche.
Voor de gewone beteekenis, z. borststu k.
De oudere slijpers gebruiken het ook voor m a r k i e s.
Brokkantig Fr. b r o c c a n t.
Onregelmatig gevormd goed. Hetgeen bier van
wordt gemaakt, is van mindere waarde. Zoo zijn de
roosjes van brokkantig goed van geringer kwaliteit dan
roosjes, die van rozen-enden komen.
Brokstukje o. Z. kloofs t u kj

P.

Bruin Fr. Brun; Eng. brown; Hd. braun.
Z. kleur.
Bruin-syndikaat o. Onlangs opgeheven combinatie van Amsterdamsche kooplieden, die alle bruine kloofsels van het
Londensche syndikaat afnam.
Bruto-stukloon o. Z. stukloon.
Bruut Z.- Nederl. Z. r u w.
Budapest Hoofdstad van Hongarije, gelegen aan den Donau.
Deze stad bestaat uit twee deelen: het aan den linkeroever gelegen Pest en het aan den rechteroever liggende
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Ofen, waaraan meestal de Hongaarsche naam Buda
wordt gegeven.
In deze meer dan een half millioen inwoners tellende
stad, wordt eenige diamantnijverheid uitgeoefend.
Buigen (sl.) Fr. courber; Eng. to bend; Hd. biegen.
Wanneer de dop omgebogen wordt, om het te slijpen
ruitje jets te verplaatsen. Z. ook z w a a r b u i g e n,
lic h t b u i g e n. Starren, halven en facetten worden
gebogen, dus niet elk afzonderlijk versteld.
Buik 1 m. Fr. boule (du baton).
Het dikste deel van de kloovers- en snijdersstokken.
Buik 2 Het dikke gedeelte van brioletten en pendeloques.
Buitenfabriekje o. Fliermede worden aangeduid kleine slijperijen op het land, in den omtrek van Antwerpen, „op
den buiten", zooals het in het Vlaamsch luidt. De
levensstandaard is op deze plaatsen niet zoo hoog als
in Antwerpen, daardoor ontstaat een verschil in loon.
Degenen, die op buitenfabrieken werken, zijn dikwijls geen
lid van den Antwerpschen Bond of van de Gilde.
Voor de plaatsen, waar buitenfabriekjes gevestigd
zijn, zie Inl e i din g blz. 3 z.
Buitennijverheid yr. Z.-Nederl. Z. buitenfabriekje.
Buks Z. palmhout.

Bultfontein Eene mijn in Zuid-Afrika. Was oorspronkelijk eene
hoeve, gelegen bij de hoeve Dutoitspan, waarvan zij
slechts door een landweg was gescheiden.
Hier werden omstreeks terzelfder tijd als op Dutoitspan (Dorstfontein) diamanten gevonden.
Cornelis Hendrik Du Plooy verkocht deze bezitting,
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nadat de verkoop aan Thomas Lynch, als hebbende
plaats gehad op een Zondag, nietig was verklaard,
twee dagen later, Dinsdag 16 November 1869, aan
Leopold Lilienfeld in vereeniging met Webb en Hond
voor 2000. Nadat Hond zijn aandeel aan Webb
had verkocht, werd door Lilienfeld en Webb met eenige
anderen, de vennootschap „Hopetown Company" opgericht.
In denzelfden tijd als Dutoitspan kwam Bultfontein
in bezit van de De Beers.
Bultfontein Levert veel wit goed, waaronder veel
„spotted" en over het algemeen niet zeer grof.
o. Fr. facon ordinaire; Eng. current
goods; Hd. gewohnliches Fabrikat.
Het fabrikaat, dat het midden houdt tusschen het
minste en bet fijnste. Z. fa b r i k a a t.

Burgerfabrikaat

Bus y

r. Fr. boite; Eng. box; Hd. Bilchse.
Dient, om het blad der schijf op to sluiten. Z.
schijf.

Bussum

Gemeente in de provincie Noord-Holland, met omstreeks
I I ,000 inwoners.
In deze plaats wordt diamantindustrie uitgeoefend.
Z. bldz. 3 2.
Door de goede verbinding met Amsterdam is Bussum
ook langzamerhand de woonplaats geworden van vele
diamantbewerkers, die dagelijks in de hoofdstad hun
bedrijf komen uitoefenen.

Bye

Z. bijwater.
Bywater 1

C.
Cachet o. Fr. cachet; Eng. signet; Hd. Petschaft.
Dit wordt gebruikt, om het partijtje te verzegelen,
wanneer er een bod op is gedaan, dat naar het oordeel
van den makelaar voor den verkoop aannemelijk is.

Cachet nemen Fr. prendre cachet.
Toelaten, dat de partij wordt verzegeld, indien de
makelaar vermeent, dat het bod aannemelijk is.
Californie Fr. La Californie; Eng. California; Hd.
Kalifornien.
Een van de Staten der Noord-Amerikaansche Unie,
gelegen in het westen. In dit door zijne rijke goudmijnen bekende grondgebied werden in 1845 diamanten
ontdekt. Voor den handel en de industrie is echter
deze vondst van zeer weinig beteekenis geweest.
Canavieyras Snort Braziliaansch diamant; zeer moeielijk te
bewerken.
Cape Naam voor het ruw uit de De Beers mijnen.
Cape ruby gene snort granaat, die bij het diamant in de
blauwe aarde wordt gevonden.
Cape white Fr. b 1 a n c du cap.
Witte kleur, minder goed dan wit en het zoogenaamde blauwwit.
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I 0. Fr. carbonade, Carbone; Eng. carbon;
Carbonado I Hd. Carbonado, Karbonat, Karbon.
Wordt in Brazilie gevonden, voornamelijk in het
distrikt La Chapada (Bahia). Het carbon (c a r b on a d o) is nog harder dan gewoon diamant, dient tot
boren bij tunnel- en mijnbouw, tot het slijpen van
harde stalen werktuigen en tot het bewerken van hard
gesteente. Deze stof is geelbruin of zwartachtig grauw.
Zij heeft noch de doorzichtigheid, noch de regelmatige
kristallisatie van diamant.
Carbon

o. Eene scheikundige verbinding, voor het eerst
in 1892 gemaakt, die op de schaal van hardheid tusschen korund en diamant (dus tusschen 9 en i o) ligt.
Pogingen, om door middel van carborundum diamant
to slijpen, zijn mislukt.

Carborundum

Carrier m. F. toc, prisonnier; Eng. driver, carrier;
Hd. Fahrer.

Carrier.
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Het hartvormige voorwerp der draaibank, dat dient
ter bevestiging der plaatjes phosphorbrons, Welke tot
zaagschijf gedraaid worden. Men noemt dit voorwerpje
ook m e e n e m e r, ofschoon ten onrechte.
Casino Het gebouw te Amsterdam, waarin de „Beurs voor
den Diamanthandel" is gevestigd. Jaren geleden, v66r
het bestaan van de „Beurs voor den Diamanthandel"
was dit gebouw de zetel van den „Centralen Diamanthandelsbond".
Celebes Eiland van den OA Archipel, waar vroeger sporadisch
diamant werd gevonden.
Cement s (kl. en sn.) o. Fr. ciment; Eng. cement; H d.
Zement, Kitt.
Een mengsel, dat boven in de stokken van kloover
en snijder wordt gebracht, om het te bewerken steentje
vast te zetten. Dit cement heeft de eigenschap, dat
het bij zachte verwarming in eene gasvlam spoedig
week wordt en bij afkoeling - weer snel verhardt.
Cement is samengesteld op verschillende wijzen, dock
de voornaamste bestanddeelen zijn meestal schellak,
hars, zand en gemalen glas. Cement wordt bij het gewicht verkocht. Men onderscheidt r o o d(e) en w i t(t e)
cement.
Voor de snijmachine maakt men gebruik van cement,
dat in den worm van staven in den handel wordt
gebracht, voor het snijden met de hand van cement
in Platte koeken.
Het woord cement beantwoordt aan het Lat.
c a e m e n t u m = steen, dat weer is afgeleid van
c a e d o _,_- slaan, kloppen.
Cement 2 0. (zt.) is een mengsel van hars, krijt, en eene kleine
7
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hoeveelheid pek ; dit wordt in den cementstok gedaan
en daarin wordt het stuk, dat gezet moet worden, vastgemaakt.
Cementkop m. Fr. tete de ciment.
De hoeveelheid cement, die boven in de stokken
der kloovers en snijders wordt gebracht, om de steentjes
vast te zetten. Heeft bij de kloovers een anderen
vorm dan bij de snijders.
Cementstok (zt.) Fr. poignee a ciment; Hd. Zementstock, Kittstock.
De stok, waarop de zetter het werk vastzet.

Cementstok van den zetter.

Centrale Diamanthandelsbond m. Eene der oudste diamanthandelsvereenigingen te Amsterdam, die oorspronkelijk in
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het gebouw „Casino", later in „Adamas" haar zetel had.
Eenigen tijd na de worming van de „Beurs voor
den Diamanthandel" werd de Centrale Diamanthandelsbond, Wiens ledental afnam, gevestigd in het gebouw
„Diligentia", waar hij zich thans nog bevindt.

Centrum (Uit het Z. u i t het c e n t r u m.
Chambre syndicate des ouvriers diamantaires De algemeene naam der vereenigingen van diamantbewerkers
in Frankrijk.

Chambre syndicate patronale De vereeniging der Parijsche
juweliers en werkgevers.

Charleroi Term van de roosjesbranche; gebruikelijk voor goed
van geringe kwaliteit, vooral wat de kleur betreft.
Het ligt voor de hand, dat deze naam in Antwerpen
is ontstaan ; hij herinnert aan de stad Charleroi in
Henegouwen, waar veel kolenmijnen zijn. Het diamant,
waaruit deze minderwaardige roosjes gefabriceerd worden,
staat door de donkere kleur als het ware dicht bij de
gewone kolen.

Charleville Stad in Frankrijk in het departement Ardennes;
telt omstreeks 20,000 inwoners. Voor de diamantindustrie is zij niet van beteekenis, wip deze er niet
wordt uitgeoefend.
Hier vond echter in 1890 het tweede congres der
diamantbewerkers plaats. Men had deze stad daarom
gekozen, wip zij ongeveer op gelijken afstand eenerzijds van Antwerpen en Parijs, anderzijds van Amsterdam en de Jura is gelegen.

Cháton' Z. achtkantje.
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Chaton2 Fr. chaton; Hd. Kasten.
Het uit goud of zilver vervaardigde omhulsel,
waarin de gesteenten gezet worden.

IR,

400V,
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Chátons.

Chevreus Verbastering voor g i v r e u s. Z. aldaar.
Chevrien Fr. c o u r o n n e.
Voornamelijk in Z.- Nederl. in gebruik voor den band,
Bien de snijder om een was of om den tafelkant van
eene door het rondist gezaagde vierpunt legt.
Het woord is ontstaan uit het Fransche c h a n fr ein
-= Eng. chamfer = groeve, afgestooten kant.
Chiffertje Z. schiffertje.
China Fr. La Chine; Eng. China; Hd. China.
Reeds herhaaldelijk zijn pogingen aangewend, geslepen
diamant in China in to voeren, doch tot den huidigen
dag is dit niet gelukt. Wel komt in de havensteden en
in Peking, waar het verkeer met het buitenland grooter
is, diamanthandel voor, doch deze is van zeer weinig
beteekenis. De buitengewone gezant der Nederlanden
in 1 8q7, minister-resident F. M. Knobel, was van oordeel, dat China een afzetgebied zou kunnen worden, vooral
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ook wegens de toename van het Europeesche element.
Er zijn echter twee bezwaren, die eene groote uitbreiding van den diamanthandel onder de Chineezen
zelf in den weg staan.
Vooreerst het eigenaardig standpunt der vrouw in de
Chineesche samenleving. In de tweede plaats de omstandigheid, dat de hooge ambtenaren, die den eersten stand
in China vormen, geene diamanten dragen. Alleen in
bijzondere gevallen worden wel diamanten ten geschenke
gegeven. Zoo weet men, dat in 1894, met het oog op
het jubileum der Keizerin-Weduwe, eene groote hoeveelheid diamanten te Tientsin en te Peking verkocht werd.
De Heer Knobel deelt verder mee, dat Chineezen wel
eens diamanten koopen, om gemakkelijk en zonder medeweten van anderen groote waarden te vervoeren.
Mocht eens de tijd aanbreken, dat in China diamanten
worden gedragen zooals in andere landen, dan zal de
invoer in dit land met zijne 35o millioen inwoners
van groote beteekenis zijn voor handel en nijverheid.

Chips Slechte, onregelmatig gekristalliseerde en moeilijk te bewerken diamantsoort. Eigenlijk „splinters".
In vroegeren tijd werd chips tot poeder gestampt
en niet bewerkt. Eerst later heeft men dit goed in
bewerking genomen.

Chipsjuwelier m. Fr. patron ne faisant faire que du
chips; Eng. chips manufacturer; Hd. Chipsfabrikant.
De juwelier, die uitsluitend slechte kwaliteit (chips)
ter bewerking uitgeeft en in den handel brengt.

Chipsmaker m. Fr. tailleur de chips; Eng. chips worker;
Hd. Chipsarbeiter.
Degeen, die zich met het snijden of slijpen van
chips bezighoudt.
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Daar chips moeielijker to bewerken is en het werk
langer duurt, is het loon tegenwoordig ook geevenredigd
hooger dan voor de bewerkers van regelmatig goed.
Chipsroosje o. Fr. rose de chips; Eng. chips rose;
Hd. Chipsrosette.
Een roosje, uit chips gernaakt.
Chipsslijpen Fr. polissage de chips; Eng. chips polishing; Hd. Chipsschleifen.
Is zeer lastig, wiji de wassen bij de chips zeer
onregelmatig zijn ; het daardoor veroorzaakte onophoudelijk probeeren, buigen en draaien is voor den
werkman zeer vermoeiend.
Chipsslijper m. Fr. polisseur de chips; Eng. chips
polisher; Hd. Chipsschleifer.
Chipssnijden Fr. brutage de chips; Eng. chips cutting; Hd. Chipsreiben.
Wordt gewoonlijk verricht door snijders(sters), die
zich op dit werk bij voorkeur hebben toegelegd.
Chipssnijder m. Fr. (cle)bruteur de chips; Eng. chips
cutter; Hd. Chipsreiber.

Z. chipssnijden.
Chipswerker Z. c h i p s m a k e r.
Cincinnati Stad in den Noord-Amerikaanschen Staat Ohio, met
meer dan 300,000 inwoners. Hier wordt de diamantnijverheid, hoewel op zeer kleine schaal, uitgeoefend.
Clairvaux Gemeente in het departement Jura, telt ongeveer
2000 inwoners. Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend.
Z. Frankrijk.
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Cleavage In den ruwhandel gebruikelijk voor brokkantig kloofsel.
Z. kloofsel, ruw.

Closed goods Engelsche benaming, in den ruwhandel gebruikelijk voor zuivere regelmatige steenen. Z. g e s 1 o t e n,
heel, ruw.

Club y r. Dit is zoowel te Amsterdam als te Antwerpen het gebouw,
waarin de beurs voor den diamanthandel gevestigd

Beurs voor den diamanthandel te Amsterdam.

is; waar de kooplieden samenkomen en zaken doen.
Te Amsterdam heeft men behalve de „Beurs voor
den Diamanthandel" in het gebouw „Casino", nog de
vereeniging „Centrale Diamanthandelsbond" in het gebouw „Diligentia", en sedert kort de club „Concordia"
met eigen lokaal.
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In den loop der maand Februari dezes jaars (1907)
is men te Amsterdam begonnen plannen te beramen,
een nieuw en grooter gebouw als centrale voor den
diamanthandel te bouwen. Tot een vasten vorm waren
deze plannen nog niet gekomen bij het ter perse gaan van
dit werk ; eene bijzondere commissie, aan wie deze aangelegenheid werd opgedragen, is echter diligent verklaard.
Te Antwerpen heeft men twee groote clubs, die elk
een prachtig gebouw bezitten.

Club te Antwerpen. - Benedenzaal.

Colesberg Kopje Naam, die gegeven werd aan de plek, waarop
in Juli 187 I diamanten werden ontdekt. Dit „Kopje"
is gelegen bij de hoeve Vooruitzigt.
Daar de diggers, die hier werkten onder Fleetwood
Rawstorne, uit Colesberg in de Kaapkolonie afkomstig
waren, gaf men aan de plaats den naam Colesberg Kopje.
Colesberg Kopje is de bakermat van de Kimberleymijn. Een andere naam is New Rush, afgekort uit
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„De Beers' New Rush", ter onderscheiding van de
twee maanden oudere vondst op Vooruitzigt, die oorspronkelijk werd genoemd „De Beers' Rush", doch
later den naam „Old De Beers" ontving.

Commissie tot voorbereiding eener prijsvraag voor
een middel, om het slijpen van diamanten
t-nogelijk te maken, zonder gebruik van een
giftig doppenmetaal, en tot beoordeeling
van de ingekomen antwoorden.
Deze commissie werd ingesteld bij beschikking van den
Minister van Binnenlandsche Zaken (Dr. A. Kuyper)
van I I Maart 1904, N°. t3 I r, Afdeeling Arbeid ;
zij bestond uit de volgende leden : den voorzitter Dr.
L. Aronstein, hoogleeraar aan de Technische Hoog-eschool te Delft, P. van der Burg, id ; Dr. W. H. Bakhuis
Roozeboom, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 1) ; Dr. C. Hoitsema, controleurgeneraal van 's Rijks Munt, te Utrecht; J. H. L. van
Deinse, inspecteur van den arbeid te Amsterdam ;
Dr. E. Wintgens, medisch adviseur bij de arbeidsinspectie te 's Gravenhage; Dr. J. E. G. van Emden,
privaat-docent in de parasitologie aan de Rijks-Universiteit te Leiden ; P. J. J. Haazevoet, voorzitter van
de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Diamantbewerkersvereeniging te Amsterdam; Jan A. van Zutphen,
secretaris van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam en H. ter Meulen,
hoogleeraar te Delft, tevens secretaris.
Op den 16 Januari 1906 bevatten de Noord- en
Zuid-Nederlandsche bladen de mededeeling, dat op de
door de Nederlandsche Regeering uitgeschreven prijsvraag van 6000 gulden (r 2000 franken) voor het beste
1)

Prof. Bakhuis Roozeboom is overleden den 8 Februari 19°7,
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giftvrije doppenmateriaal, 49 antwoorden uit verschillende landen zijn ingekomen. De termijn van inzending
was gesloten 3 1 December 1905.
Nog kan hieraan worden toegevoegd, dat zoowel
oplossingen van metallurgischen als van mechanischen
aard zijn ingezonden. Uit alle oorden der wereld zijn
inzendingen gekomen, o. a. uit Japan ; voor eene goede
verspreiding der opgave is dus door de commissie
gezorgd.
Op het tijdstip, dat dit werk ter perse ging, was de
uitslag der prijsvraag nog niet bekend.

Commissionnair m. vgl. make 1 a a r.
Common fancies Term van de ruwmarkt voor gesloten goederen van afwijkende kleur.

Concordia Eene club voor den diamanthandel te Amsterdam,
in I 906 opgericht. Zij telt ruim 200 leden en heeft in de
maand Juli dezes jaars (i 907) haar eigen lokaal gekregen.

Congres Z. kongres.
Contract Fr. contrat; Eng. contract; Hd. Vertrag,
Kontrakt.
Bij het aannemen van een leerling wordt een contract opgemaakt, bevattend de bepalingen, waarnaar de
beide partijen, leermeester en vader of voogd van den
leerling zich hebben te richten. Daar in de meestege-vallen
de leerling nog niet meerderjarig is, is de vader of de
voogd de partij, die voor hem in het contract optreedt.
Verder is contract het verdrag tusschen de Juweliersvereeniging en den Diamantbewerkersbond, wat loon,
arbeidstijd en verdere bijzonderheden betreft, aangegaan
voor een bepaalden tijd.
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Contributie yr. Fr. cotisation; Eng. contribution; Hd.
Kontribution, Beitrag.
De bijdrage van de leden van den Bond zoowel te
Amsterdam als te Antwerpen. De contributie te Amsterdam bedraagt wekelijks f 0,4o, f 0,75, f 1, 15 off 1,5o,
naar gelang het weekloon ; in Antwerpen bedraagt de
wekelijksche contributie irs. 3.
Contributie wordt niet geheven in den tijd, dat de
leden werkloos zijn ; doordien de werklooze bondsleden
zich bij het bestuur moeten aanmelden, op straffe van
de contributie wel te moeten betalen, is men wekelijks
nagenoeg op de hoogte van den stand der werkloosheid.
Een werkloozenzegel in het boekje van het lid, is
het bewijs van vrijstelling van contributie.
Voorts wordt een lid van het betalen der contributie vrijgesteld, gedurende den tijd, dat hij door ongesteldheid verhinderd wordt te werken. Ook in dit geval wordt opgave
daarvan bij het best uur gedaan. Een ziekenzegel in het boekje
is het bewijs voor vrijstelling van de contributiebetaling.
CoOperatie Fr. cooperation; Eng. cooperation ; Hd.
Kooperation.
Z. F ran k rijk, Nederland, Zwitserland,
Duitschland.
Cullinan Ook genaamd Great Premier, is de grootste steen, die
ooit gevonden werd en afkomstig van de Premiermijn.
Hij werd gevonden door Fred. Wells, beambte van
de mijn, toen hij op 26 Januari 1905 de ronde deed.
Deze steen weegt 3024 3/4 karaat. De afmetingen zijn
10 cM. bij 6 cM. en 3,7 cM. De beschrijving van de
hand van Prof. Dr. G. A. Molengraaff komt voor in
het blad „South African. Commerce and Industries".
Dr. F. H. Hatch en Dr. G. S. Corssorphine hebben
later in the „Geological Magazine" eveneens eene be-
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schrijving met verschillende afbeeldingen gegeven. De
steen kreeg den naam Cullinan, naar T. M. Cullinan,
bestuurder van de Premiermijn.
Nadat de steen in Pretoria en Kaapstad was tentoongesteld, kwam hij naar Londen.

Cullinan (Great Premier).

De steen is zuiver, met uitzondering van eenige
glessen en greinen.
Omtrent de bestemming werd bij het ter perse gaan
van dit werk, 19 Augustus 1907, van uit Zuid-Afrika
medegedeeld, dat de Wetgevende Vergadering to Pretoria
het voorstel van minister Louis Botha, tot aankoop van
den steen als geschenk voor Koning Edward van Engeland, had aangenomen, tot herinnering aan de toekenning van zelfbestuur aan de kolonie.

D.
Daghuur Z.-Ned. Z. vast gel d.
Daghuurstelsel o. Z.-Nederl. Z. vastgeldstelsel.
Daghuurwerker m. Z.-Ned. Z. vastgeldwerker.
Dagmijn y r. Fr. exploitation a ciel ouvert, miniere,
travail au jour; Eng. open working, open
cast; Hd. Tagebau.
Komvormige uitgraving am diamanten to zoeken ;
het zoogenaamde „open ontginningsysteem". In den
aanvang wordt dit systeem toegepast. Daartoe wordt uit
de open putten (claims) de diamanthoudende grond naar
boven gebracht in emmers, door middel van ijzeren draden.
Dalen (der loonen, prijzen) F. e t r e en baisse; Eng. t o fa 11,
to lower; Hd. fallen.
Daling y r. Fr. diminution; Eng. decline; lid. das
Fallen.
Damesring m. (zt.) Fr. b a g u e; Eng. lad y s' ring; Hd.
Damenring. Z. ring.

Damesring.
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Dark (In the Ruw diamant koopen tegen syndikaatsprijzen of
bepaalde percentages hooger (lager), zonder de goederen
to hebben gezien.

Dasspeld y r. (zt.) Fr. epingle de cravatte; Eng. scarfpin; Hd. Tuchnadel, Busennadel.
Spelden als sieraad, komen reeds in overoude tijden
voor. Oorspronkelijk dienden zij tot het vaststeken der
kleederen en waren zij van hoorn of been. Later werden
zij uit metaal vervaardigd en met diamanten of andere
edelgesteenten versierd.

Dasspeld.

De Beer (D. A. en J. N.) De eigenaars van de hoeve Vooruitzigt, die dat grondgebied, dat oorspronkelijk bij
Bultfontein behoorde, 18 April 186o kochten.
Deze hoeve is de bakermat van De Beers' Company.
Omtrent de schrijfwijze De Beer of de Beer Z. onder
Du Toit.

De Beers' Consolidated Diamond Mines Limited Eigenares der grootste mijnen in Zuid-Afrika en van enkele
in Brazilie ; opgericht in 1880.

De Beers' mijn.
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De maatschappij is eene stichting van Cecil J. Rhodes,
die in 1887 De Beers' Mining Company, door hem
en eenige anderen in 188o gevormd, samensmolt met
de bezittingen der overige claimhouders dezer mijn. Door
aankoop der claims van de „Compagnie Francaise des
Mines de Diamant du Cap de Bonne Esperance", welke
gelegen waren in de Kimberley-mijn, werd de grond
gelegd tot de vereeniging dezer mijn met De Beers,
welke algeheele samensmelting plaats vond in Juli 1889,
tegen eene koopsom van 65 millioen gulden (i30 millioën
franken). Later werden Dutoitspan, Wesselton en Bultfontein eveneens aangekocht.
Eene der aandeelhoudsters in Dutoitspan, de Fransche
maatschappij „Compagnie Generale", verkocht toen
tevens aan De Beers' hair aandeel in Canavieyras,
waardoor de door Rhodes gevormde maatschappij ook
invloed kreeg op de Braziliaansche mijnen.
De Beers' Maatschappij Zoo wordt in Nederlandsche werken
gewoonlijk genoemd De Beers' Consolidated
Diamond Mines Limited. Z. aldaar.
De Beers' mijn Z. De Beers' Rush.
De Beers' Rush De naam voor de mijn, die in Mei 1871
op de hoeve Vooruitzigt werd ontdekt Toen twee
maanden later in de buurt weder diamanten werden
gevonden, werd de nieuwe plaats genoemd „Colesberg
Kopje", doch ook „De Beers' New Rush," waardoor
de eigenlijke „De Beers' Rush" den naam „Old De Beers"
ontving.
Deze mijn levert een tamelijk groot percentage geel
goed en voorts donker geel goed, silver capes en lichtbruin kloofsel. Kleurlooze steenen komen in De Beers'
mijn weinig voor.
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Dekken Z. opschuren.
De Klerk Opzichter der boerderij Jagersfontein in den vroegeren
Oranje-Vrijstaat; hij vond den eersten steen op de
boerderij ; deze steen woog 5o karaat.
Deksel o. Fr. rondelle, couvercle; Eng. rundle, covering; Hd. Deckel.
De afsluiting van den mortier, eene dikke ijzeren
schijf, waardoor de stamper steekt. Ook hebben zoowel
de snijders- als de klooversbak een deksel.
Delfstof yr. Fr. mineral; Eng. mineral; lid. Mineral.
Delfstofkunde yr. Fr. minéralogie; Eng. mineralogy;
Hd. Mineralogie.
Delfstofkundige Fr. mineralogiste; Eng. mineralogist;
Hd. Mineralog.
Delver rn. Fr. mineur; Eng. digger, miner; Hd.
Minenarbeiter.
Degene, die het eigenlijke graafwerk in de diamantmijnen verricht.
Dendermonde (Termonde) Arrondissementshoofdplaats in de
provincie Oost-Vlaanderen, aan de samenvloeiing van
Dender en Schelde; kruispunt van spoorwegen. De
stad heeft omstreeks i o,000 inwoners. Z. bldz. 32.
Den doormarsch nemen Z. doormarsch nemen (den.
Dependance van het Amstelhotel Z. d i a m a n t h a n d e 1.
8
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Deutscher Metallarbeiterverband Z. Metallarbeiterverband (Deutscher.
Diadeem m. Fr. diademe; Eng. diadem; Hd. Diadem,
Stirnband.
Van het Grieksche dtec-ciico = ombinden, vastbinden.
Eigenlijk een band om de haren. Bij de oude volken
echter was het reeds het teeken der koninklijke
waardigheid.
De diadeem is gewoonlijk met diamanten en andere
edelgesteenten bezet.
Diamant als stofnaam o., als steen m. Fr. d i a m a n t ; Eng.
diamond; Hd. Diamant, Demant.
Z. Inleiding en Algemeene Beschouwing
over diamant, biz. 27 en vig-.
Diamant (De Een in 1884 te Amsterdam voor bet eerst verschenen weekblad, dat echter sinds lang heeft opgehouden te bestaan. Redakteur was S. Rose, die ook
eene populaire „Handleiding tot de kennis van diamanten, parelen en de meest voorkomende heele en
halve edelgesteenten" heeft uitgegeven. Gedurende
eenigen tijd was „de Diamant" het orgaan der toenmalige Nederlandsche DiamantbewerkersVereeniging.
Diamantbewerker m. Fr. (o u v r i e r) diamantaire; Eng.
diamond worker; Hd. Diamantarbeiter.
De algemeene naam voor ieder, die aan den r u w en
steen werkt, dus voor zager, kloover, snijder, versteller
en slijper. Het getal diamantbewerkers kan op omstreeks
I 5000 gesteld worden, waarvan te Amsterdam omstreeks
9000, te Antwerpen omstreeks 4000, in Hanau en
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enkele andere plaatsen in Duitschland omstreeks boo,
in Parijs 200, in het departement Jura 70o, in New
York 350, in Londen 3o en in Zwitserland 200.
Diamantbewerker (De Het weekblad van den Diamantbewerkersbond te Antwerpen, waarvan bij het ter perse
gaan van dit werk, 19 Juli 1 907, het laatste nummer
is verschenen, doordien een a 1 g e me en blad voor
de Belgische vakvereenigingen, de V o 1 k s t r i b u u n,
verschenen is. Z. v a k blade n.
Diamantbewerkersbedrijf o. Fr. industrie diamantaire;
Eng. diamond trade; Hd. Diamantarbeitergewerbe.
Diamantbewerkerscement o. Z. cement'.
Diamantbewerkersgereedschap Z. g e r e e d s c h a p.
Diamantbewerkersgerief o. Z.-Ned. Z. diamantbewerkersgereedschap.
Diamantbewerkersinvalidenfonds o. Vereeniging tot uitkeering bij invaliditeit te Amsterdam, alleen toegankelijk
voor georganiseerde diamantbewerkers ; heeft ook een
fonds tot uitkeering bij ziekte en ongeval.
Diamantbewerkersvak o. Z. diamantbewerkersbedrijf.
Diamantbewerkers-Vereeniging (Nederlandsche Z. N ederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging.
Diamantbewerkerswereld yr. Alles, wat tot de diamantbewerking behoort, inzonderheid alien, die bij de
diamantbewerking betrokken zijn.
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Diamantbewerkersziekenfonds o. Vereeniging tot uitkeering
bij ziekte en ongeval te Amsterdam, alleen toegankeliik
voor georganiseerde diamantbewerkers.
Diamantbewerking yr. De verschillende bewerkingen zijn
zagen, klooven, snijden, slijpen, met de onderdeelen.
Z. hiervoor ieder dezer woorden.
Diamantboor yr. Fr. t a r i e r e; Eng. diamond bore,
diamond drill; Hd. Diamantbohrer.
Soort van aardboor voor vast gesteente ; het is eene
boor met een stalen ring, die van zwart of Braziliaansch
diamant (boort) is voorzien.
Diamantdelver m. Z. delve r.
Diamantfabriek yr. Z. fabriek.
Diamantfournituren Z. fournituren.
Diamanthandel m. Fr. commerce de diamant; Eng.
diamond trade; Hd. Diamanthandel.
In uitgebreiden zin verstaat men hieronder alien
handel in diamant, dus
I . handel in r u w, die voornamelijk te Londen plaats
vindt ; hoewel ook tegenwoordig in Amsterdam, Antwerpen en New York ruw goed wordt verhandeld ;
2. handel in gekloofd goed. Z. klooven voor
de markt;
3. handel in achtkantjes. Z. aldaar;
4. handel in g e s 1 e p e n in de meest uitgebreide
beteekenis, loch bijna uitsluitend betrekking hebbend
op ongezet goed;
5. handel in a fv al;
6. handel in boort;
7. handel in industrieel diamant;

Herman Kuyper e. a. Deze bond telt omtrent 9000
leden, die wekelijks ongeveer r i 000 gulden (2 2000
franken) als bijdrage storten.
Alle takken van het bedrijf zijn in den Bond opgenomen, die daarvoor in vakgroepen is verdeeld. De
Bond heeft zijn gebouw, zijne drukkerij en zijn weekblad. De gelden vormen in de eerste plaats eene kas,
waaruit in tijden van werkstaking de leden ondersteund
worden. Ook in geval van ziekte, ongeval, overlijden
of bij de geboorte van een kind ontvangen de leden
ondersteuning; in het laatste geval, als de vrouw lid
van den Bond is. In de jaarvergadering van 1907 werd
in beginsel besloten tot het stichten van een fonds tot
uitkeering bij werkeloosheid.

Aluminium o. Fr. aluminium; Eng. aluminium; Hd.
Aluminium.

Aluminium.

Dép en dance Am s telhotelte Ams terdam.
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8. handel in g e z et goed. Deze laatste wordt gedreven tusschen den juwelier (winkelier) en het publiek
en kan daarom genoemd worden de k 1 e i n h a n de 1.
In b e p e r k t en zin is diamanthandel de handel in
geslepe n. Z. hierboven sub 4.
Te Amsterdam en te* Antwerpen komen de kooplieden samen in de club, in eerstgenoemde stad de
kleinere handelaren. Z. c 1 u b.
Te Amsterdam wordt aanzienlijke handel gedreven
in een gebouw, behoorend bij het Amstelhotel, door
genoemd hotel ingericht voor de talrijke daar logeerende
diamanthandelaren, die uit den vreemde komen, om
zaken te doen.
Doordien de vele makelaars, die dezen handelaren
hunne aanbiedingen komen doen, den overigen loge's
van het hotel last zouden veroorzaken, heeft de directie
in een nabijgelegen gebouw, bekend onder den naam
Dépendance (bijgebouw), kamers ter beschikking
gesteld van de bij haar gelogeerde kooplieden en van
enkele Amsterdamsche makelaars, met wie vele vreemdelingen voortdurend in verbinding staan.
Afgezien • van den handel in g e z e t goed, die bijna
in elke plaats, voornamelijk echter in de groote steden
wordt gedreven, vindt de diamanthandel te Amsterdam
en te Antwerpen ook nog plaats in koffiehuizen ; uit
den aard der zaak komen daar bijna uitsluitend diegenen samen, die geen lid zijn der clubs en die den
handel op zeer kleine schaal uitoefenen.

Diamanthandelaar m. Fr. negociant en d i a m ants; Eng.
diamond dealer; Hd. Diamanthandler.

Diamanthoudend Fr. diamantifere; Eng. diamondiferous;
Hd. diamanthaltig.
Bijv. diamanthoudende aarde.
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Diamantkloofster yr. Z. kloo fs t e r.
Diamantklooven Z. klooven.
Diamantkloover m. Z. kloover.
Diamantklooversgereedschap o. Z. kl o o v e r s g e r e e dsch a p.
Diamantklooversleerling m. Z. klooversleerling.
Diamantmarkt yr. Z. mark t.
Diamantmijn yr. Z. m ij n.
Diamantnijverheid yr. Z. n ij v e r h e i d.
Diamantpoeder o. Z. p o e d e r.
Diamantschig yr. Z. s c h ij f.
Diamantslijper m. Z. s 1 ij p e r.
Diamantslijperij vr. Z. s 1 ij p e r ij.
Diamantslijperijmaatschappij Eene in 1 84 5 te Amsterdam
opgerichte maatschappij van werkgevers, met het doel
fabrieken te bouwen voor het slijpen van hun werk.
Aan deze maatschappij behoort nog thans de grootste
fabriek te Amsterdam, d. w. z. die met het grootste
getal molens.
Andere fabrieken, die aan de Maatschappij behoorden,
zijn intusschen verkocht en hebben eene andere bestemming gekregen.
Diamantslijpersbaas Z. slijpersbaas.
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Diamantslijpersgereedschap o. Z. slijpersgereedschap.
Diamantslijpersknecht Z. s 1 ij p e r s k n e c h t.
Diamantslijpersleerling m. Z. s 1 ij p e r s 1 e e r 1 i n g.
Diamantslijpersmolen m. Z. m o 1 e n.
Diamantslijpersschijf yr. Z. s c h ij f1.
Diamantslijperssoldeer o. Z. soldeer.
Diamantslijpers-Vereeniging yr. De in 1866 opgerichte en
in 1899 ontbonden vereeniging van brillantslijpers, die
in den „Kaapschen Tijd" eene groote rol heeft gespeeld door het stellen en handhaven barer tarieven
en de leerlingregeling.
In de laatste jaren van haar bestaan werd zij de
„Dude Slijpersvereeniging" genoemd. Bij hare ontbinding werden hare bezittingen haar archief enz. overgedragen aan den A. N. D. B.
Diamantsnijder m. Z. s n ij d e r.
Diamantsnijdersgereedschap o. Z. snijdersgereeds chap.
Diamantsnijdersleerling m. Z. s n ij d e r s 1 e e r 1 i n g.
Diamantsnijdster yr. Z. s n ij d s t e r.
Diamantsnijmachine yr. Z. s n ij m a c h i n e.
Diamantvak o. Z. diamantbewerkersvak.
Diamantveld o. Fr. champ de diamants, terrain diamantifere; Eng. diamond field; Hd. Diamantfeld.

S. VA NRO O YEN.

A. BENDI EN.

N. DRUKKE R.

M. CALO.

H. DEVRIES.

Diama n tslijpers-Vereeniging (Oude Slijpersvereen iging) te Amsterdam. Het Bes tuu r van het jaar 1 87 1.
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Landstreek van bepaalde geologische formatie, waar
diamant wordt gevonden.
Diamantversteller m. Z. versteller.
Diamantwerker m. Z. diamantbewerker.
Diamantwerkers . . . (in samenstellingen) Z. diamantbewerkers .. .
Diamantwerkersweezenfonds o. Een in Amsterdam bestaand fonds, gesticht omstreeks 1 8 50, ten Joel hebbend, kinderen van overleden diamantbewerkers in een
of ander ambacht te doen opleiden.
Diamantzagen Z. z a g e n.
Diamantzager m. Z. z age r.
Diamantzager} yr. Z. z a g e r ij.
Diamantzetten Z. z e t t e n.
Diamantzetter m. Z. z e t t e r.
Diamond Manufacturers' Association De vereeniging, gevormd door de juweliers en werkgevers te New York.
Diamond Workers' Protective Union De vereeniging der
diamantbewerkers te New York, gesticht in 1 90 2 ,
doch toen uitsluitend uit slijpers bestaande ; sinds 1 905
omvat zij alle branches.
Uit den aard der zaak zijn de meeste leden Nederlanders en Belgen, of Amsterdamsche en Antwerpsche
werklieden, die zich in New York hebben gevestigd.
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Dicht (zt.) Fr. a fond; Hd. (Fassung) im Kasten.
Tegenstelling a j o u r. Z. z e t t e n.

Dicht hebben Fr. avoir sous cachet; Eng. to have an
offer; Hd. ein Gebot haben.
Wanneer een koopman op eene partij een bod
gedaan heeft, dan verzegelt hij die partij met zijn
cachet, en de makelaar brengt het bod over aan den
verkooper. De makelaar zegt dan, dat hij „dicht heeft."
Blijkt het, dat kooper en verkooper het niet eens
kunnen worden, dan wordt het pakje weer ontzegeld.

Digger's lot o. Een partijtje ruw, zooals het in het begin van de
ontdekking der mijnen in Zuid-Afrika, door de delvers,
die voor eigen rekening werkten, werd opgemaakt en
in den handel gebracht. Ook werd deze naam gegeven
aan partijtjes, die later, toen zich maatschappijen hadden
gevormd, door in dienst genomen delvers vaak ontvreemd en gretig opgekocht werden, daar zulke partijtjes
uit den card der zaak goedkoop waren.
Door het verscherpte toezicht op de arbeiders, werd het
langzamerhand bijna onmogelijk, diamant te verduisteren.

Dik Fr. epais; Eng. thick; Hd. dick.
Hetgeen van onder of van boven of aan beide kanten
niet in de juiste verhouding ligt, te weinig afgeslepen
is, om de noodige straalbreking te verkrijgen.

Diksteen m. Fr. Pierre epaisse; Eng. thick stone; Hd.
Dickstein.
Slijpvorm, die vroeger veel voorkwam. De diksteen
is de oktaeder, aan beide kanten afgestompt. Hij heeft
tien facetten, waarvan evenals bij brillanten, het bovenste
t a fe 1, het onderste kollet beet. Soms worden de
beide uiterste facetten tafel genoemd, dock in ieder
geval is het eene breeder dan het andere.
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Diligentia Z. Centrale Diamanthandelsbond.
Divonne (les Bains) In Frankrijk in het departement Ain,
arrondissement Gex, niet ver van de Zwitsersche grens.
Het plaatsje, met omstreeks 2000 invvoners, is bekend
door de koudwater-inrichting, vandaar de achtervoeging
les Bains.
Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. Fran kr ij k.

Doekje (half Z. half doekje.
Doekruitje o. Z. half doekje.
Doen Fr. faire; Eng. to deal, to traffic, to trade;
Hd. machen.
Handel drijven, bijv. „hij doet veel in r o osj es."

Donker (In het Z. dark (in the.
Donker bijwater o. Z. b ij w a t e r, second bye.
Donkerbruin Fr. Brun fonce; Eng. darkbrown; Hd.
dunkelbraun.
Z. kleur.

Dood Fr. mort; Eng. dead; Hd. tot.
Wordt gezegd, wanneer het steentje door de vele
glessen en greinen volstrekt geen leven heeft. Z. 1 e v e n.

Door (kl.) Fr. en deux; Hd. e n t z w e i.
De toestand, waarin de Steen zich bevindt, nadat
hij doorgeslagen is.

Door de \dam (sl.) Hd. d u r c h die Flamme.
De eigenschap, dat de hoeken van onderen gelijk
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moeten loopen met de tafel; de hoeken van onderen
en van boven moeten juist onder elkander liggen,
terwip men door de tafel het kollet in het midden moet
zien ; hierdoor verkrijgt de steen het grootste Leven.
Doorhangend Fr. descendant dans le bord; Hd. durchhangend.
Een ruitje, dat over het rondist hangt.
Doormarsch nemen (Den Fr. faire u n e bombe.
Eene geheele week looien. Z. looien.
Doorslaan (kl.) Fr. couper; Hd. entzwei schlagen.
Het slaan op het mes, waardoor de steen spouwt,
d. w. z. in tweeen wordt geslagen. Z. klooven.
Doorslag 1 (kl.) Z. doorslaan.
Doorslag 2 De minst-waardige snort afval bij het klooven.
Doorslag3 Z.-Nederl. Z. d r e v e 1.
Doorteekenpapier o. (zt.) Fr. papier a decalque, papier
a calquer; Eng. training paper; I-Id. Kalkierpapier, Bauspapier, Pauspapier.
Papier, waarop de zetter zijn ontwerp teekent; de
monteur legt dit papier op het metaal en zaagt het
daarnaar uit. Z. ook k alk e e r p a p i e r.
Doortrekken (zt.) Fr. calquer; Eng. to trace; Hd.
bausen, pausen.
Z. doorteekenpapier.
Doorzetten Fr. charger; Hd. erschweren.
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Dit zegt men van de verzwaringsgewichten, wanneer
zij flunk werken.
Door zijn breedst (kl.) Eene der wijzen, hoe de steen genomen
moet worden.
Door zijn dikst
(kl.) Vgl. door zijn breedst.
Door zijn langst
Dop l Fr. coquille, dop(e); Eng. dop, cup; Hd. Dopf,
Kittstock.
Eene koperen bakje, gevuld met soldeer, waarin de

Platte dop
(voor kruis- en achtkantwerk).

Hooge dop
(voor brillanteerwerk).

steen vOOr het slijpen wordt vastgemaakt. Dit deel van
den dop op zich zelf heet h u 1 s, zie aldaar.
Onder aan den dop bevindt zich een dun aangeschroefd, roodkoperen steeltje, waarmede de dop in de
tang wordt vastgezet.
Men onderscheidt brillanteerdop en hoekendop
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of kruisdop; ter onderscheiding heet de eerste ook
hooge dop, terwij1 de andere platte of vlakke dop
wordt genoemd. Z. ook m e c h a n i s c he do p.
Dop e Bij de snijmachine de koperen dop, waarin de steen

Machinedop
(snijmachine) met steen.

Machinedop
(snijmachine) met steen.

Machinedop (snijmachine).

Dop met steen
in achtkantbewerking.

wordt gezet. Er zijn drieerlei soorten dop bij de
snijmachine: mach in edo p, scherpdop en wasd o p. Zie elk deter woorden,
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De doppen der snijmachine zijn genummerd en
klimmen op van o, al naar gelang de grootte van den
te bewerken steen.
Dop 3 Dit is bij de zaagmachine de dop, waarin de te zagen
steen wordt geplaatst. Deze dop wordt in de zagerij zelf

Onderstuk ofgietkop (gietpot)
voor den dop (zagerij).

gemaakt uit aluminium. Men gebruikt in plaats van
aluminium ook wel zink. Dit metaal is goedkooper ,
doch aan den anderen kant heeft men het bezwaar,
dat het smelten met onaangename lucht gepaard gaat.
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De dop wordt in de tang vastgezet, en op deze wijze
komt de steen in aanraking met de zaagschijf.
De dop wordt in een vorm gegoten. Daartoe gebruikt
men een standaard, Wiens bovendeel bestaat uit een
bundel staaldraadjes, die beweegbaar zijn. Op deze
beweegbare staaldraadjes wordt de steen gelegd en
Hoover ingedrukt, als de met Oost-Indische inkt aangegeven grensstreep gaat.
Nu wordt op het benedendeel van den gietvorm
een bovenstuk geplaatst, waarin het model van den to
maken dop is uitgehold. Dit bovendeel kan door middel van een scharnier geopend en gesloten worden.
Wanneer nu dit bovenstuk op het onderstuk geplaatst
en gesloten is, wordt door de opening van het bovenstuk gesmolten aluminium gebracht, dat, vast wordend,
de uitholling van het bovenstuk inneemt en dan den
steen omsluit.
Zoo ontstaat de dop, die dan vervolgens in de tang
wordt gebracht.
Z. ook gietpot, gietvorm.

Doppenbak(je) m. o. (sl.) Fr. cibill e.
Dit is een houten bak(je), waarin de doppen liggen,
als de versteller er mee klaar is.
Eigenaardig, dat, wanneer de weldadigheid der
slijpers wordt ingeroepen, op de fabriek vaak wordt
rondgegaan met een doppenbakje.

Doppendoos vr. (s1.) Fr. caisse a dogs; Hd. Blechkasten.
Een metalen kistje, waarin de doppen worden opgeborgen, zoo er steenen in zijn ; bij het eindigen
der dagtaak wordt deze doos in de brandkast der
fabriek ter bewaring gelegd. Zijn de doppen van verschillende slijpers, dan worden de doppen van iederen
slijper in een afzonderlijk zakje in de doos gelegd.
9
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Doppengieter m. Toestelletje tot volgieten der doppen met soldeer.
Doppenkist yr. Z. doppendoos.
Doppenmateriaal o. Z. soldeer, Commissie giftvrij
doppenmateriaal.
Dopsleutel m. (snijmachine) Fr. c 1 e f.
Haakvormig voorwerp, waarmede de dop wordt losgedraaid. Daartoe is een gat in den dop, waarin de
sleutel wordt gezet. Z. ook s 1 e u t e 1.
Dorstfontein De hoeve bij Dutoitspan. Z. verder D utoitspan.
Doubleering yr. Een breed, aan de oppervlakte liggend gles,
meestal de kleuren van het spektrum vertoonend en
gewoonlijk „gekregen" in de bewerking door kloover
en snijder.
Doublet Fr. doublet; Eng. doublet; Hd. Dublette.
Onder doublet worden verstaan twee steenen van
verschillende waarde, die zoodanig gezet worden, dat
de kostbaarste steen gezien wordt. De minder kostbare steen kan zelfs valsch zijn.
Men onderscheidt : ech te d o ublette n, waarvan
beide steenen echt zijn, dock van verschillende waarde ;
voorts ha lfec h t e, waarvan alleen de bovenste steen
echt is, en o n e c h t e doubletten, indien geen der
beide steenen echt is.
Draad i Z.-Nederl. Z. was.
Het is de letterlijke vertaling van het Fransche woord
fi 1, een verschijnsel, dat men in het Vlaamsch herhaaldelijk kan konstateeren en waaruit de invloed van
het Fransch op het Nederlandsch in Belgie blijkt.
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Draad 2 m. Z. schroefdraad.
Draaibank yr. (zagerij) Fr. tour; Eng. 1 a t h e ; Hd. D r e hb a n k.
Dit toestel dient, om de schijven der zagerij te
draaien, d. w. z. volkomen rond te maken.
Ook dient de draaibank tot het afdraaien der slijpschijven, vOOr het eigenlijke schuren.
Draaien Fr. tourner; Eng. to run.
Beteekent het in werking zijn der slijperij ; zoo zegt
men: de fabriek draait Zondag niet.
Draaien (Een kopje Z. kopj e.
Draaien (Verstelletjes Z. verstelletjes d r a a i e n.
Draaier m. Fr. tourneur; Eng. turner; Hd. Dreher.
Degene, die de schijf afdraait.
Draaierij vr. Z. schijvendraaierij.
Drevel m. (sl.) Fr. chassepointe, poincon; Eng. punch,
puncheon, brad punch; Hd. Durchschlag.
Dient, om de opening van den dop te vergrooten
voor een nieuwen steel.
Driekantje o. (kl.) Fr. triangl e.
De twee stukken, waarin het kwart wordt gekloofd.
Z. kwart.
Drie Kopjes Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche diamantmijnen.
Drieponder m. Fr. piece de trois; Eng. three pounder;
Hd. Dreipfiinder.
Z. loodl.
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Driepoot(je) Z. d r i e v o e t.
Drievoet m. Fr. trepied; Eng. tripod stand; Hd.
Dreifusz.
Een ijzeren standaardje met drie pootj es, waarop
het afkookpotje wordt gezet, als men de diamanten,
nadat zij geheel bewerkt zijn, afkookt.

Drievoet.

Drigkracht yr. Fr. force motrice; Eng. driving power;
Hd. Treibkraft, Triebkraft.
Stoom, electriciteit enz., gebezigd tot het drijven
van slijperijen, zagerijen en snijmachines.

Drijfriem m. Fr. courroie motrice; Eng. driving belt,
driving band; Hd. Laufriemen, Treibriemen.
De riemen zonder einde, die de beweging op de
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schijven overbrengen, zijn in gebruik op de slijperij
en bij de snijmachine; evenzoo bij de zaagmachine enz.
Drbfwerk Fr. machine, mecanique, Eng. machine,
engin; Hd. Triebwerk, Getriebe.
De machinerieen, die in de slijperijen, zagerijen enz.
de beweegkracht naar de verschillende richtingen
overbrengen.
Drijpikkeltje o. Z.-Nederl. Z. d r i e v o e t.
Dropzuiver Zeer zuiver ; eigenlij k zoo zuiver als een druppel
water.
Drukkertje o. Een zeer gering krabbetje, dat de snijder maakt
op een klein uitstekend puntje of iets dergelijks.
Dubbele roos vr. Fr. rose double; Eng. double rose;
Hd. Doppelrose.
Eene roos, waaraan zoowel van boven als van
onder 24 ruitjes zijn geslepen. Zij heeft den vorm
van twee rozen, die met het kollet tegen elkander
komen. Bijgevolg heeft eene dubbele roos geen kollet.
Dudley Bekende groote steen, genoemd naar den Hertog van
Dudley, die hem van de Gebrs. Lilienfeld to Hopetown
kocht.
Deze steen wordt ook genoemd St e r van Z u i dA fr i k a. Z. aldaar.
Duffel Belgische gemeente in de provincie Antwerpen, aan de
spoorlijn Antwerpen—Brussel gelegen ; heeft omstreeks
500o inwoners. Hier vindt men diamantindustrie.
Z. blz. 3 2.
Duim (aan den Z. klooven en snijden.
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Duimpje m. Fr. doigtier; Eng. thumb stall; Hd.
Daumling.
Zeemleeren kapje, tot bescherming van den duim;
door de snijders gebezigd.

Duitschland Fr. L'Allemagne; Eng. Germany; Hd.
Deutschland.
In Duitschland vindt men diamantindustrie op enkele
plaatsen, voornamelijk echter te Hanau (Z. blz. 32)
en te Idar—Oberstein, waar naast de agaatslijperij
ook diamantslijperijen, enkele van tamelijk grooten
omvang, worden aangetroffen. Het te bewerken goed
wordt voornamelijk in de Nederlanden gekocht.
Buitendien vindt men diamantindustrie te St e i nbach (in Baden), in het Odenwald, te Liegnitz
en in eene enkele inrichting te Berl ij n.
In sommige opzichten verschilt het bedrijf, dat zich
in de meeste dezer plaatsen tot het slijpen bepaalt, van
de industrie te Amsterdam en te Antwerpen. Ook wijken
de werktuigen eenigszins van den algemeenen vorm af.
Gewoonlijk is de slijper tevens versteller.
• Het schuren der schijf geschiedt door eene machine,
terwip de slijper zelf de strepen maakt met een steen.
Voor de eigenaardige wijze, waarop het poeder in
de schijf wordt gebracht, z. E i n r e i b s t e i n.
Het verschil tusschen hooge en lage doppen kent
men over het algemeen niet, doch maakt zoowel voor
kruis-, achtkant- als brillanteerwerk gebruik van den
hoogen dop.
De loonstandaard is lager dan in de groote nietDuitsche centra der nijverheid ; beperking van het getal
leerlingen is tot dusver evenmin ingevoerd.
In Hanau bestaat eene kleine loon-cooperatie.
In de maand Juli dezes jaars (1907) is een nation aal congres der Duitsche diamantbewerkers gehouden
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te Mainz. Hier werden toestandverbeteringen bepleit ,
tevens werd besloten het persoonlijk lidmaatschap van
het Wereldverbond voor de Duitsche werklieden verplichtend te stellen.
Du Plooy (Cornelis Hendrik Oorspronkelijk bezitter van
Bultfontein.
Toen te Klipdrift en in de omstreken diamanten
werden gevonden, verkocht hij zijne hoeve aan Thomas
Lynch voor L 2000. Deze transactie had plaats op
14 November 1869. Daar deze dag een Zondag was,
wist Leopold Lilienfeld te bewerken, dat de koop
nietig werd verklaard. Twee dagen later, Dinsdag
16 November, verkocht Du Plooy voor hetzelfde
bedrag Bultfontein aan Lilienfeld en twee anderen,
van wie een was de Nederlander Louis Hond, die
in Amsterdam bij de diamantindustrie was betrokken
geweest.
Du Toit (Abraham Paul Oorspronkelijk bezitter van Dutoitspan.
Hij was een nakomeling van eene der vele Fransche
families, die na de herroeping van het Edikt van
Nantes (1685) het vaderland verlieten en zich in de
Nederlanden en ook veelvuldig, door tusschenkomst
van de 0.-I. Compagnie, in Zuid-Afrika vestigden.
Over de vraag, of men moet schrijven „du Plooy"
of „Du Plooy", „du Toit" of „Du Toit", bestaat
dezelfde oneenigheid als die, Welke men vindt tusschen
„de Vries" of „De Vries, „van Engelen" of „Van
Engelen", „ten Brink" of „Ten Brink, naar gelang
men de schrijfwijze der Nederlanders of die der Belgen
en Afrikaanders volgt.
Door dit verschil in schrijfwijze ontstaat ook het
verschil du Toit's Pan of Du Toit's Pan. Doch daar
deze naam door het veelvuldig gebruik in den handel,
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in een woord wordt geschreven, heeft men zich gewend
aan de orthographie D u t o i t s p a n.
In aansluiting aan het gebruik in Zuid-Afrika zelf,
wordt in dit werk de schrijfwijze De Beer, D u
Toit bijna doorgaans gehuldigd.

Dutoitspan Mijn in Zuid-Afrika bij Kimberley.
Omtrent de schrijfwijze zie Du T o i t.
Eigenlijk de „pan", die bij de hoeve van Du Toit,
Dorstfontein, was gelegen.
Abraham Paul Du Toit had den 4 en April 186o
deze hoeve van den Oranje-Vrijstaat door aankoop
verkregen. Hij verkocht ze aan Adriaan J. van Wijk,
die de boerderij bewoonde in 187o, toen daar diamanten
werden ontdekt. Na eerst de bepaling te hebben gemaakt, dat 1/4 van hetgeen gevonden werd op zijne
bezitting, aan hem zou komen, ging hij er later toe
over, het land in stukken van dertig voet in het vierkant
te verdeelen. Eindelijk verkocht hij het geheel aan de
„London and South African Exploration Company" voor
2600.—. In i 898 deed deze maatschappij Dutoitspan
en al hare andere bezittingen over aan de De Beers'
Company.
De uit deze mijn komende diamanten zijn meestal
groot en goed gekristalliseerd ; de kleur is wel niet
altijd zuiver wit, dock over het algemeen is het goed
van Dutoitspan van uitstekende kwaliteit.

Dutoitspan.

E.
Eau de Cologne Fr. eau de Cologne; Eng. eau de
Cologne; Hd. kOlnisches Wasser.
Wordt vaak gebruikt voor het reinigen der steentjes,
nadat zij zijn afgekookt.
Echt Fr. vrai; Eng. real, genuine; Hd. echt.
Tegenst. valsc h.
Edelsteen m. Fr. pierre precieuse, Eng. precious
stone; Hd. Edelstein.
De steenen, die wegens kleurloosheid of schoone
kleur, glans, doorzichtigheid, vuur, hardheid, tot sieraad
gebruikt worden. Hunne scheikundige samenstelling
geeft hun Beene bijzondere waarde, daar de samenstellende stollen heel gewone zijn.
Onder de edelsteenen neemt diamant de eerste
plaats in.
Een beginnetje maken Z. beginnetje maken (een.
Een kaartje geven Z. kaartje geven (een.
Eenponder m. Fr. piece dune livre; Eng. one pounder; Hd. EinpfUnder.
Z. loodl.
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Een ruitje probeeren Z. probeeren (e e n ruitje.
Een steel maken Z. steel maken (een.
Een streep geven Z. streep geven (een.
Eerste over de helft Fr. premiers d'en d e s s o u s.
De vijfde ronde verstelletjes ; anders gezegd : de eerste
ronde verstelletjes (brillanteerwerk) aan den kolletkant.
Eg Wordt hier en daar, doch uitsluitend door de Christen
werklieden, gebruikt voor h o e k.
Dit woord herinnert aan het Hoogduitsche E c k e.
Over het geslacht kan gezegd worden, dat het in
het Middelnederlandsch, toen het nog gebruikt werd,
m. en AT r. was.
In onzen tijd wordt egge gebruikt in Vlaanderen,
waarvandaan dit woord ook wel in de diamantindustrie
is overgebracht. De Bo in zijn „Westvlaamsch Idioticon"
verklaart egge = s c h e r p e kan t. Hij spreekt o. a.
van „de egge van een steen".
Eigenkostenstelsel o. Fr. travail a u x pieces; Eng.
piece work; Hd. Stackwerk.
Het stelsel, volgens hetwelk de patroon een brutoloon aan den slijper uitbetaalt, die daaruit alle bedrijfsonkosten heeft te voldoen en het restant als zijn loon
kan beschouwen.
Eigenkostenwerker m. Fr. o u v r i e r a l'entreprise; Eng.
piece worker; Hd. Stackarbeiter, Akkordarbeiter.
Degeen, die op stukwerk arbeidt en de bedrijfskosten te betalen heeft. Tegenovergesteld : v as tgel dwerker.
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Eigenwerkmaker m. Fr. ouvrier travaillant a son
compte.
Degene, die diamant koopt en dit zelf, hetzij alleen,
hetzij met behulp van knechten, bewerkt, om het later
te verkoopen.
In vroegeren tijd noemde men e i g e n w e r km a k e r iederen patroon, die een personeel onder
eigen toezicht had werken ; j u w e 1 i e r was daartegenover hij, die zijn werk aan bazen uitgaf. Dit
onderscheid is thans vervallen.
Eiland ('t De Amsterdamsche Diamantslijperij, directie Bottenheim, is gebouwd aan de Nieuwe Lijnbaansgracht, op
eene plek, die vroeger V a r k en s e i 1 a n d, later
Roeterseiland, vaak ook Keerweer werd
genoemd. De slijpers, die daar zaten, plachten te
zeggen, dat zij werkten op 't Eiland, eene zegswijze,
die nu langzamerhand in onbruik geraakt.
Einreibstein Een stuk boort, op de gewone wijze in een dop
versteld, waarmede de Duitsche slijper het poeder in
de schijf wrijft, alvorens met slijpen aan te vangen.
Tijdens het slijpen wordt, volgens de Duitsche methode,
geen poeder op de schijf gebracht.
Elektrische molen Z. m o 1 e n.
Endengoed o. Vgl. kapgoed.
Endenklooven Het klooven van inferieure goederen tot enden,
waarvan roosjes worden gemaakt.
Endenkloover m. Z. endenklooven.
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End(je) n. Fr. end ; Eng. end ; Hd. E n d e.
Is een driehoekig stukje, dat van den ruwen steen
wordt gekloofd. Wanneer de enden te dun zijn, om er
brillanten van te maken, worden zij tot rozen verwerkt.
Wanneer de enden van den kloover komen, worden
zij gesorteerd. Men verkrijgt dan in de eerste plaats:
torenenden, voorts bolenden en spitsen. Z. deze
verschillende woorden.
Endruitje o. Fr. facette courte.
De vier smalste ruitjes aan een ruwen brillant. Ook
heeten zoo in de roosjesindustrie, de zes ruitjes, die
de kruin vormen en verkregen worden door het breken
der eerst aangebrachte drie zij-ruitjes.
Engelsch kapje o. Fr. k a p a n g 1 a i s.
Een e n k el kapje (Z. aldaar) met sterretjes. Thans
weinig gevraagd.
Enkel kapje o. Fr. non-recoupe.
Een steentje, dat vierkant wordt gehouden en waarvan de ruitjes geslepen worden, zooals zij gekloofd
aan het ruwe kapje liggen ; tusschen deze ruitjes worden
zeer smalle hoekjes geslepen.

Enkel kollet o. Fr. culasse seule.
Term der roosjesindustrie. Platte steentjes, waaraan
niets anders dan een kollet geslepen is. Deze stukjes
worden voor industrieele doeleinden gebruikt ; zij vinden
hun weg voornamelijk naar Amerika.
Entreprisestelsel o. Z.-Nederl. Z. eigenkostenstelsel.

Entreprisewerker m. Z.-Nederl. Z. eigenkostenwerker.

14 2

Excelsior Groote diamant, bij Jagersfontein in 1893 gevonden,
woog 9713/4 karaat ; grootste lengte was 8 112 cM.
kleur blauwwit.

Excelsior, vOOr de bewerking.

Deze steen is later in tien stukken gekloofd - en verder
bewerkt geworden.
De bewerking geschiedde to Amsterdam bij de firma
I. J. Asscher.

F.
Fabriek y r. Fr. fabrique, taillerie; Eng. factory; Hd.
Fabrik, Schleiferei.
Zoo wordt gewoonlijk het gebouw genoemd, waarin
geslepen wordt. Z. s 1 ij p e r ij.
In Noord- en Zuid-Nederland is dit woord in den
volksmond vaak onzijdig.

Fabriekseigenaar m. Fr. usinier; Eng. factory owner;
Hd. Fabrikbesitzer, Diamant(en)schleifereibesitzer.
Hij, die eene fabriek in eigendom heeft en aan de
fabrikanten of aan de werklieden de molens verhuurt.
Vaak is de juwelier zelf fabriekseigenaar, dock veelal
komt het, althans to Amsterdam, voor, dat de fabriekseigenaar geheel buiten de diamantnijverheid staat.
De fabrieken zijn oorspronkelijk door de werkgevers, hetzij ieder voor zich, hetzij in vereeniging
opgericht. Tengevolge van verschillende omstandigheid, hoofdzakelijk malaise, overlijden, werd de zaak
van den juwelier kleiner of liquideerde. De vrij gekomen molens werden verhuurd in die fabrieken, wier
eigenaar zijne zaak op kleinere schaal inrichtte. Werd
de zaak door overlijden of anderszins niet voortgezet,
dan werd of de fabriek verkocht, of de eigenaar trad
als molenverhuurder op. Vandaar de eigenaardige toe-
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stand, dat de oudere fabrieken te Amsterdam in den
tegenwoordigen tijd vaak het eigendom zijn van
partikulieren en maatschappijen, die buiten het diamantvak staan.
Fabrieksmerk o. Fr. marque de fabrique; Eng. trade
mark; Hd. Fabrikzeichen.
Het gereedschap van den diamantbewerker draagt
gewoonlijk een fabrieksmerk. Ook de machines voor
den snijder en den zager hebben een bepaald merk,
eveneens de andere benoodigdheden.
Fabrikaat o. Fr. facon, taille; Eng. grade of manufacture; Hd. Fabrikat.
Er is in hoofdzaak drieerlei fabrikaat : o r din air
fabrikaat ook genoemd hobbelwerk, burgerfabrikaat en fijn of zeer fijn fabrikaat. Voor
het laatste is tegenwoordig Amerika de grootste afnemer.
Fabrikant m. Fr. fabricant; Eng. manufacturer, cutter;
Hd. Fabrikant, Unternehmer.
Hij, die laat werken, d. w. z. die alle bewerkingen,
althans het slijpen, laat uitvoeren.
Over het verschil tusschen fa b r i k a n t en fa b r i e k se i g e n a a r z. dit laatste woord.
Facet Z. ruitj e.
Facet van een kant Fr. facet d'une c o t e.
Wanneer de ruit te veel op een kant loopt, dan
moet de dop verbogen worden, opdat alles gelijk loopt.
Dit heet: een facetje (of verzetje) geven.
Fancy(kleur) y r. Fr. couleur de fantaisie; Eng. fancy
colo(u)r, Hd. Phantasiefarbe.
Iedere kleur, die afwijkt van de gewone, met uit-
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zondering van het lichtgeel, dat aan verschillende
soorten eigen is. Z. k 1 e u r.
Onder de fancies treft men er aan van groote waarde,
als namelijk de kleur eene zeldzaam voorkomende is,
bijv. goudgeel, diepbruin, rood enz.
Fancymodel o. Fr. forme de fantaisie; Eng. fancy
shape; Hd. Phantasieform.
leder model, dat afwijkt van het gewone brillant-,
kap- of roosmodel. Men onderscheidt : nave t, p e ndeloque, briolet, markies, portretsteen.
Z. elk dezer woorden. Z. ook phantaisiemod e 1.
Enkele fabrikanten produceeren speciale modellen.
Fancyslijper Z. k u n s t s 1 ij p e r.
Fancysteen 1 m. Fr. Pierre fantaisie; Eng. fancy stone;
Hd. Phantasiestein.
Benaming voor steenen van fa n c y k 1 e u r. Z. dit
laatste woord.
Fancysteen 2 Z. fancymodel.
Fedder J. A. Diamantsnijder, overleden in 1864, was werkzaam
bij de firma Coster te Amsterdam. In 1852 tegelijk
met L. B. Voorzanger naar Londen vertrokken, om den
Kohinoor over te slijpen. In dit verband hoort men
den naam Fedder bijna niet noemen. Dat hij, hoewel
niet slijper, bij de werkzaamheden aan den steen vaak
betrokken was, blijkt uit de omstandigheid, dat de
Engelsche bladen van Bien tijd hem noemen tegelijk
met Voorzanger. Zoowel Fedder als Voorzanger kreeg
na afloop der werkzaamheden ter herinnering een
zilveren blad ten geschenke van de firma Garrard,
hofjuweliers te Londen, die van de koningin de opdracht
had ontvangen, den steen te laten overslijpen. Deze
I
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beide bladen, met toepasselijke inscriptie en gegraveerd model van den Kohinoor, worden door de
respectieve erven nog bewaard.
Bijgaand portret stelt Fedder voor met het model

J. A. FEDDER.

van den Kohinoor ; de beide andere steenen, die zijn
afgebeeld, zijn twee steenen, die tegelijk met den Kohinoor
werden opgezet, ten einde wat afwisseling in het anders
eentonige werk to brengen. Deze beide steenen werden
geslepen tot een paar pendeloques.

Felletin Stadje in Frankrijk, in het departement Creuse, op
eene hoogte boven de rivier Creuse gelegen , telt
ongeveer 4000 inwoners. Hier wordt diamantindustrie
uitgeoefend. Z. F r a n k r ij k.
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Fijn Fr. fin: Eng. fine; Hd. fein.
Zeer goed. Zoo heeft men o. a. fijn fa brika at
d. i. het beste fabrikaat.
Fijnig Z. veinig.
Filet (zt.) Het stuk metaal, waarin genet wordt, dat niet afgesneden is. Vgl. a fg esnede n.
Fine Z. fine bywater, fine cape.
Fine bywater Bij het sorteeren van het ruw volgens de kleur,
lichtste bywater-kleur. Z. r u w, b ij wate r.
Fine Cape Bij het sorteeren van het ruw volgens de kleur,
op wit volgend. Z. r uw.
Flats Zeer Platte steenen. Zij vormen met de naadsteenen eene
afzonderlijke ruw-kategorie, die per kontrakt aan eene
Antwerpsche firma wordt verkocht en dus niet door
ieder uit de eerste hand gekocht kan worden.
Florentijner Fr. Florentin; Eng. Florentine; Hd.
Florentiner.
Bekende steen. De naam herinnert aan Florence,

Florentijner (Toskaansche).
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de hoofdstad van het hertogdom Toscane. De steen
wordt ook genoemd T o s k a a n s c h e, wijl hij in het
bezit is geweest van den Hertog van Toscane. Geslepen weegt hij i39 1 /2 karaat. De steen is geelachtig
en heeft den brioletvorm.
Hij gaat door voor den grootsten diamant van
Karel den Stoute, die hem in 1476 in den slag bij
Granson verloor ; hij kwam later in bezit van
Paus Julius II en behoort thans aan den Keizer van
Oostenrijk.

Foelie y r. (zt). Fr. feu i 11 e, p a i 110 n; Eng. fo i 1; H d.
Folie, Unterblatt.
Deze stof, metalen blaadjes, wordt bij het zetten
gebruikt, om de speling der lichtstralen te vergrooten.

Forceeren (kl.) Hieronder verstaat men het tot enden verwerken van brokjes, waaruit geen kapjes meer geslagen
kunnen worden en die ook nog geen enden zijn.

Fournituren Weegschalen, tangetjes, zeven, bakjes, partijbriefjes,
doosjes enz. door juweliers, commissionnairs enz.
gebruikt.

Frankrijk o. Fr. La France; Eng. France; Hd. Frankr eic h.
De diamantindustrie in Frankrijk dateert reeds van
ouden tijd.
Lang v6Or Lodewijk van Berken wordt in Fransche
kronijken melding daarvan gemaakt. In den inventaris
van Lodewijk, Hertog van Anjou (1360) worden reeds
voorwerpen, bezet met diamanten, die te Parijs zijn
geslepen, opgenoemd. Onder de kunsten en wetenschappen, die in het begin der i 5 e eeuw in Frankrijk
werden beoefend, vindt men ook het diamantslijpen,
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dat in lederbewerkingsateliers plaats had, en wel op
zeer elementaire wijze moot zijn worden uitgeoefend.
Omstreeks het jaar i 600 had het diamantslijpen
onder leiding van een bekwaam werkman, Herrmann
genaamd, groote verbetering ondergaan ; terwijl het
later onder de machtige bescherming van Kardinaal
Mazarin (Z. aldaar) aan de Europeesche hoven eene
zekere vermaardheid verkreeg.
Tengevolge van de herroeping van het Edikt van
Nantes moesten vele Protestantsche en Israelietische
eigenaren van diamantslijperijen Frankrijk verlaten. Van
de 75 „maitres diamantaires", die op het einde der
I 7 e eeuw in Parijs gevestigd waren, waren er in 1775
nog slechts 7 over, en geruimen tijd had de industrie
geene beteekenis meer voor Frankrijk.
Eerst in 1848 was het Lelong-Buruet, die pogingen
deed de diamantbewerking te doen herleven, doch
zonder gevolg. Zulke pogingen werden ook in het werk
gesteld in 1852 door Paul Bernard en later door
Philippe, die eenige snijders en slijpers uit Amsterdam
liet komen, om in Parijs hun vak uit te oefenen. Ook
de Nederlander Isaak Brandon richtte eenigen tijd
later eene slijperij te Parijs op, die hij met Nederlandsche en Belgische werklieden bezette.
Onder de leerlingen op de slijperij van den zooeven
genoemden Bernard beyond zich ook Charles
Roulin a, die aan de Fransche diamantindustrie de
grootste uitbreiding heeft gegeven. Na een verblijf in
Brazilie, richtte hij te Parijs eene tamelijk groote
slijperij op (1875), waar een groot getal leerlingen
werd gekweekt, zoodat binnen enkele jaren het getal
diamantbewerkers te Parijs meer dan 200 bedroeg.
Een der oudleerlingen van de fabriek Roulina,
E. G o u d a r d, waarschijnlijk aangelokt door de goedkoope drijfkracht Welke de menigvuldige bergrivieren
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in de Jurastreek leveren, vestigde zich in 1887 te
Saint-Claude en kweekte daar een groot aantal leerlingen, waartoe vele edelgesteentenslijpers uit die streek
toetraden. Langzamerhand verrezen nu kleine slijperijen
in de geheele Jurastreek en de omliggende departementen. Tegenwoordig is, behalve te Parijs, de industrie
gevestigd te Nantua, Clairvaux, Morez, Thoiry, Gex,
Divonne, Taninges, Felletin, Bourganeuf en Nemours,
in Welke laatste plaats Gustave R o u 1 i n a, een
familielid van den bovengenoemden Charles Roulina,
in 1889 eene slijperij oprichtte.
In elke deter plaatsen hebben de diamantbewerkers
vakvereenigingen. De eerste organisatie werd gesticht
te Parijs in 1887 ; van haar ging echter weinig kracht
uit. De organisatie van Saint-Claude, die eenige jaren
later werd gesticht, gaf weliswaar blijken van meer
levenskracht ; zij bestond niettemin slechts enkele jaren.
Gesteund door de Amsterdamsche en de Antwerpsche
organisaties, werd in 1898 te Parijs eene nieuwe yakvereeniging gesticht, die op hare beurt in 1902 te
Nemours eene organisatie in het Leven riep.
In overleg met de vakbonden te Amsterdam en te
Antwerpen werden in 1903 twee bestuursleden der
Parijsche organisatie : E. Leguery en An d r i es de
Rosa op een propagandatocht door Frankrijk en een
gedeelte van Zwitserland uitgestuurd, om overal vakbonden op te richten. Nadat deze uitzending met een
goed resultaat was bekroond geworden, had in November 1903 eene Internationale conferentie van diamantbewerkers plaats, waar tot de oprichting van
het Wereldverbond van diamantbewerkers
(Alliance Universelle des Di am antaires)
werd besloten.
Te Saint-Claude bestaan twee groote coOperaties van
diamantbewerkers. De eerste, Michaud David & Cie,
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werkt geheel voor eigen rekening, koopt ruw, verwerkt
het en verkoopt het geslepen produkt ; zij telt circa
I so werkende leden. De andere, onder den naam
R e ff ay Fournier & C ie , werkt in commissie ;
behalve in Saint-Claude heeft zij ook elders in de Jura
fabrieken ; zij telt circa 3 5 o leden.
Verder worden in nagenoeg alle Fransche plaatsen,
waar diamant bewerkt wordt, loon-cooperaties gevonden,
gelijk aan R. F. & Cie.
Dat in Frankrijk reeds vroeg Israelieten tot de
diamantbewerkers behooren, kan men daaruit opmaken,
dat de uitdrukkingen a b i n en a b au s, vertaald zijn
ab-dedans en ab-dehors, dus met behoud
van het Joodsch-Duitsche a b.
Ten slotte de mededeeling, dat het grootste gedeelte
van het diamant, dat in Frankrijk wordt geslepen, afkomstig is van Nederlandsche, Belgische of Engelsche
werkgevers.

Frank Smith Kleine Z.-Afr. mijn.
Fretment Z. splint.
Frontknoopje o. Z. overhemdknoopje.

G.
Gaaf Fr. tendre.
Diamant van regelmatige kristallisatie en geringe
hardheid, dat dus gemakkelijk to slijpen is.
Galaknoop m. Z. overhemdknoopje.

Galaknoop.

Galerij yr. (zt.) Fr. galerie; Eng. gallery; Hd. G a 1 e r i e.
Het sierwerk aan de chatons. Z. chato n2.
Gang m. Z.-Nederl. Z. krin g.
Gang brengen (Aan den Een ruitje loopend maken.
Deze uitdrukking wordt ook gebruikt voor het inwerken eener versche schijf.
Garantieloon o. Fr. salaire garanti; Hd. Garantie-lohn.
Het minimum netto-weekloon door den juwelier of
den baas gegarandeerd aan den op stuk werkenden
knecht ; is echter Been regel.
Gast m. Z.-Nederl. Z. k n e c h t.
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Gat (open Z. open gat.
Gauge Het woord gauge is algemeen gebruikelijk voor
verschillende instrumenten, die de juwelier en de werkman gebruiken, om te meten of te passen en het gewicht
te bepalen.
Z. verder maatje, passer, kompas.

Gauge ter bepaling van het gewicht van gezet
goed. Wordt ook voor andere doeleinden
bij de bewerking gebruikt.

Gebroken (sl.) Fr. coup e.
Dit wordt gezegd van een ruitje, dat door het
slijpen in tweeen is verdeeld.

Gedaan geven Fr. congedier, decharger, Eng. to
discharge, to give the sack, to sack; Hd,
ent1assen.
Z. gedaan krijgen.
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Gedaan krijgen Fr. étre decharge, Eng. to be discharged; Hd. entlassen werden.
Wanneer een werkgever, niet tevreden met den
arbeider, dezen geen werk meer geeft, beet laatstgenoemde te hebben gedaan gekregen. Ook wordt deze
uitdrukking gebruikt voor het geval, dat gebrek aan
werk den patroon noopt, werklieden of te schaffen.
Geel Fr. jaune; Eng. yellow; Hd. gelb.
Kleur, die veel diamanten bezitten, vooral sommige
Kaapsche soorten. Bij het sorteeren in den ruwhandel,
als ook in den handel van geslepen heeft men onderafdeelingen van „geel". Zie r u w, k 1 e u r, h a n g e n d.
Ook heeft men de gele kleur bij p h a n t a i s i esteene n, het zoogenaamde phantaisiegeel, goudgeel,
dat, in tegenstelling met het gewone geel, aan den steen
eene hoogere waarde geeft. Z. p h a n t a i s i e g e e 1.
Gegroeide hoek Z. hoek (g e g r o e i d.
Gegroeid kapje Z. kapje (gegroeid.
Geheime was Z. was (geheime.
Geknipt Z. k n i p p e n.
Gekruineerd Z. k r u i n e er e n.
Geldbus vr. Fr. boite a argent; Eng. money box; Hd.
Geldbuchse.
De bus, waarin kloovers, snijders enz. hunne bijdragen
werpen voor het Koperen Stelenfonds (te Antwerpen het soortgelijke Zonnestraa 1), dat in den
aanvang gevormd werd door de slijpers.
Geneve Fr. Geneve; Eng. Geneva; Hd. Genf.
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Stall in Zwitserland, gelegen aan het Meer van Geneve,
met 53,000 inwoners. Hier wordt diamantnijverheid
uitgeoefend. Z. Zwitserlan d.

Gepikeerd Z. pique.
Gereedschap o. Fr. outillage; Eng. tools; Hd. Gerat.
Gereedschapshuur Yr. Fr. location d'outillage; Hd.
Gerdtmiete.
Dit nemen de bazen wel eons van de knechts ; is
to Amsterdam, waar het voorheen bijna uitsluitend in
de roosjesbranche voorkwam, verboden.

Geregeld doorwerken Fr. avoir du travail continua
Eng. to work full time; Hd. fortwdhrend
Arbeit haben.
In vroegere tijden, vooral v66r 1872, kwam het
herhaaldelijk voor, dat de werklieden langen tijd Been
bezigheden hadden. Zij leefden dan van hetgeen zij
oververdiend hadden in den drukken tijd, of van
negotie e. d.
Daarentegen hebben de beperkte hoeveelheid ruw
(Z. a a n v o e r) en het beperkte getal werklieden (Z.
le e r 1 i n g r e g e 1 i n g) tot gevolg gehad, dat in den
tegenwoordigen tijd geregeld wordt doorgewerkt, wanneer althans niet malaise in het a 1 g e m e e n haar
invloed doet gelden op het diamantvak.

Gerief o. Z.-Nederl. Het gereedschap en ook de overige benoodigdheden.

Geslepen Fr. (le) taille; Eng. polished goods; Hd.
geschliffene Ware.
Als zelfstandig naamwoord gebruikt : geslepen goed.
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Zoo zegt men: het geslepen is altijd te verk oopen.
Geslepen markt yr. Fr. m a r c h e du taille.
Tegenstelling : r u w m ark t.
Gesloten Fr. fermi; Eng. closed; Hd. geschlossen.
Ruw diamant, dat den kristalvorm geheel of ten
naastenbij bezit en niet behoeft gekloofd te worden.
Z. ook h eel.
Gewicht o. Fr. poids; Eng. weight; Hd. Gewicht.
Het gewicht heeft tot eenheid het karaat ; het wordt
verdeeld in 1/2, 1/ 4, 1/8, 1,/16, 1132 en 1/64 karaat.
Voor 1/4 karaat zegt men g r e i n.
Z. gewichtsverschil, karaat.
Gewicht (Soortelijk Z. s o o r t e 1 ij k g e w i c h t.
Gewichtsstelsel o. Fr. systeme de poids; Eng. system of
weight; Hd. Gewichtssystem.
In den loop van het jaar 1905 heeft men de noodzakelijkheid ingezien, het karaatgewicht te herleiden tot
het tiendeelige stelsel. Pogingen, om het karaat vast
te stellen op 200 milligram, worden in het werk
gesteld.
Voor kooplieden, makelaars en werklieden zal het
een groot gemak zijn, terwip bovendien het verschil
in het karaatgewicht der onderscheidene landen zal
verdwijnen.
Gewichtsverlies o. Fr. m a n q u e de poids, dechet; Eng.
loss in weight, waste; Hd. Gewichtsverlust.
Z. verlies,
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Gewichtsverschil o. Fr. inegalite de p o i d s, difference
de poids; Eng. difference in weight; Hd. Gewichtsunterschied.
Bij de herleiding van het gewicht van i karaat tot
het tiendeelige stelsel, komen verschillen voor.
Een karaat is nl. omstreeks 205 mG. Hetgeen
achter de komma staat, is niet overal hetzelfde. Zoo
heeft men, wanneer men te Londen koopt, op ion karaat
omstreeks 1/2 karaat te weinig, indien men naar Amsterdamsch gewicht rekent.
De A. J. V. heeft ter verkrijging van eene algemeene eenheid van gewicht, vastgesteld in hare vergadering van 1 7 October 1 905, bij herleidingen tot het
tiendeelige stelsel: een Kg. . l000 gram = 4875 karaat ;
zoodat eene vermenigvuldiging van het aantal grammen met 4 7/s het juiste gewicht in karaten aangeeft.
Op de kantoren der makelaars en juweliers te Antwerpen en op de meeste te Parijs, heeft men het
Amsterdamsche normaal-gewicht ingevoerd.

Gex In Frankrijk, arrondissementshoofdplaats in het departement
Ain. Dit in het Juragebergte om zijne schilderachtige
ligging bekende stadje, telt ongeveer 300o inwoners.
Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. Fran krijk.

Gezicht o. Fr. v u e ; Eng. sight.
Het inzien der ruwgoederen, die uit de mijnen zijn
aangevoerd. Vandaar de uitdrukkingen : gezicht krijgen
en gezicht nemen. Gezicht hebben beteekent:
aan de beurt zijn, om eene serie ruwe goederen van
eene bepaalde snort te kunnen koopen.

Gietkop m. Z. gietpot, gietvorm.
Gietlepel m. Z. loodlepel.
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Gietpot
Gietvorm

m. (zagerij) Fr. m o u 1 e de f o n te, Eng. cast,
mould, form; Hd. Guszform.

Gietvorm(geopend).

Dit is de uit onder- en bovenstuk bestaande vorm,
waarin de dop voor de zaagmachine wordt getnaakt.
Z. d o p3.

Gietvorm(gesloten).

Giftvrij blok o. Fr. plomb hygienique, Eng. hygienical lead; Hd. hygienisches Blei.
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Bezwaringsgewicht van giftvrij metaal, door den
slijper gebezigd, ter vervanging der vroeger gebruikte
voor de gezondheid schadelijke looden gewichten. De
Amsterdamsche Fabriekseigenaren-Vereeniging laat geene
andere dan giftvrije blokken toe.

Giftvrij doppenmateriaal Z. sol deer ; wat giftvrij betreft,
z. giftvrij blok.

Gilde der Antwerpsche Diamantnijverheid Ook kortweg
genoemd „Gilde". Eene vereeniging van eigenwerkmakers, diamantbewerkers en leerlingen te Antwerpen,
door de patroons gesticht tijdens de werkstaking van
I 904, met het Joel doze te doen mislukken.
Doze vereeniging heeft haar eigen orgaan. Z. G i 1 d eblad.

Gildeblad Het orgaan van het „Gilde der Antwerpsche Diamantnijverheid" ; verschijnt maandelijks. Evenals de andere
bladen van diamantbewerkers-vereenigingen, houdt het
blad zijne lezers op de hoogte van den vaktoestand.
De termen en uitdrukkingen zijn specifiek Vlaamsch.

Givreus Z. glessig.
Glassnijder m. Z. glazenmakersdiarnant.
Glassy Naam, dien de delvers geven aan regelmatige steenen.
Glassy is hier op te vatten in de beteekenis van
„glad".

Glazen bol Z. b o k a a 1.
Glazen dak Fr. toit vitro; Eng. glass roof; Fld. Glasd a c h.
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De werkplaats, zoo deze onder het dak is, moet goed
licht ontvangen ; daarvoor wordt een glazen dak gemaakt.

Glazenmakersdiamant Fr. (d i a m a n t) vitrier; Eng. g 1 aziers' diamond; Hd. Glaserdiamant.
Bolletje, of gedeelte daarvan, gebezigd tot het snijden
van glas, waartoe het in een houder wordt bevestigd.

Gies o. Fr. glace, givre, gercure; Eng. glass, flaw;
Hd. Glas.
Een barst in een steentje.

Glessig Fr. g i v r e u x.
Diamant, waarin zich meerdere glessen bevinden.

Glets Z.- Nederl. Z. g 1 e s.
Gleuf y r. Z. k e r f.
Goed o. Fr. marchandise; Eng, wares, goods; Hd.
Ware.
Als zelfst. naamw. gebruikt. Bijv. z u i v e r g o e d,
f ij n go e d enz.
Zie ook W e r k2.

Golconda In de oudheid eene stad in Voor-Indie, waarvan
thans slechts weinig over is. In verband met diamanthandel en industrie heeft Golconda historische vermaardheid. In de nabijheid werden diamanten gevonden,
en in de stad zelf werd het slijpen uitgeoefend.
Golconda is ook de naam van een gebouw to
Amsterdam, waarin eene club van diamanthandelaren
was gevestigd, en waar ook thans nog werkplaatsen
verhuurd worden.
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Goos (Pieter De oudste diamantbevverker, Wiens naam in de
archieven te Amsterdam voorkomt, onder dagteekening
van 27 December 1589. Hij kwam met de eerste
diamantbewerkers, die Antwerpen verlieten, naar NoordNederland. Zie verder In 1 e i d i n g blz. II en i 2.

Gothlandsche steen Z. s c h o t.
Goud o. Fr. o r; Eng. gold; Hd. G o 1 d.
Wordt wel gebruikt door de zetters, echter minder
dan zilver of plating.

Goudard (E. Franschman, die te , Parijs bij de firma Charles
Roulina het diamantslijpen had geleerd. Hij heeft in
1887 de diamantindustrie te Saint-Claude gevestigd,
waardoor dit bedrijf in de Jura eene groote uitgebreidheid heeft gekregen.

Goudgeel Fr. jaune dor y ; Eng. gold coloured; Hd.
goldgelb.
Z. kleur, geel, phantaisiegeel.

Gouvea Stad in Brazilie, in de streek, waar de diamantmijnen
liggen. Tengevolge dezer Jigging is de diamantindustrie,
hoewel op kleine schaal, in Gouvea gevestigd.

Grahamstown Plaats in de Kaapkolonie, hoofdstad van het
gewest Albany, op 33° 19 Z.-Br., 48 K.M. van de
zee gelegen, telt I I,000 inwoners.
Hier werd door den mineraloog Guybon Atherstone
een hem toegezonden, door een kind van den Boer
Daniel Jacobs aan de Oranjerivier gevonden steen
onderzocht, en bevonden diamant te zijn. Dit was de
eerste Zuid-Afrikaansche diamant, die in den handel
kwam. De steen woog 21 1/4 krt.
II
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Grauw Fr. grist Hd. grau.
Dit zijn de plekken op den steen, die gesneden
zijn. Vgl. n ij f.
Grauw slaan (sl.) Fr. griser; Hd. grau schlagen.
Dit heeft plaats, wanneer eene loopende ruit in aanraking komt met het zwarte poeder, of het poeder,
dat men gebruikt voor de bewerking, onvoldoende
bereid is.
In beide gevallen wordt het geslepen plekje lichtelijk
gegrauwd door de wrijving, evenals bij het snijden
het geval is.
Graven (sn. en kl.) Het door middel van eene scherpe punt
opengraven van een dicht aan de oppervlakte liggend
gles of grein.
Great Premier Z. Cullinan.
Green Z.-Nederl. Z. grein 1.
Grein l o. Fr. grain ; Eng. grain.
Zwarte of Witte stippen in den steen.
Grein 2 0. Fr. grain; Eng. grain; Hd. Gran.
Gewicht van 1/4 karaat.
Het woord herinnert aan het Latijnsch g r a n u m =
k or r el; vergelijk het Nederl. g r a a n. Door bemiddeling van het Fransche grain ontstond de vorm
grein.
Grein3 o. (zt.) Fr. grain; Eng. grain; Hd. Korn.
Zoo heeten de kleine verhevenheden, waarin het
metaal eindigt, dat den steen omgeeft.
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Greinendraaier m. (zt.) Fr. egrenoir; Eng. grained
puncheon; Hd. Korneisen.
F

Greinendraaier.

Dit is een werktuig, om het greintje tot een glad
bolletje to draaien. Het is een rond voorwerp, dat aan
het cirkelvormige erode een groefje heeft in den vorm
van een halven bol.

Greintje o. Handelsterm voor een steentje van 1/4 karaat.

Gressteen Z.-Nederl. Z. biksteen en Schotsche steen.
Grobbendonck Gemeente in Belgie, in het kanton Herenthals,
met omstreeks 2 000 inwoners. Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. blz. 32.

Groen Fr. vert; Eng. green; Hd. grim.
Z. kleur.

164

Grof Fr. gros; Eng. big (stones); Hd. grob.
Beteekent „groote steenen".
Dit woord wordt ook als zelfst. naamw. gebruikt ;
zoo zegt de werkman : i k h e b g r of o p.
Grofslijpen Fr. polissage de gros; Hd. Grobschleifen.
Tegenst. kleinslijpen.
Het slijpen van steenen, grooter dan van 1 karaat
per stuk.
Grofslijper Fr. polisseur de gros; Hd. Grobschleifer.
Tegenst. kleinslijper.
Grofsnijden Fr. debrutage de gros; Hd. Grobreiben.
Tegenst. kleinsnijden.
Grofsnijder Fr. debruteur de gros; Hd. Grobreiber.
Tegenst. kleinsnijder.
Grofsnijdster yr. Fr. debruteuse de gros; Grobreiberin.
Tegenst. kleinsnijdster.
Grondje (sl.) o. Fr. f e n e t r e.
Een vakje, dat geslepen wordt, als men een onzuiver
opzoekt, om to zien, Welke kant van den Steen het
meest geschikt is voor kollet- of tafelkant.
Grondkant m. Snijdersterm voor den kolletkant.
Grondvuilnis yr. i
I Fr. balayures; Eng. sweeps; Hd. Kehl 1
r is
e ht .
Grondvullis o. J
Dit is hetgeen bij het schoonmaken der werkplaats
wordt samengeveegd. Dit vullis wordt zorgvuldig be-
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waard en onderzocht, zoo een steentje gevallen is, dat
men bij het einde der dagtaak niet heeft teruggevonden.
Het grondvullis van snijders- en klooverswerkplaatsen
heeft eenige waarde wegens het zich daarin bevindende
klateersel.

Groote steenen (Bekende Z. b e k e n d e groote s t e e n e n.
Grootmogol Fr. Grandmogol; Eng. Great Mogul; Hd.
Groszmogul.

Grootmogol.

Bekende groote steen, met Indisch slijpsel, in den
roosvorm ; ziet er uit als een bijenkorf; hij weegt
2 7 9 9/16 karaat. Volgens sommigen is het de helft van
een steen, en was het oorspronkelijk gewicht 7871/2
karaat. Volgens anderen is het een broedersteen van
den Kohinoor ; de twee steenen zouden de oogen van
een Indisch afgodsbeeld hebben gevormd.

H.
Haakje (zt.) o. Fr. crochet, g r i ffe ; Eng. claw; Hd.
Krappel, Kralle.
Hiermede worden de a jour gezette steentjes vastgehouden. Z. ook p o o t.
Half doekje o. Thans weinig gebruikelijke snijdersterm, tot
aanduiding van een smal driehoekig ruitje tusschen
twee breede hoeken aan een heel steentje.
Half facet Z.-Nederl. Z. h a 1 fj e.
Half Hollandsche roos yr. Fr. (rose) demi-hollande.
Eene roos met minder facetten dan de eigenlijke
Hollandsche roos ; gewoonlijk heeft zij er 1 8.
Halfje o. Fr. facette de traverse, demi-facette; Eng.
half facet; Hd. Rundistfacette.
De driehoekjes, die Tangs het rondist liggen. Zij
worden bij het brillanteeren der tafelzijde aangebracht
aan weerszijden van de grenslijnen (vergadering) der
bezeelen en der hoeken. Aan de kolletzijde worden eveneens 1 6 halfjes aangebracht, aan weerszijden van de
grenslijnen der hoeken en der paviljoenen.
Zie verder nog bezeelhalfje, paviljoenhalfje,
hoekhalfje.
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Halfken o. Z.-Nederl. Z. h al fj e.
Halfknechtsloon o. Fr. demi-solde d'ouvrier; Hd.
Halbgesellen-lohn.
Dit is het loon voor iemand, die een gedeelte van
het vak, dat hij leert, zelfstandig kan uitvoeren.
Z. halfwas.
Halfkrater m. Fr. deux-grains.
Zoo noemt men een steentje, wegend een half karaat.
Halfwas m. Fr. demi-ouvrier; Hd. Halbgesell(e).
Degene, die reeds zooveel geleerd heeft, dat een
gedeelte der werkzaamheden door hem kan worden
uitgevoerd.
Halfwerk Z. kruin en kollet.
Halssnoer o. Fr. collier; Eng. necklace, collarette;
Hd. Halsschnur.
Dit sieraad, dat uit de halsketen is ontstaan, die
reeds vroeg, zoowel door mannen als vrouwen werd
gedragen, is vooral sedert de Renaissance meer en
meer in gebruik gekomen. In onzen tijd behooren
diamanten halssnoeren tot de voornaamste sieraden,
waarmede de vrouw zich tooit. Bekend zijn eenige halssnoeren van groote waarde, in het bezit van rijke
Amerikaansche dames.
Halve gast m. Z.-Nederl. Z. h alfw a s.
Halve schijf vr. (sl.) Fr. plateau de m o i t i e, m e u 1 e de
moitie.
Wanneer de schijf half afgebruikt is, wordt zij
„halve schijf" genoemd.
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Hamer m. Fr. marteau; Eng. hammer; Hd. Hammer.
Waarmede op den stamper van den mortier wordt
geslagen, om boort te stampen. Z. m o r t i e r.
Hamer 2 Z. kloovershamer.
Hamer 3 Z. verstelhamer.
Hanau Eene van de weinige plaatsen in Duitschland, waar
diamantindustrie wordt uitgeoefend. Deze stad, met
ongeveer 30,000 inwoners, ligt aan de Main. De voornaamste industrie is de vervaardiging van bijouterieen,
waarnaast nog genoemd kunnen worden : tabak- en
sigarenfabrikatie en vervaardiging van platina-, zilveren lederwaren. Z. verder pag. 3 2 en D u i t s c h 1 a n d.
Handel m. Fr. affaire, commerce; Eng. trade, commerce; Hd. Geschaft, Handel.
Z. diamanthandel.
Handkar yr. Fr. charrette a bras; Eng hand cart; Hd.
Handkarren.
Met eene handkar worden de schijven gehaald en
gebracht, zoo het aantal grooter is dan vier.
Vier schijven kan een man nog dragen, nl. twee
aan elkander verbonden over de schouders en dan nog
eene in iederen arm.
Handmolen m. Fr. m o u 1 i n a (1 a) main; Eng. hand
mill; Hd. Handschleifstuhl, Handmaschine.
1VIolen, die door de hand in beweging wordt gebracht.
Volgens de mededeelingen der Diamantslijpersvereeniging te Amsterdam in 1 869, werd toen nog door
enkele roosjesslijpers thuis gewerkt, die zich daartoe
van handmolens bedienden. En in onzen tijd is er
te Amsterdam nog een roosjesslijper, die met een
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handmolen werkt, Welke in werking te zien was op
de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen te Amsterdam, Aug.— Sept. 1 90 7. Z. verder m o 1 e n.
Handmortier m. Fr. mortier a (1 a) main; Eng. hand
mortar; Hd. HandmOrser.
Dit is een mortier, die met de hand in beweging
wordt gebracht. Tegenstelling : s t o o m m o r t i e r.
Z. voorts mortie r.
Handschoen m. Fr. gant; Eng. glove; Hd. Handschuh.
Handschoenen zijn in gebruik bij het snijden ter
bescherming der vingers ; zij zijn van zeemleer ; de
toppen van duim en wijsvinger zijn afgesneden, opdat de
snijder het cement kan kneden en den steen vastzetten.
Handsnijden Fr. brutage a la main; Eng. hand cutting; Hd. Handreiben.
Tegenst. machinesnij den. Z. snijden, machinesnijden.
Handsnijder Fr. (de)bruteur a la main; Eng. hand
cutter; Hd. Handreiber.
Tegenst. machinesnijder. Z. snijden.
Handwerk l o. Fr. metier; Eng. business; Hd. Handw e r k.
Het ambacht van den diamantbewerker.
Handwerk 2 0. Fr. travail manuel, travail a la main;
Eng. handwork; Hd. Handarbeit.
In tegenstelling van werk, dat door de machine
wordt gedaan.
Hangend Troebel-gele kleur. Z. k 1 e u r.
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Hannay J. B. to Glasgow; begon in 1879 studien ter bereiding
van kunstmatig diamant. Z. k u n s t m at i g di a man t.
Hard Fr. d u r ; Eng. hard; Hd. hart.
Niet alle diamant heeft dezelfde hardheid.
Mijnen, die dicht bij elkaar liggen, leveren diamant op,
dat in hardheid verschilt. Zoo is Bultfontein harder dan
Kimberley, en Wesselton weer harder dan Bultfontein.
Braziliaansch diamant is over het algemeen harder
dan Kaapsch, en Australisch diamant is het hardst.
Z. ook hard staan.
Harde hoek Fr. arete, facette primitive.
De kloover noemt zoo de zes punten van het achtvlak ; de slijper en de snijder noemen harden) hoek
de vier hoeken aan een tweepunt, die in ruwen toestand den puntvorm hadden.
Harde-hoek kap vn Fr. p a r a p 1 u i e.
Een steen, die vier gekloofde zijden heeft en waarvan
de tafelkant nijf is.
Hard staan Fr. ê t r e dur; Eng. to be hard; Hd.
hart sein.
Wanneer het Langer dan gewoonlijk duurt, eer een
ruitje geslepen kan worden ; dit kwam dikwijls voor bij
Braziliaansch diamant, voornamelijk Bahia en Rio.
De slijper zegt vaak, wanneer het werk hard staat
„het schijnt wel Bahia".
Hart' 0. Fr. Coeur; Eng. heart; Hd. Herz.
Phantaisievorm van een steen. Wanneer hij geslepen
is, geheel overeenkomend met een hart.
Hart 2 0. Fr. centre.
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Zoo heet het inwendige van den steen. Men zegt bijv.
„die steen heeft een grein in het hart".

Hartz (Herman J. Voor de eerste maal gekozen als lid van
het Bestuur der A. J. V. kort na de oprichting in
December 1896, waarbij hem de functie van secretaris
werd opgedragen. Daarna, telkens bij periodiek aftreden,
vijf maal met algemeene stemmen herkozen, dus thans
bijna elf jaar (einde 1907) secretaris van de A. J. V.
H. vertegenwoordigt de diamantindustrie in de Kamer

HERMAN J. HARTZ.

van Koophandel te Amsterdam sedert Maart 1902 en
is Voorzitter-Patroon van de Kamer van Arbeid voor
de Brillantnijverheid van of de instelling dier Kamer.
Op de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen te
Amsterdam (z 907) werd door hem een nieuw trans-
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missiesysteem voor den slijpmolen geexposeerd, waarvoor hem de Eereprijs werd toegekend, henevens de
zilveren medaille van de Maatschappij van Nijverheid.
Z. molen, tentoonstelling.
Hartz is lid der firma Amesfoort & Hartz.

Haussdiamant als stofnaam o. als Steen m. Fr. d i a m a n t
Hauss; Eng. Hauss diamond; Hd. Haussdiamant.
Eene snort van valsche diamanten, die in den handel
wordt gebracht, waardoor aan de zucht naar schitterende
steenen van diegenen wordt voldaan, die zich de weelde
van echte diamanten niet kunnen veroorloven.

Heel Fr. fermi, entier; Eng. closed; Hd. geschlossen.
Ruw goed, dat den kristalvorm geheel of ten
naastenbij bezit en niet gekloofd behoeft to worden.
Z. gesloten.

Heel(e) boort o. Boort van den zuiveren kristalvorm ; heeft
hoogere waarde dan zoogenaamd s t a m p b o o r t, dat
onregelmatig van vorm is en veel gruis bevat.

Heerenring m. (zt.) Fr. bague; Eng. gentleman's ring;
Hd. Herrenring.
Z. ring.

Heerenring.

Heet loopen (sl.) Fr. s'echauffer; Eng. to get hot, to
run hot; Hd. heiszlaufen.
Tengevolge van de wrijving tegen de schijf wordt
het soldeer beet, daardoor zakt het steentje in den dop.
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De slijper knelt dezen dan of in een daartoe op
den molen staand potje met water, b 1 u s c h p o t j e,
w a t e r p o t j e. Z. deze woorden.
Hersorteeren Z. oversorteeren.
Hilversum Gemeente in Noord-Holland met omstreeks 2 7 ,000
inwoners. Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend, voor
rekening van Amsterdamsche juweliers.
Hobbelen Het maken van h o b b e 1 w e r k. Z. aldaar.
Hobbelwerk o. Fr, sabotage, travail coulant; Eng.
inferior goods; Hd. schlechtes Fabrikat.
Het minste der drie fabrikaten ; de twee betere
soorten zijn : burger fa b r i k.a a t en fij n fabrikaat.
Hoek m. Fr. coin; Eng. quoin; Hd. Ecke, Hauptfacette.
In Been geval heeft men onder hoek te verstaan,
wat men in de vlakke meetkunde een hoek noemt.
In de diamantnijverheid verstaat men onder hoek een
scherpen rand tusschen twee ruiten, of een vlak.
Op den geslepen diamant zijn het de groote ruiten
aan de tafelzijde en de kolletzijde (hoeken van boven
en hoeken van onder). Door het achtkantslijpen komt
telkens tusschen twee hoeken een paviljoen te liggen
op de kolletzijde, een bezeel op de tafelzijde.
Z. verder harde hoek, zachte hock, steile
hock en vlakke hock.
Hoek (gegroeid m. Tegenstelling van een hoek tusschen twee
gekloofde ruiten aan een kapje.
Hoekendop m. Dop, om den steen in kruis en in achtkant te
brengen. Z. dop 1, platte dop, vlakke dop.
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Hoekhalfje o. Fr. facette de coin; Eng. cross facet,
skew facet.
Iedere driehoek aan de kolletzijde, die ter zijde van
een hoek ligt en aan het rondist grenst ; naast ieder
hoekhalfje ligt een paviljoenhalfje. Eveneens heeft men
hoekhalfjes (8) aan den bovenkant; zij liggen ter zijde
van een hoek en komen in het rondist uit. Naast
ieder hoekhalfje aan de tafelzijde ligt een b e z e e 1h a 1 fj e.

Hoekmolen m. Fr. moulin du coin.
Molen aan het einde der molenrij.

Hollandsch roosje o. Fr. rose de Hollande; Eng. Dutch
rose, Holland rose; Hd. holldndische
Rosette.
De Hollandsche roosjes hebben, behalve het kollet,
24 ruitjes, alle driehoekig, waarvan er 6 de kruin

Hollandsche roos

Hollandsche roos

van ter zijde gezien.

van boven gezien.

vormen, die in eene punt samenkomen. De overige
facetten worden in dier voege aangebracht, dat zes
met hunne bases tegen de zes eerste aankomen, terwijl
de tophoek in het breede kollet komt. Tusscfien deze zes
ruitjes worden telkens twee facetten aangebracht, Welker
bases in den rand van het kollet samenkomen.
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Holle kies yr. Fr. brut rocailleux.
Een ruwe steen met een onregelmatig oppervlak
en gaten ; wegens overeenkomst in uiterlijk met eene
holle kies, door de werklieden zoo genoemd.
Hond (Louis Een Nederlander, die in Amsterdam bij de diamantnijverheid was betrokken geweest. Hij kocht te
zamen met Leopold Lilienfeld op 16 November 1869
de hoeve te Bultfontein. Kort daarop verkocht Hond
zijn aandeel aan Webb.
Hongarije o. Fr. La Hongrie; Eng. Hungary; Hd.
Unga rn.
In dit koninkrijk, dat het oostelijk gebied vormt
van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, vindt
men sedert kort eenige diamantindustrie en wel in de
hoofdstad Budapest. Z. aldaar.
Hooge dop m. Z. brillanteerdop en dop'.
Hooge schig m. (sl.) Wanneer de tang dicht bij de spil
staat. Tegenst. lag e s c h ij f.
Hope's blauwe Diamant m. Fr. Diamant bleu de
Hope; Eng. Hope Blue (Diamond); Hd.
Blauer Diamant von Hope.

Hoe's
blauwe Diamant.
P
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Bekende groote steen, heeft de blauwe kleur van
een saphier, weegt 44 karaat.
De meening, dat de steen zou behooren of behoord hebben aan het bankiershuis Hope & Co. to
Amsterdam (o. a. Meyer's Konversations-Lexikon
„Einen schOnen blauen Diamanten . . . . besitzt der
Bankier Hope in Amsterdam"), kan op grond van
inlichtingen, aldaar zelf genomen, met beslistheid worden
tegengesproken, voor zoover het betreft den tijd terug
tot het begin der 1 9e eeuw.
Hopetown Company Eene vennootschap tusschen Leopold
Lilienfeld van Hopetown en eenige anderen, die de
Bultfontein in eigendom had, Welke in 1876 werd
overgedaan aan de London and South African Exploration Company.
Houden (Op gewicht Z. Op gewicht houden.
Huffs o. Fr. maison (de commerce); Eng. house; Hd. Haus.
In de beteekenis van h a n d e 1 s h u i s.
Huisindustrie yr. Fr. i n d u s t r i e a domicile; Eng. tenement labour; Hd. Hausindustrie.
Hieronder verstaat men het uitoefenen van het vak in
eigen huis ; dit komt voor bij het klooven, snijden en zetten.
Het slijpen, dat mechanische beweegkracht vereischt,
wordt tegenwoordig zeer weinig als huisindustrie beoefend.
In de dagen v66r '845, toen de groote fabrieken nog
niet bestonden, was ook het slijpen eene huisindustrie.
Z. thuisfabriekje, handmolen.
Huls Fr. coquille; Hd. Hulse, Dogge.
Het holle gedeelte van den slijpersdop, waarin het
soldeer wordt gebracht.

I2
Idar.

I.
Idar Stadje in Oldenburg, namelijk in dat gedeelte, dat, op
grooten afstand van het eigenlijke groothertogdom,
midden in de Rijnprovincie is gelegen, welk gedeelte
wordt genoemd het vorstendom Birkenfeld, dat bij het
Kongres van Weenen (I 8 14) aan Oldenburg werd toegekend.
Idar telt omstreeks 300o inwoners, heeft naast agaatslijperijen en boorderij van edelgesteenten ook diamantnijverheid.
IJzeren staakje Z. drievoet.
Importeur m. Fr. importeur, Eng. importer; Hd. Importeur.
Hij, die ruw goed uit de mijnen invoert, en hij, die
bewerkt goed bijv. in Amerika invoert.
In achtkant Z. achtkant (i n.
In balans maken Z. balans maken (in.
In den bak Z. klooven.
In den boer gaan Zooveel als op voorschot nemen.
Deze uitdrukking heeft dezelfde beteekenis als k w a r.
(Z. aldaar).
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Terwijl k w a r door de Joodsche werklieden wordt
gebruikt, hoort men van Christen diamantbewerkers
in den b o e r g a a n. Een feit is, dat beide uitdrukkingen, hoe langer hoe meer in onbruik komen, zoodat
de jongere werklieden ze nauwelijks kennen. Dit hangt
uit den aard der zaak samen, zoowel met het werksysteem als met de verbetering van de financieele
positie der diamantbewerkers.
Nasporingen omtrent den oorsprong van de uitdrukking in den b o e r g a a n hebben Been resultaat
gehad. Waarschijnlijk is ook deze term, gelijk zooveel
andere, met het diamantvak uit Belgie ingevoerd.
Aileen zij bier vermeld, dat Schuermans in zijn
Idioticon aanteekent : In de Kempen is op den b o e r
g a a n zooveel als bedelen.
In den grond uitschuren Z. uitschuren (i n den g r o n d.
In de tang Fr. dedans.
Wanneer het rondist naar den staart der tang is
gekeerd. Tegenstelling : uit de tang.
Indie Z. VO6r-Indie.
Industrieel diamant Fr. diamant industrie1; Eng. i n d ustrial diamond; Hd. industrieller Diamant.
Diamant, dat niet bewerkt wordt tot sieraad, doch
dat voor allerlei industrieele doeleinden dienst doet,
dus ook om diamant zelf to bewerken. Z. blz. 29 en
ook boort, carbon, spits, bolletjel.
In het donker Z. donker (in het.
Inkomende rechten Z. invoerrechten.
In kruis Z. kruis (i n.

Igo
Inleggen (Eene kerf (M.) Het beginnen van een kerf(je).
De kerf wordt ingelegd, om de richting, waarin men
klooft, vast te stellen en om het uitwijken van het mes
te voorkomen. Z. beginnetje maken (een.
Inslaan (sl.) Fr. mettre dans la pincer Hd. einspannen.
Den dop in de tang plaatsen. De slijper zet den
sleutel om de schroef, draait daarna krachtig om,
waardoor de dop wordt vastgezet.
Tegenstelling : u i t s 1 a a n.
Internationaal Verbond van Diamantbewerkers Z. W ereldverbond.
Internationale Verstellersvereeniging Z. verstellersvereeniging.
In the dark Z. dark (i n the.
Intrekkend De plaats, waar het rondist naar binnen gebogen loopt.
Tegenstelling : u i t s t e k e n d.
het invoeren Fr. importation, entree; Eng.
importation; Hd. Einfuhr.
Invoer m.
hoeveelheid Fr. quantite importee; Eng.
import; Hd. Einfuhr.
De invoer in Amerika bedraagt op geslepen goed
I o °/0 van de waarde. De invoer geschiedt door bemiddeling van den Amerikaanschen Consul in het land
van uitvoer. De daarbij noodige stukken zijn die,
Welke ook voor andere goederen vereischt worden.
Omtrent den invoer in andere landen zijn Beene
bijzonderheden mede te deelen, met uitzondering van
dien in Canada. Het zijn uitsluitend D u i t s c h e goederen, die bij den invoer in Canada belast zijn. Daarom
wordt bij den invoer van goederen in dat land de
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verklaring geeischt, dat deze niet van Duitschen oorsprong zijn, voor zoover het woord „Germany" er
niet bijgeschreven staat.
Z. ook aanvoer.

Invoerrechten Fr. droits d'entree, droits de douane;
Eng. entrance duty, inward (import) duty;
Hd. Einfuhrzoll.
Daaronder verstaat men de kosten op geslepen goed bij
den invoer ; zij zijn voor Amerika 1 o ()/o van de waarde.
Z. invoer.

Inzakken (sl.) Fr. s'enfoncer, Eng. to sink in; Hd. einsinken.
Wordt gezegd, wanneer de steen dieper in den
dop zakt, doordien het soldeer kneedbaar wordt, tengevolge van het heet loopen.
Z. ook wegdrijven.

Inzetten Z. inzetter.
Inzetter m. Benaming voor een versteller, die n i et observeert,
dus uitsluitend verstelt in den beperkten zin van het
woord.
Z. verstellen.
Inzien Fr. examiner, regarder; Eng. to inspect; Hd.
durchsehen.
Het onderzoeken der verschillende steenen eener
partij, die to koop wordt aangeboden. Dit heeft zoowel
betrekking op ruw als op bewerkt goed. De partij
ruw wordt ingezien met het oog op hetgeen er uit
kan worden gefabriceerd. Hij, die eene partij bewerkt
goed, b.v. geslepen, inziet, onderzoekt kleur, zuiverheid en afwerking.
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Het inzien eenerpartij geslepen, die door den makelaar wordt aangeboden.

Fr. i'r re g u 1 i e r.
Term uit den ruwhandel ; gewoonlijk in het meervoud gebruikt. Z. r u w.

Irregular

Isaacs (Barnett Z. Barnato (Barney.
Isaacs (Henry Z.

Barnato (Harry.

Itakolumiet Z. Algemeene beschouwingen over
diamant.

J.
Jacobs (Daniel Trekker, die eene boerderij aan de Oranjerivier, dicht bij Hopetown had, op Wiens grondgebied
de kinderen den eersten diamant vonden in het voorjaar van 1867.

Jagers Bij verkorting in den ruwhandel gezegd voor Jagersfontein.

Jagersfontein Bekende mijn in Zuid-Afrika, voormaligen OranjeVrijstaat. Oorspronkelijk eene boerderij. Hier werden
in Augustus I 87o diamanten ontdekt door den opzichter
De Klerk, die de belangen der hoeve behartigde voor
de eigenares, de weduwe De Visser. In den aanvang
werd door de weduwe De Visser het recht tot zoeken
afgestaan voor 2 per maand, voor elk stuk grond
van twintig voet in het vierkant.
Tegenwoordig wordt deze mijn geexploiteerd door
de New Jagersfontein Mining and Exploration Company
Limited, opgericht in 1888, in denzelfden tijd, dat de
groote mijnen rondom Kimberley in eene hand overgingen.
De opbrengst der mijnen is per kontrakt verkocht
aan hetzelfde Londensche syndikaat, dat ook de De Beers'
diamanten heeft gekontrakteerd.
De Jagersfontein heeft goede kwaliteit, veel groote
steenen, meestal blauwwit.
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Van bekende groote stee p en, in deze mijn gevonden,
noemen wij: den Jagersfonteindiamant, den
Excelsior en den Jubilee of Reitz. Z. deze
woorden.
Jagersfonteindiamant Een in '883 gevonden steen, ruw wegend
600 karaat, donkere kleur, met enkele heldere plekken.
Jewelers' Circular (The Het in Amerika (New-York en
Chicago) verschijnende vakblad der diamantindustrie.
Zie Inleiding pag. 8.
Jour (a. De methode van zetten, waarbij de steen slechts aan
het rondist wordt bevestigd, zoodat tafel en kollet

a Jour-zetting. Bij de zetting links staat de steen vrijer
en komt dus meer tot zijn recht.

vrij blijven. Dit gebeurt bij brillanten, wanneer deze
zuiver zijn.
Tegenstelling : d i c h t.
Jubilee of Reitz Bekende steen uit de Jagersfontein, die ruw
633 3/4 karaat heeft gewogen en geslepen ruim 239
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karaat heeft overgehouden ; bovendien is er nog eene
pendeloque van 13 karaat uitgekomen. De steen is

Jubilee of Reitz.
Van boven gezien.

geslepen te Amsterdam bij de firma J. S. Metz. In
I 900 was hij op de tentoonstelling te Parijs te zien.

Jubilee of Reitz.
Van terzijde gezien.

Jura Departement in Frankrijk, in het oosten grenzend aan
Zwitserland. In dit departement ligt o. a. Saint-Claude.
Z. aldaar.

Justeersteker m. (zt.) Fr. pied de b i c h e ; Eng. justiJusteertuig o.

fier; Hd. Justierzeiger.

Dit instrument dient, om het gat, waarin de steen
komt, op juiste grootte te steken. Het is een steker
met ovale doorsnede.
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Justeersteker.

Juweel o. Fr. joyau, bijou; Eng. jewel; Hd. Juwel.

De algemeene naam voor edelsteen, die bewerkt is,
dus in beperkten zin ook voor diamant.
Het woord is ontleend aan het Oudfransche j u e 1,
j to e 1, dat afkomt van het Lat. j o c u s . scherts, spa
vreugde, waarachter de lettergreep ellus werd geplaatst.

Juwelier m.

a. Fabrikant. Fr. fa brican t; Eng. manufa cturing jeweler, manufacturer, wholesale jeweler; Hd. Fabrikant.
Hij, die het diamant laat bewerken, tot het
geslepen is.
b. Winkelier. Fr, j oailler; Eng, r et ail j ew e1 er; Hd. Juwelier.
Hij, die losse of gezette steenen verkoopt.
Z. winkelier-juwelier.
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Juwelieren Fr. faire travailler; Hd. fabrizieren
Lassen.
Het vak van juwelier uitoefenen, in de beteekenis
van fabrikant ; dus niet het bedrijf van winkelier.

Juweliersvereeniging y r. De vereeniging der werkgevers. Under
deze moet in de eerste plaats genoemd worden de
Amsterdamsche Juweliersvereeniging. Z. aldaar.
Eene juweliersvereeniging to Antwerpen bestond bij
het ter perse gaan van dit werk niet meer, hoewel
de behoefte aan samenwerking en aaneensluiting der
patroons in dit tweede centrum, in den laatsten tijd
herhaaldelijk werd gevoeld en uitgesproken.

K.
Kaapsch diamant Fr. diamant du Cap; Hd. Kapdiamant.
Wordt in r u i m e r e n zin ook genoemd Zuid-Afrikaansch diamant. In b e p e r k ten zin verstaat men
er onder, diamant, afkomstig uit de omstreken van
Kimberley. De voornaamste Kaapsche mijnen zijn
Kimberley, De Beers', Bultfontein, Dutoitspan, Wesselton,
Premier en Jagersfontein.

Kaapsche Tijd m. Fr. époque du Cap.
Daaronder verstaat men den tijd, aanvangend met
den winter van i87o/7 I , toen de aanvoer van Kaapsch
diamant zoo toenam, dat er werkkrachten te kort
kwamen en de loonen fabelachtig hoog liepen. De
Kaapsche Tijd heeft geduurd tot 1876. Eigenaardig,
dat deze bloeitijd begon, toen het vak zeer slecht was
en velen het hadden verlaten, om op eene andere
wijze den kost te verdienen.
In meer dan een opzicht is de Kaapsche Tijd van
invloed geweest op de diamantnijverheid.
Van de werkkracht en de bedrevenheid der werklieden werd niet veel geeischt ; de juweliers boden
tegen elkander op, om werkkrachten te verkrijgen.
In Amsterdam deed zich overal de invloed gevoelen ;
de koopkracht van het publiek werd weliswaar ver-
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hoogd, doch ook de prijzen van weeldeartikelen, niet
minder de huurprijs der woningen steeg op buitengewone wijze.
Kaartje geven (Een Fr. d o n n e r u n e carte.
Wordt gezegd, wanneer de slijper slechts eene zeer
kleine beweging behoeft te geven, die te groot zou
warden door eene ombuiging van den dop. Hij legt
dan onder een kant van de tang eene speelkaart,
waardoor de vereischte stand wordt verkregen. Vandaar het feit, dat op den molen gewoonlijk enkele
speelkaarten liggen. Ook gebruikt men in plaats van eene
speelkaart wel eens een dun geldstukje, in Amsterdam
bijv. een afgesleten dubbeltje. Hierop berust de anekdote
van den slijpersleerling, die van zijn baas bevel kreeg,
een dubbeltje onder de tang te leggen. Toen later de
baas tot zijne groote ontsteltenis zag, wat er met den
steen gebeurd was, verontschuldigde zich de leerling,
dat hij Been dubbeltje had gehad en in plaats daarvan
vier „vierduitstukken" (stukken van 2 1/2 cent) had
ondergelegd, waardoor ten minste het be drag van
een dubbeltje aanwezig was.
Kalet(je) Z. k ollet (j e).
Kalkeerpapier Z. doorteekenpapier.
Kalsedoor Fr. (pierre) glacee.
De toestand van een steen, die door en door
onzuiver is. Misschien hangt het samen met chalcedoon, een steen, die in ruwen vorm wel iets weg heeft
van een ruvven diamant vol glessen, doubleeringen enz.
De uitdrukking werd voornamelijk door Joodsche
werklieden gebezigd. Thans raakt zij in onbruik.
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Kamer yr. Fr. balance, gorge; Hd. Lager.
De ruimte bij den stoel der schijf, waarin stukjes lood
gebonden worden, om evenwicht te maken. Z. s c h ij f.
Kamfersdam Mijn in Zuid-Afrika.
Kanjer m. Fr. c a illasse, caillou; Eng. stunner.
Benaming voor groote steenen. Z. ook k n i k k e r.
Volgens Stoett is k an j er oorspronkelijk : ellendeling,
beroerling. Vroeger heette het kanjer t. Men houdt
dit woord voor hetzelfde als het Fr. c a g n a r d, luibak,
luiwammes. Uit de beteekenis : leeglooper, lanterfanter,
ellendeling zou zich die van : een heer, een Piet, een
groote hans ontwikkeld hebben.
Kanoentje o. Uitdrukking van Christen slijpers, bedoelend een
zeer slecht en moeielijk te bewerken steentje.
Kant m. Fr. cOte; Eng. side; Hd. Seite.
Komt in de gewone beteekenis voor ; bij het klooven
echter is het = r an d. Vgl. k an tk er f.
Z. verder steile kant, vlakke kant.
Kantien yr. Fr. cantine; Eng. bar; Hd. Kantine.
Het aan de slijperij of andere groote inrichting
verbonden buffet.
Kantkerf vr. Fr. encoche de cOte.
De kerf, die op den kant gemaakt wordt, wanneer
het blijkt, dat de kerf op andere plaatsen tot onvoordeelige resultaten zou Leiden.
Kantoor o. Fr. bureau; Eng. office; Hd. Geschaftsstube, Kontor.
Behalve in de gewone beteekenis, komt dit woord
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voor in de beteekenis van „firma". Zoo zegt men
hij werkt voor verschillende kantoren.
Kap yr. Z. kapj e.
Kapbewerker m. Algemeene naam voor kapsl ij p e r en k a pversteller.
Kaper m. Spotnaam voor diamantbewerker, herinnerend aan den
Kaapschen Tijd. Z. aldaar.
Kapgoed o. Kloofsel, waaruit kapjes geslagen kunnen worden.
Tegenstelling : e n d e n g o e d.
Kapje (Gegroeid Fr. p o i n t e native.
Z. Kapje
Kapje Fr. kap; Eng. cleaved stone; Hd. Kappchen.
Een stuk diamant, dat den kristalvorm heeft of ten
naastebij, hetzij van nature, hetzij door het klooven
aangebracht.
Een kapje heeft, in klooverstermen gesproken, vier
gekloofde ruiten en een harden hoek en heet dan
bol-, gegroeid- of parapluiekapje; heeft het
zes a acht gekloofde ruiten, dan heet het m i d d e 1k apj e. Van de kapjes worden brillanten gemaakt.
Kapje tot brillant o. Verouderde termen voor kapjes ; afkomstig
uit den tijd, toen kapjes steeds tot zgn. e n k e 1 e
k a p j es werden geslepen.
Kapore (kl.) Fr. massacre, demoli.
Dit woord wil zeggen : stuk en ook : n i e t v o 1gens de was gespleten; tegenstelling: spiegel.
Het woord „kapore" is het Hebreeuwsche ri`P, (kapara.,
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volgens de uitspraak der Hoogduitsche Joden : kapor o)
wat beteekent z o e n o ffe r. In hoofdzaak kan hier
worden gedacht aan de kip, die de Israelieten op
den dag v6Or den Grooten Verzoendag slachten, nadat
zij vooraf hunne zonden daarop hebben overgebracht.
De omstandigheid, dat het zoenoffer werd gedood
en tevens de toevallige overeenkomst in klank met
het woord k a p o t waren oorzaak, dat „kapore" in het
Joodsch-Duitsch deze beteekenis heeft aangenomen.
Kaporeslag m. Een klooversslag, die niet glad en niet op de
juiste plaats ligt.
Kapot

Z.

kapore.

Kapslijper m. Fr. polisseur de kaps.
Degene, die zgn. enkele kapjes slijpt.
Kapslijperspersoneel o. Fr. personnel de polisseurs
de kaps.
Z. personeel.
Kapsnijder m. Fr. (de)bruteur de kaps.
Degene, die de kapjes vierkant snijdt, opdat er
zgn. enkele kapj es van kunnen worden geslepen.
Kapsnijdster y r. Fr. (d e) b r u t e u s e de
Z. vrouwen.

kap

s.

Kaptang y r. Fr. pince a kaps, presselle a kaps.
De tang voor de kapslijpers. Jets kleiner en lichter
dan de brillanttang. Z. tang.
Kapversteller m. Fr. s e r t i s s e u r de k a p s.
Degene, die zgn. enkele kapj es verstelt.
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Karaat o. Fr. carat; Eng. carat; Hd. Karat.
Eenheid van gewicht = o. 205 gram ruim.
Door de Amsterdamsche Juweliersvereeniging is vastgesteld bij besluit van 7 October 1905, dat 1 KG. =
4857 karaat. De Byzantijnen gebruikten de gedroogde
pit van het Joannesbrood (St. Jansbrood) als gewicht
voor goud en edelgesteenten ; dit heette bij hen XEQCit WV
(k er at i on). Dit gewicht namen de Italianen over als
c a r a t o en de Franschen als carat, waaruit het
Nederl. karaat ontstond. De onderdeelen van een
karaat zijn 1/2, 1/4, Vs, 1/32 en 1/64 karaat. Voor
114 karaat bestaat de naam g r e i n.
Z. gewichtsverschil.
Karbon Z. carbon.
Karborundum Z. c a r b o r u n d u m.
Kas y r. Fr. chaton, Eng. mounting; Hd. Kastenfassung, Zarge.
De wijze, waarop gezet wordt, wanneer de Steen
niet schoon of niet zuiver is ; roosjes worden uit den
aard der zaak altijd in kassen gezet. Men kan bij
deze wijze van zetten ook nog de kleur verhoogen,
door onderleggen van een stukje bladtin.
Keeren (sl.) Fr. tourner; Eng. to turn; Hd. umwenden.
Het nemen van den onderkant voor bovenkant, als
het blijkt, dat anders een onzuiver, een gat of iets
dergelijks in het kollet zou komen.
Kenoentje Z. kanoentje.
Kerfi vr. (kl.) Fr. encoche, entaille; Eng. nick, carve;
Hd. Kerbe, Spalt, Rinne.
I3
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Insnijding, door den kloover gemaakt, teneinde den
steen te splijten. Men onderscheidt de kerf naar de
plaats, waar zij wordt gemaakt in : r on d i s t k er f,
kolletkerf, ribkerf, kantkerf. Z. deze woorden.
Z. ook klooven, inleggen (eene kerf).
Kerf 2 (zagerij) Deze wordt gemaakt door den kloover of door
de kerfmachine, alvorens de steen op de zaagmachine
wordt gebracht. Z. zaagmachine, kerfmachine.

Kerf 3 Fr. can n elur e; Eng. notch; Hd. Einschnitt.
Komt voor in den houten klos der schijfas ; het
getal is twee, de riem gaat er over heen. Loopt de
riem over eene gleuf, en loopt de schijf dan niet
regelmatig, zoo doet men den riem in de andere kerf;
men onderscheidt bovenste kerf en onderste
k e r f. Z. ook s c h ij f.

Kerfje Z. kerfi.
Kerfmachine vr. (zagerij) Fr. machine a en c o c h e r, m achine a entailler; Eng. carving machine;
Hd. Kerbmaschine.
Eene machine, die gebruikt wordt, om een kerfje
te maken, alvorens de steen gezaagd wordt. Vaak
gebeurt dit echter nog uit de hand door den kloover.

Kerven Fr. en coch er, entailler; Eng. to carve; Hd.
kerben.
Het aanbrengen van de kerf.

Ketel m. Fr. bac en cuivre.
De bovenste koperen bak met de zeef, van den
kloover en den snijder.

Ketelpen yr. Z. s t e u n p e n.
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Keteltjesdag m. De dag, waarop vroeger niet gewerkt werd,
wanneer de ketel der machine moest worden schoonocTemaakt.
Kiel m. Z. werkbuis.
Kijklicht o. (sl.) Fr. bec d'eclairage (du sertisseur).
Het licht, dat de versteller gebruikt, om er bij te
zien ; in tegenstelling met de verstelpit, die dient, om
er den dop in te verhitten.
Kimberley in Zuid-Afrika (West-Griqualand). Middelpunt van
mijnbouw en, naast Londen, de hoofdmarkt van ruw.
De stad is ontstaan, nadat in 1871 op de hoeve Vooruitzigt diamanten werden gevonden. Omtrent den naam
zie Kim berley2.
Kimberley is eene stad met 50.000 inwoners. Zij
is de grootste der mijnsteden, die in de jaren 70 ontstonden ; men vindt er prachtige gebouwen, groote tuinen
met weelderigen plantengroei, eene welvarende bevolking.
Hier zijn ook de kantoren der De Beers' Maatschappij en eene hoogeschool voor mijnbouw, waar
theorie en praktijk samengaan, doordien de aanstaande
ingenieurs zich in de mijnen oefenen.
Het klimaat is er zeer gezond.
In de nabijheid ligt Beaconsfield, dat eveneens zijn
ontstaan aan de diamantmijnen heeft te danken.
Kimberley 2 (John Wodehouse, Graaf van Engelsch Staatsman, geboren 7 Januari I 82b, bekleedde verschillende
hooge ambten. Den titel Graaf van Kimberley ontving
hij in 1866, nadat hij omstreeks twee jaren Lord-stadhouder van Ierland was geweest. Hij was van 187o
tot 1874 Minister van Kolonien ; hij bekleedde dus
dit ambt in den tijd, toen op de hoeve Vooruitzigt
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de tweede diamantmijn werd ontdekt, die den naam
Colesberg Kopje en (De Beers') New Rush ontving.
Te zijner eere werd deze mijn later genoemd „Kimberleymijn."

Kimberleymijn y r. Fr. mine Kimberley; Eng. K i mberley mine; Hd. Kimberleymine.
Ontdekt in Juli 1871, gelegen op een kopje. Daar
de ontdekkers uit Colesberg afkomstig waren, werd de
plaats genoemd Colesberg Kopje. In tegenstelling met
de De Beers' Rush, die vroeger was ontdekt, werd
zij ook genoemd New Rush.
Tot de voornaamste claimhouders behoorden de
„Barnato Diamond Mining Company", de „Kimberley
Central Company," waarin Barnato een der grootste
aandeelhouders was en de „Compagnie Francaise des
Mines de Diamant du Cap de Bonne Esperance".
Nadat in 1887 Cecil Rhodes, handelend als directeur
der De Beers', van de laatstgenoemde Fransche maatschappij hare claims had gekocht, begon de invloed
der De Beers' Maatschappij op de Kimberleymijn.
En 18 Juli 1889 werd de geheele Kimberleymijn door
de De Beers' overgenomen voor een prijs van 65 millioen
gulden.
De Kimberleymijn Levert veel kristallen (white
crystals), voorts goede kwaliteit kloofsel en rond goed
en tamelijk veel naadsteenen. De gele kleur van veel
harer diamanten is een tintje lichter dan van de diamanten der De Beers' mijn.

Kimberley West Kleine Z.-Afr. mijn.
Klateeren (s1.) Fr. é g rise r.
Wordt gezegd, wanneer het rondist tegen het poeder
van den zoetkring komend, een stukje afschilfert.

Blikin de Kimberleymijn.
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Ook als door het snijden of klooven onwillekeurig
iets splintert.
Klateersel o. Fr. eclat; Hd. Splitterdiamant.
Afval, splinters van het klooven of snijden ; wordt
in de zeef van den bak opgevangen en evenals boort
en poeder bij het slijpen en het zagen gebruikt.
Evenals boort wordt ook klateersel in den mortier
gestampt.
Van stukjes klateersel, die groot genoeg zijn, warden
schilden gemaakt.
Klein Fr. petit, petite marchandise; Hd. klein.
Daaronder verstaat men steentjes, kleiner dan mele.
Het woord wordt ook als zelfst. nw. gebruikt ; zoo
zegt de werkman : „i k heb klein o p." Vgl. g r o f.
Kleinslijpen Fr. polissage de petit; Hd. K lei nschlei fe n.
Het slijpen van steenen, minder dan tien per karaat.
Kleinslijper m. Fr. p o 1 i s s e u r de petit; Hd. Kleinschleifer.
Degene, die steentjes, kleiner dan tien per karaat,
slijpt.
Kleinsnijden Fr. debrutage de petit; Hd. Kleinreiben.
Het snijden van steentjes, kleiner dan tien per karaat.
Kleinsnijder m. Fr. d e b r u t e u r de petit; Hd. Kleinreiber.
Z. kleinsnijden.
Kleinsnijdster yr. Fr. debruteuse de petit; Hd. Kleinr eiberin.
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Kleinversteller m. Fr. sertisseur de petit; Hd. Kleinaufkitter.
Degene, die steentjes, kleiner dan tien per karaat,
verstelt.
Klemplaat Yr. (zagerij) Fr. plate a s err er; Eng. hold
fast; Hd. Klemmvorrichtung.
Zoo heet elk der twee plaatjes, waartusschen de
schijf op de spil wordt vastgezet.
Klerk (de Z. De Klerk.
Klet(je) Verbastering uit k o 11 e t (j e).
Kleur Fr. couleur; Eng. colour; Hd. Farbe.
Diamant is gewoonlijk wit, in vele schakeeringen ;
de schoonste kleur is blauwwit ; verder heeft men geel,
in alle schakeeringen, lichtrose, azuurblauw, groen,
goudgeel, zwart en bruin in alle schakeeringen. Elke
kleur, met uitzondering van wit, blauwwit en lichtgeel,
heet fancy. Z. ook hangend, bijwater.
In den ruwhandel worden de goederen, nadat zij
gesorteerd zijn met het oog op kwaliteit en vorm, op
nieuw gesorteerd volgens de kleur. Z. r u w.
Klief . . . (in samenstellingen) Z.-Nederl. Z. kloof...
Klieven Z.-Nederl. Z. kloove n.
Kliever Z.-Nederl. Z. kloove r.
Klievers . . . (in samenstellingen) Z. kloovers.. .
Klokkegaaf Fr. (matiere) tendre.
Wordt gezegd van heel goed werk, dat gemakkelijk
loopt. Vgl. botergaaf, ga a f.
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Kloofloon o. Fr. salaire des cliveurs; Eng. splitter's
wages; Hd. Spaltlohn.
Het kloofloon wordt berekend per stuk of per
gewicht, gewoonlijk het laatste. Een vast tarief bestaat niet.
Kloofmes o. Z. klooversmes.
Kloofsel o. Fr. clivage; Eng. cleavage; Hd. Spaltware.
Ruw goed, dat een onregelmatigen vonn bezit en
(of) meer of minder onzuiver is. Door het klooven
moet het zooveel mogelijk zuiver geslagen, in den
kristalvorm worden gebracht. Z. c 1 e a v a g e, r u w.
Kloofster vr. Fr. cliveuse; Eng. splitter, cleaver; Hd.
Spalterin.
Z. vrouwen.
Kloofstokken Z. klooversstokken.
Kloofstukje o. Fr. bout de clivage.
Term der roosjesindustrie. Men noemt zoo kleine
stukjes, die bij het sorteeren der enden to voorschijn
komen, en die voor de bewerking geschikt kunnen
worden gemaakt. Zulke stukjes worden ook b r o kstukj es genoemd.
Klooven Fr. cliver ; Eng. to split, to cleave; Hd.
spalten.
Het klooven is van veel jongeren datum dan het
slijpen. De nude Indiers kenden dit bedrijf niet. In
lateren tijd echter werd ook in Indie het klooven
uitgeoefend. Z. Inleiding blz. 20, de aanhaling uit
Tavernier's Voyage enz.
Toen de Braziliaansche mijnen ontdekt waren, kreeg

Klooven.
(Het maken van de kerf).

(

Klooven.
Doorslaan).
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men steenen, die geheel andere eischen aan den werkman stelden. Ook had de weelde, die kort vO6r de
Fransche Revolutie heerschte, den smaak verfijnd. Men
was niet meer tevreden met een gewoon geslepen
steentje ; men Wilde zuivere steenen hebben zonder
glessen en onzuiverheden. Ten einde nu deze laatste
te doen vervallen, was het noodig de steenen te splijten.
En zoo werd de bewerking van het klooven hoe Langer
hoe meer algemeen.
Het klooven heeft ten doel, den steen een zooveel
mogelijk regelmatigen kristalvorm te geven, zoo hij
dien nog niet van nature heeft. "Leer dikwijls is namelijk
de kristallisatie in eene richting belemmerd, of is bij
het delven de steen verbrokkeld.
Verder dient het klooven, zooals gezegd, om uit
een steen, die greinen en glessen heeft, kapjes te
maken zonder onzuivers. En eindelijk, om van donkerkleurige steenen kappen van lichtere kleur te krijgen.
Uit een en ander blijkt, dat niet alle steenen behoeven
te worden gekloofd. Is de steen regelmatig gevormd,
en heeft hij geene onzuivers, da p is deze bewerking
onnoodig.
Hoofdzaak bij het klooven is, het zuivere gedeelte
van den steen zoo grout mogelijk te houden.
Het klooven heeft op de volgende wijze plaats
De te klooven steen wordt in een der stokken gegeplaatst, in den z.g. o p s n ij d e r, in welks holte
tevens cement is gebracht.
Op dezelfde wijze wordt in den anderen stok (m e es n ij d e r) een stuk ruw diamant gebracht. Met dit
stuk maakt de kloover dwars op de ribbe de kerf.
De kloover gebruikt daartoe botje s, d. w. z. stukjes
diamant, die niet scherp zijn, en wel telkens een
scherper botje, totdat hij een scherpje neemt, waardoor de kerf volkomen wordt.
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Is de kerf gemaakt, dan plaatst de kloover den stok
met het gekerfde steentje in de ronde opening van
een stuk lood, dat vOOr den bak aan de tafel is vastgeschroefd, zet nu het klooversmes in de gemaakte
kerf, houdt het met de linkerhand vast en geeft met
den kloovershamer, dien hij in de rechterhand neemt,
een slag op het mes. Dan spouwt (splijt) de steen in
twee stukken (w a s s e n). Is het regelmatig goed, dan
heeft iedere helft drie harde hoeken. Wanneer men
een was verder klooft, verkrijgt men eene tweepunt
en eene schuit. Door de tweepunt verder te klooven,
ontstaan twee driekantjes.
Men verkrijgt op deze wijze vier driekantjes en twee
schuiten.
De kloover moet ook den steen v e r s t elle n. Dat
gedeelte van den cementdop, dat naar den bak toe
gekeerd is, heet in den b a k ; het tegenovergestelde
uit den b a k ; de plek, waar de wijsvinger den stok
omvat, is de vingerkant; die, waar de duim den
stok omvat : duimkan t.
Zoo zegt men, wanneer de kerf te ondiep is : „de
kerf moet wat meer aan den vinger (of: aan den duim)
worden uitgesneden" ; of, wanneer de steen niet juist
is versteld : „hij moet wat meer uit den bak (of: in
den bak) gezet worden.
De afval van het klooven heet kateersel, klooversuitschot en doorslag, dat bij slijpen en zagen gebruikt
wordt ; sommige stukjes, wanneer zij groot genoeg
zijn, worden nog verwerkt tot schilden. Z. verder
tweepunt, schuit, kwart, middenkapje,
harde-hoek-kap, was 2, harde hoek, endje,
torenendje, spouwen, klateersel, bolletje,
bolletjeskloover, endenklooven.

Klooven voor de markt Fr. c 1 i v a g e du march&
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Daaronder verstaat men het klooven van voor eigen
rekening gekochte goederen, Welke dan aan een ander
verkocht worden, die ze verder laat bewerken. Vaak
is dan het kloofsel niet zoo verzorgd, als wanneer de
eigenaar het zelf verwerkt.
Klooven tegen den was Fr. c 1 i v e r c o n t r e le fil.
Eene voornamelijk te Antwerpen toegepaste methode,
om vooral platte steenen tegen den was, dus door
middel van kaporeslagen door te slaan, waardoor vaak
grootere kappen verkregen worden.
Kloover m. Fr. cliveur; Eng. splitter, cleaver; Hd.
Spalter.
Z. klooven.
Klooversafval Z. klateersel, klooversuitschot, doorslag2.
Klooversbak m. Fr. bacque, boite, egrisoir du cliveur; Eng. splitter's box, cleaver's box;
Hd. Spaltbachse, Spaltback.

Klooversbak.

Dit is de bak, waaraan de kloover werkt. Deze bak
is van koper, omgeven door hout, en heeft een dubbelen
bodem, waarvan de bovenste van gaatjes is voorzien.
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Op den bak staan twee stalen stiften, s t e u npenne n, een paar c.M. hoog, waartegen de stokken
gesteund worden. Dit gedeelte van den bak is naar
den kloover toegekeerd. Het tweede gedeelte van den
bak bevat bakjes en laadjes, terwij1 bovenop eenige
kleine holten zijn, oogj es genaamd, waarin stukjes
diamant bewaard worden. De bakjes en laadjes dienen,
om de verschillende ruwe en gekloofde stukjes soort
bij soort te bewaren. Boven ieder laadje is daartoe
eene opening in het houten gedeelte van den bak
gemaakt.
De beide deelen van den bak heeten v 6 6 r s t u k
en a c h t e r s t u k. Z. doze woorden.
Klooversbedrig o. Fr. metier de cliveur, Eng. s p 1 i tter's craft; Hd. Spalterhandwerk.
Alles wat tot het handwork van den kloover behoort.
Klooversend Z. end.
Klooversgereedschap o. Fr. outillage de cliveur;
Eng. splitter's tools; Hd. Spaltergerat.
Het klooversgereedschap bestaat uit s t o k k e n, b a k,
hamer en m e s. Z. elk dezer woorden.
Kloovershamer Fr. baguette, tiger Eng. (splitting)
cleaving hammer; Hd. Spalthammer.
Is een cilindervormig stuk staal, 25 tot 3o c.M. Lang,
in het midden dunner dan aan het einde, waar de
omvang 9 tot 1 o c.M. is. Hiermee slaat de kloover
op het in de kerf geplaatste mes, om den steen te
splijten.
In den laatsten tijd wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van een houten hamer, eene knots in het klein;
hierdoor wordt voorkomen, dat de slag te hard is.
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Stalen

Houten

kloovershamer.

kloovershamer.

Klooversleerling m. Fr. a p p r e n t i (d e) cIiveur, Eng.
splitter's apprentice; Hd. Spalterlehrling.
Z. leerling.
Klooversmes o. Fr. couteau, lame; Eng. (splitting)
cleaving knife; Hd. Spalteisen, Meiszel.
Een stuk staal met scherpen kant en breeden rug,
1 5 tot 20 c.M. lang en 4 tot 5 c.M. breed, dat in
de kerf wordt gezet, waarna de Steen met den hamer
wordt doorgeslagen
Klooverspersoneel o. Fr. personnel de cIiveurs, Eng.
gang of splitters; Hd. Spalterpersonal.
Groep kloovers, voor een werkgever of Baas werkzaam.
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Klooversstokken Fr. batons de cliveur; Eng. splitter's
sticks; Hd. SpaltstOcke, Zwingstocke,
Zwingen.
Dit zijn twee ronde stokken van palmhout, waarvan
de een heet o p s n ij d e r, die de zwaarste is en den
steen bevat, die gekloofd wordt; de andere stok heet

Klooversstokken(opgemaakt).

meesn ij d e r en bevat het stuk, waarmee de steen
wordt gekerfd. De kop wordt versterkt door een koperen
randje, opdat hij bij het slaan niet splijt. Dit randje
is bij den snijdersstok niet noodig, doch komt ook
daaraan wel voor. Z. k o p, b u i k, opsn ij d e r,
meesnijder.

209

Klooverstafel yr. Fr. table de cliveur; Eng. splitter's
table; Hd. Spaltertisch.
De houten tafel, waaraan de kloover werkt, waarop
hij zijn bak schroeft, en waarop zich alle ingredienten
bevinden. Deze tafel heeft een opstaanden rand.
Klooverstarief o. Fr. tarif des cliveurs; Eng. (splitting) cleaving tariff; Hd. Spaltertarif.
Wordt individueel, doch onder toezicht der vakvereeniging overeengekomen. Vaste klooverstarieven
bestaan niet. Z. kloo fl o o n.
Klooversuitschot o. Fr. rebut; Eng. rubbish; Hd. Ausschuszware.
Afval, bij het klooven ontstaan, grover dan klateersel.
Klooversvereeniging yr. Eene vereeniging van kloovers, in den
Kaapschen Tijd opgericht en later ontbonden. Nadere
gegevens ontbreken, daar de bescheiden, op deze
vereeniging betrekking hebbend, niet meer bestaan.
Klooverswas Fr. fil de la Pierre, face de clivage;
Eng. grain; Hd. Faser.
De richting, die de kloover heeft in acht to nemen ;
hij moet klooven volgens de richting, waarin zich de
Steen heeft ontwikkeld. Zie daarentegen: s 1 ij p e r s w a s
en zaagwas.
Klooverswerkplaats vr. Fr. atelier de clivage; Eng.
(splitting) cleaving shop;
Hd. Spalterwerksta,tte.
Klooverswinkel m.
De plaats, waar het klooversbedrijf wordt uitgeoefend.
Spreekt men van klooverswerkplaats, zoo bedoelt men daarmee deze plaats op zich zelf; terwijl
men bij klooverswinkel tevens denkt aan de werklieden, die daar het vak uitoefenen.
4

I

Kloo verswin kel.
Van rechts naar links de drie op elka n der volgende stadiën van he t kloov en : vers tellen, he t make n van de kerf, doorslaan.
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Klos (van de schijf) m. Fr. souche; Eng. pulley; Hd.
Wartel.
In het onderste gedeelte der spil ; is van hout, sours
van ijzer. Z. s c h ij f.
Kluis y r. Fr. cave blindee, Eng. strong room; Hd.
Stahlkammer.
Het vuurvaste, gepantserde gewelf, dat in grootere
inrichtingen dient ter bewaring van brandkast, doppenkisten en alles wat waarde heeft.
Knecht m. Fr. ouvrier; Eng. workman; Hd. Geselle.
Degene, die onder een baas of meesterknecht werkt.
Voornamelijk bij het slijpen, zagen en schuren, wordt
van „knecht" gesproken.
Knibbelen Fr. lesiner, liarder, regratter; Eng. to
stint; Hd. knausern.
Door aanmerkingen, die niet veel grond hebben, op
het loon afdingen.
Knikker in. Fr. caillasse, caillou; Eng. stunner.
Groote Steen. Wanneer de werkman mededeelt, dat
hij groote steenen te bewerken heeft, zegt hij vaak,
terwij1 hij den duim tegen den wijsvinger zoodanig
legt, dat een gedeelte van den laatste uitsteekt : „I k
heb zulke knikkers op." Z. ook kanjer.
Knippen Term uit de roosjesindustrie, voor het geschikt maken
van schildjes voor de verder bewerking, door deze
met een (kloovers)mes even te tikken.
Knoop m. Fr. noeud, Eng. button; Hd. Knopf.
Is aan de schijf gelascht, hij verbindt de spil met
de plaat. Z. s c h ij f.
Knop(je) Z. o o r b e 1.
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Koelpot m. Z.-Nederl. Z. b 1 u s c h b a k.
Koelpotje o. Z. bluschpotje, waterpotje.
Koffyfontein Eene mijn in Zuid-Afrika, voormaligen Oranje-Vrijstaat ; na de Jagersfontein de voornaamste in dit gebied.
De Koffyfontein-goederen zijn dikwijls zeer „bewerkelijk".

Kogelboort o. Fr. boort en boules; Eng. round boart,
shot boart.
Daaronder verstaat men rond boort. Het doet Been
dienst bij het diamantslijpen, is duurder dan gewoon
boort en wordt bijv. gebruikt bij het afdraaien van
fijne assen voor machines. Kogelboort wordt veel in.
de Kimberleymijnen gevonden en vervangt het schaarscher wordende carbon.

Kohinoor m. Fr. Kohinoor; Eng. Kohinur; Hd. Kohinur.
Volgens de Indische sage droeg reeds vOOr meer
dan 500o jaren de held Kama, die in het epos

Kohinoor (oude slijpsel).

„Mahabharata" bezongen wordt, dozen steen. Volgens
sommigen behooren oorspronkelijk de Grootmogol en
de Kohinoor bij elkander, en vormden zij de oogen
van eon afgodsbeeld. (Z. G r o o t m o g o 1).
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Geschiedkundig wordt van den Kohinoor gewag
gemaakt het eerst in het begin der I4 e eeuw, toen
hij tengevolge van plundering naar Delhi kwam. In
1739 kwam hij door plundering van Delhi naar
Afghanistan. Na den ondergang van het Rijk der
Sikhs kwam hij in het bezit van de Oost-Indische
Compagnie, terwijl hij in 185o aan Koningin Victoria
ten geschenke werd gegeven.
De steen, die in Indie geslepen was en toen van
279 3 /16 karaat, '73 karaat had overgehouden, werd
door den Amsterdamschen slijper L. B. Voorzanger,
in vereeniging met den snijder Fedder, te Londen
overgeslepen en verloor toen nog omstreeks 7o karaat.
Het was eene opdracht, door Prins Albert, den gemaal
van Koningin Victoria aan den hofjuwelier Garrard
gegeven, die de firma Coster te Amsterdam daartoe
aanzocht.
In dien tijd waren de Zuid-Afrikaansche mijnen nog
niet ontdekt. En het overslijpen van zulk een grooten
steen was toen eene zeldzaamheid, die veel belangstelling
wekte. Een van te voren ingewonnen deskundig advies
omtrent de mogelijkheid, dat de bewerking goed zou
afloopen, had ongunstig geluid ; men had de vrees
uitgesproken, dat de steen zou beschadigd worden.
Desniettegenstaande nam de firma Garrard op zich,
het werk te doen uitvoeren. De bewerkers, Voorzanger
en Fedder, vertrokken naar Londen, daar men het
veiliger achtte den steen daar te laten. In de werkplaats der firma Garrard werd eene stoommachine
van 4 paardekr. gezet, om den molen in beweging te
brengen. De arbeid werd ingewijd op 16 Juli 1852
door den Hertog van Wellington. Van dien tijd of
werden bijzonderheden omtrent den voortgang van
het werk meegedeeld in de meeste nieuwsbladen van
Europa en Amerika. Zoo bevatte o. a. de „Globe"
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eene klacht, dat den heeren Garrard voortdurend lof
werd toegezwaaid, terwip de deskundigen, Voorzanger
en Fedder, veel te weinig werden genoemd.
Den 7 September 1852 was het werk geeindigd.
De Kohinoor was in dien tijd zeer vermaard ; langzamerhand zijn echter grootere en zuiverder steepen
bekend geworden, terwiji ook de eischen aan het
slijpen gesteld, grooter zijn geworden, zoodat naar eene
beoordeeling van het werk en den vorm naar deze
nieuwere eischen, de steen niet meer zou voldoen.
Uit een h i s t o r i s c h oogpunt evenwel verdient deze
steen nog steeds de algemeene belangstelling.
Koker

m. Z. snaar.
o. Fr. culasse, collet; Eng. culet, collet;
Hd. Killasse, Kalotte, Spitze.
Bij den brillan t het benedenuiteinde van den steen,
hetwelk een regelmatige achthoek moet zijn. De slijper
zegt: „Het kollet moet rond z ij n", feitelijk
echter, zooals gezegd, is het achthoekig ; hoe grooter
de steen is, des te duidelijker komt dit uit.
Bij de roos is het kollet het breede ondervlak.

Kollet(je)

Kolletje tikken Z. t i k k
Kolletje uitzoeten Z.

e n.

u i t z o e t e n.

Kolletkant m. Z. kolletzij d e.
Kolletkerf vr. Fr. e n c o c h e de c u 1 a s s e.
Z. kerf.

Kollet op kollet o. Fr. culasse sur culasse.
Term uit de roosjesindustrie. Een steentje, dat van
boven en van onder plat is. Z. ook plat op p 1 a t.

Interna tionaalKongres, gehouden te Antw erp en in 1 89 7.

2I
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Kollet weg Als de slijper bemerkt, dat het kollet niet in het
midden ligt, dan wordt de steile kant zoo opgewerkt,
dat dit kollet geheel of gedeeltelijk wordt weggeslepen.
Vervolgens begint men een nieuw kollet te slijpen ;
dit wordt eene rib, die dan, nadat zij getikt is, het
nieuwe kollet vormt.

Kolletzijde y r. Fr. partie inferieure; Eng. culet side,
collet side; Hd. Spitzenseite, Unterteil.
Het benedendeel van den diamant, gerekend van
het rondist tot het kollet.

Kompas Z.-Nederl. Z. ma atj e, gauge, passer.
Kongres o. Fr. congress Eng. congress; Hd. Kongresz.
Dit van het Latijnsche c o n g r es s u s afgeleide woord
behoort bij het werkwoord c o n g r e d i o r =same ng a a n, samenkomen, uit corn = met, samen
en gradior = stappen, gaan.
Het eerste kongres der diamantbewerkers vond in
1889 plaats te Parijs ; het tweede te Charleville, 1890
(z. aldaar) ; het derde te Antwerpen, 1894 ; het vierde
te Amsterdam, 1895 ; het vijfde weder te Antwerpen,
1897 ; het zesde te Parijs, 1905. Het zevende en
jongste Internationale kongres werd in het eind van
Juni dezes jaars (1907) te Saint-Claude gehouden.
In Juli van dit jaar (1 907) werd een n a t i on a a 1
kongres der D u i t s c h e diamantbewerkers te Mainz
gehouden. Z. D u it s c h 1 an d.
Voor het vereenigingsleven hebben de verschillende
kongressen nut gehad ; een van de uitvloeisels van
het kongres van 1897 te Antwerpen was de leerlingwering, van dat van 1905 te Parijs de stichting van
het Wereldverbond. (Z. aldaar).
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Koningswater o. Fr. eau regale; Eng. aqua regia; Hd.
Konigswasser.
Bijtend vocht, zoo genoemd, wijl het goud, den koning
der metalen, oplost. Wordt gebruikt bij het afkoken.
Kontrakt Z. contract.
Kop Fr. t 6 t e.
De benaming voor het bovengedeelte van de
snijders- en klooversstokken, waarin het cement wordt
gebracht, dat den steen omsluit en vasthoudt.
Koperdraad (sl.) Fr. fil de cuivre; Eng. brass wire;
Hd. Kupferdraht.
Gegloeid rood-koperen draad, waarvan het steeltje
voor den dop wordt gemaakt. Z. s te el tj e.
Koperen aandrukker m. (zt.) Dient om den steen in het
werk vast te drukken en recht te zetten.

Koperen aandrukker.
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Koperen bak m. De uit twee deelen bestaande binnenbekleeding
van den kloovers- en den snijdersbak.

Koperen Stelenfonds o. Een naast het beheer van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond staand
fonds, opgericht in 1905, gevormd uit de opbrengst
der oude steeltjes van de slijpersdoppen.
Deze opbrengst vormt eene kas, waaruit de kosten
worden bestreden voor diamantbewerkers, die naar een
herstellingsoord voor longlijders of zenuwlijders moeten
gaan, op raad van den geneesheer. De naam van het
fonds is Koperen Stelenfonds „Nieuwe, Levenskracht" .
De oprichter van het Stelenfonds is Jan van Zutphen,
die, niettegenstaande allerlei moeielijkheden in den aanyang, niet versaagde en thans de voldoening smaakt, dat
menig diamantbewerker, bijtijds naar een sanatorium
gezonden, hersteld terugkomt ; terwijl de werkman zelf
door de steeltjes voor de geldmiddelen zorgt.
Naar, waar het Bestuur van den Bond in vroeger tijd
voor een e n k e 1 geval, door beroep op den weldadigheidszin van werkgevers en kameraden, het geld met
moeite bij elkander moest zien te krijgen, wordt dus
thans door de diamantwerkers zelf het fonds gevormd.
Men beperkt zich thans niet meer tot weinige gevallen van tuberculose, men is zelfs in de gelegenheid
voor hen te zorgen, die overwerkt zijn en eene rustkuur behoeven, ook voor hen, die door loodvergiftiging 1)
ziek zijn geworden.
De eerste I 0 K.G. koperen steeltjes waren afkomstig
van het personeel Queue ; dit feit verdient aanteekening,
wijl het zulke groote en grootsche gevolgen heeft gehad.
Een goeden blik in de werking van het Fonds
1)

Zie: loodvergiftiging.
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verkrijgt men eerst, wanneer men den stichter, Jan van
Zutphen, aan den arbeid ziet, die een groot deel
van zijn vrijen tijd in beslag neemt, Welke hem overblijft, wanneer zijne- omvangrijke dagtaak van Eersten
Secretaris van den A. N. D. B. is afgeloopen, en
zijne functies van Lid van den Voogdijraad en Lid
van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het
Lager Onderwijs te Amsterdam enz. 1), hem niet bezighouden.

JAN A. VAN ZUTPHEN,
Stichter van het Koperen Stelenfonds.

Met den hem eigen praktischen blik zag hij dadelijk,
dat de ijver van hen, die steeltjes hadden in te leveren,
verflauwen moest, zoo zij die zelf aan het Bondsgebouw
moesten doen bezorgen. Daarom wendde hij de eerste
opbrengst der bezorgde steeltjes aan tot het doen
vervaardigen van bussen, die op de fabrieken werden
geplaatst , en waarin de gebruikte steeltjes geworpen
1) Zie : Commissie tot voorbereiding eener prijsvraag enz.
Op 1 i October dezes jaars (1907) werd Jan van Zutphen ook gekozen tot
lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.
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werden. Opdat niets verloren zou gaan, werden deze
bussen van eene bijzondere sluiting voorzien. Hij stelde
verder een dienst in, tot het geregeld afhalen der
gevulde en het terugbezorgen der geledigde bussen.
Waar uit den aard der zaak aan het bijdragen tot
het Stelenfonds slechts zij konden meedoen, die het
s 1 ij p e r sbedrijf uitoefenen, voelden de kloovers en
s n ij d e r s weldra ook, dat zij het fonds moesten steunen.
Voor hen werden bussen gemaakt, waarin ieder dagelijks een cent zou werpen.
Op het oogenblik zijn er in de verschillende werkplaatsen achthonderd geld- en stelenbussen geplaatst ;
de opschriften op deze : K. S. F. : „N i e u w e
Levenskracht". Bespaart de koperen
steeltjes voor uwe lijdende vakgenooten;
op gene: Voor de longlijdende diamantb e w e r k e r s (dit herhaald in het Duitsch, Fransch en
Engelsch) herinneren den werkman, den werkgever en
den bezoeker der werkplaatsen aan het schoone Joel.
Eene „Commissie van Beheer", waarvan Jan van
Zutphen de ziel is, komt iederen Donderdagavond bij
elkander, zoo noodig ook des Zaterdagsmiddags. Dan
worden de bussen geopend en van hun inhoud ontdaan.
Dat de geldbussen wel eens steeltjes, en de stelenbussen wel eens geld bevatten, dat bovendien plaatjes
soldeer en oude stukjes metaal daarin terecht komen,
en eindelijk, dat de inhoud van de stelenbussen niet
aan de hoogste eischen van zindelijkheid voldoet, kan
niet ver wondering baren, wanneer men de omstandigheden in aanmerking neemt, waaronder het „offeren"
plaats vindt.
Het geld der buss en wordt gezeeft. Daartoe
worden zeven van verschillende grootte, wat de openingen betreft, gebruikt ; zoodat halve centen, centen enz.
afzonderliik verzameld worden. Uit die groote massa
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pasmunt worden vervolgens de kromme, platte en
doorboorde stukken uitgezocht, aangezien men deze
niet kan inwisselen.
De inhoud der stelenbussen wordt gewogen
en in zakken gestort, en wanneer er eene groote hoeveelheid aanwezig is, wordt deze verkocht. Toen men
bij dezen verkoop de ondervinding had opgedaan, dat
de kooplieden zich onder elkander „verstaan", waardoor niet de hoogst mogelijke prijs werd bedongen,
is men middelen gaan beramen, den verkoop zoo gunstig
mogelijk voor het Fonds to doen zijn.
Als resultaat van het eerste jaar van het bestaan
van het Fonds, loopend van Augustus 1905 tot einde
Juli 1906, kan worden opgegeven, dat veertig patienten
werden geholpen, wat eene uitgave van tien duizend
gulden (twintig duizend franken) vorderde.
Voor hulp komen in aanmerking alien, die aan hunne
verplichtingen jegens de organisatie, waartoe zij behooren,
hebben voldaan, en op attest van den geneesheer
naar een sanatorium moeten gaan.
Van de hand van Jan van Zutphen verscheen in
November 1906 eene brochure „Het Fonds „ „Nieuwe
Levenskracht" " eene bijdrage tot den strijd tegen
de tuberculose", waarin tevens een overzicht van de
werkzaamheden van het eerste jaar. Na eenige weken
was van deze brochure een tweede druk noodig geworden.
Te Antwerpen bestaat een dergelijk fonds, dat naar
het voorbeeld van Amsterdam is ingericht en „Zonnestraal" heet. Z. Z o n n e s t r a a 1.
Kopje o. Fr. so m m et.
Hieronder wordt verstaan het bovenste deel van den
cementkop, dat een weinig wordt geknepen, en waarin
de steen vaster staat, dan wanneer deze gewoon in
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het cement wordt gezet. Men noemt dit maken van
een kopje „een kopje draaien."
Korte Maandag m. Zoo noemt men het gebruik, des Maandags
met het werk vroeger op te houden ; dit komt in ZuidNederland hier en daar voor. In plaats van den korten
Maandag heeft men in de meeste fabrieken in ZuidNederland en in alle in Noord-Nederland den k or ten
Zaterdag ingevoerd. Z. korte Zaterdag.
Korte Zaterdag m. Fr. s e m a i n e a n g 1 a i s e.
Zoo heet het gebruik, des Zaterdags slechts een
halven dag, namelijk tot half twee te werken. Z. verder
korte Maandag.
Kraat Wordt gewoonlijk gezegd voor k a r a a t. Z. aldaar.
Kring m. (s1.) Fr. cercle, raie; Eng. circle; Hd. Ring.
Een gedeelte der schijf, waarop de steenen gezet
worden, en waarin zij blijven loopen, totdat dit gedeelte
niet meer bruikbaar is en men een volgenden kring
moet nemen. De kringen zijn cirkelvormige gedeelten
der schijf, die hetzelfde middelpunt hebben, nl. de
opening, waardoor de spil gaat.
Zie verder loopkring, zoetkring.
Kristal Fr. cristal; Eng. crystal; Hd. Kristall.
Zeer goed gevormde, gladde en in den regel vrij
zuivere gesloten steenen.
Kristallisatie yr. Fr. forme cristallaire, cristallisaai ol 1rif ;orEning
. . crystallization; Hd. KrisKr
t
m.
De vorm, waarin diamant kristalliseert; deze is, afgezien van onregelmatige vormen, of de oktaeder (vierpunt), of de dodekaeder (tweepunt).
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Kroondiamanten F. diamants de la couronne; Eng.
crown diamonds; FIcl. Kronendiamanten.
In vele landen behooren bij de kroonsieraden en
juweelen ook verzamelingen van diamanten. Zoowel in
Europa als in de Indische landen behooren bij de
kroon ook verschillende diamanten van groote waarde.
Bekend zijn de Fransche, de Engelsche en de Russische
Kroondiamanten. In Nederland bevindt zich de schat,
buitgemaakt op Lombok, waaronder verschillende diamanten. Z. Lombokscha t. Bekend is verder de
groote diamant, dien de Shah van Perzie draagt. De
diamanten der Fransche kroon waren een tijdlang de
vermaardste. Zij zijn in 1882 met de andere kroonjuweelen verkocht, verscheidene van de bekende groote
steenen waren daaronder. Taxateur der Fransche
Kroondiamanten was I. J. Boas te Parijs, vroeger te
Amsterdam woonachtig, waar hij lid was van de bekende firma Gebr. Boas. De steenen, die niet verkocht werden, zijn in verschillende musea geplaatst;
hieronder behoort de Regen t, die in het Louvre is
te zien.
Onder de Russische kroondiamanten is de meest
bekende de Orloff.
In den schat der Engelsche kroondiamanten is de
voornaamste de bekende Kohinoo r. Z. echter ook
Cullinan.
Een bekende steen van de Oostenrijksche kroondiamanten is de F 1 o r e n t ij n e r, ook genoemd T o skaansch e.
..
Z. Regent, Mazarijnen, Orloff, Kohinoor,
Cullinan, Florentijner.

Kruin y r. Fr. couronne; Eng. crown; Hd. Krone.
Het bovendeel der roos, nl. het complex der zes
ruiten, die in de bovenpunt samen komen.
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Kruin en kollet Fr. six faces, demi-taille; Eng. six
faces.
Een roosje, waarop men niets anders maakt dan
een kollet en zes ruitjes.

Kruin.

Kruineeren Fr. c o u r o n n e r.
Het dik opwerken van roosjes. Veelvuldig wordt de
vorm gekruineerd gebruikt voor lijvige roosjes.
Kruinplek vr. Fr. facette de c o u r o n n e.
leder facet van de kruin der roosjes.
Kruis (In Fr. en Croix; Fng. cross; Hd. in Ecken.
Vorm van den steen, wanneer zoowel aan de tafel
als aan het kollet vier hoeken gemaakt zijn ; tafel en
kollet zijn dan tevens vierkant.

In kruis.

In dezen vorm is de steen in het eerste stadium
van het slijpen.
Kruisdop m. Dop, om den steen in kruis to brengen. Z. ook
platte dop.
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Platte dop.

Kruisje o. Een grauw puntje op het rondist, dat geslepen wordt.
De Franschman noemt dit : blanchir le bor d.
Bij hoed fabrikaat niet geoorloofd en daardoor tegenwoordig niet meer in gebruik.
Kruisnaden Naden op een steen, die door elkander gegroeid zijn.
Kruisslijpen Fr. tailler en croix; Hd. in Ecken schleifen.
Z. kruiswerk.
Kruisslijper m. Fr. tailleur en croix; Hd. Eckenschleifer.
Degene, die een steen in kruis brengt.
Het kruisslijpen, evenals het achtkantslijpen is niet
zoo fijn als het brillanteeren; het kan daarom geschieden
door minder ervarenen en door hen, wier oogen niet
meer scherp genoeg zijn voor brillanteerwerk.
Kruiswerk (sl.) Fr. travail en croix; Hd. Eckenarbeit.
De bewerking, die de steen ondergaat, alvorens hij
in kruis komt.
15
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Het eerste werk is het slijpen der tafel. Vervolgens
wordt in de meeste gevallen het kollet geslepen, dat
evenwijdig met tafel en rondist moet loopen. Ziet men,
dat de tafel niet evenwijdig is, dan moet men den te
hoogen kant zoover afslijpen, dat het euvel verholpen is.
Vervolgens worden vier vlakken aan de tafelzijde en
vier vlakken aan de kolletzijde aangebracht ; deze vlakken heeten hoeken en worden, naar gelang zij aan
de tafel- of aan de kolletzijde liggen, genoemd de
hoeken van boven en de hoeken van onder.
De eerste hoek van boven komt aan de vlakke zijde,
de tvveede hoek van boven aan den anderen kant der
tafel, zoodat deze laatste er midden tusschen ligt; de
derde hoek ligt aan den onderkant der tafel, wanneer
men deze laatste recht voor zich heeft, en de eerste
hoek rechts daarvan ligt ; de vierde hoek ligt in dit
verband aan den bovenkant der tafel. De eerste hoek
van onder ligt onder den tweeden hoek van boven enz.
Is de steen in kruis, dan gaat hij naar den snijder
terug, om nagerondist te worden. Vervolgens moet de
slijper den steen weer onderhanden nemen, alvorens
het achtkantwerk begint. Dit nawerk van den slijper
heet lappen of verlappen. Z. aldaar.

Kruk yr. Z. ban kj e.
Kuieren Fr. se promener; Eng. to be out of work;
Hd. arbeitslos sein.
Beteekent: niet werken, zonder werk zijn ; vgl. leeg

loopen.
Kunstmatig diamant Fr. diamant artificiel; Eng. artificial diamond; Hd. kanstlicher Diamant.
Aan pogingen, om kunstmatig diamant te maken,
heeft het bij onze scheikundigen niet ontbroken, doch
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de gewenschte uitslag is niet verkregen. Wel is het
gelukt, zeer kleine diamantjes te maken, doch de kosten
en moeite waren niet loonend genoeg.
Hannay in Glasgow heeft in 188o kunstmatig diamantjes gemaakt, doordien hij koolwaterstoffen met
magnesium onder zeer hoogen druk verhitte. De
hierbij vrijgeworden koolstof heeft den kristalvorm van
diamant, en de eigenschappen van de kunstmatige stof
komen in alle opzichten overeen met die van het
natuurlijke diamant.
Moissan te Parijs 1) heeft kool, opgelost in gesmolten

Kunstmatige diamantjes, door Moissan
vervaardigd (sterk vergroot).

gietijzer, onder een zeer hoogen druk langzaam laten
afkoelen. Een klein gedeelte van de kool kristalliseerde
dan tot diamant, de stukjes waren echter zeer klein
en gedeeltelijk zwart.
Moyat heeft medegedeeld, dat hij tamelijk groote
steep en heeft verkregen. Hij bracht daartoe kool en
ijzervijlsel in een stalen cilinder, vulde dien verder met
vloeibaar koolzuur, sloot hem of en bracht hem onder
elektrischen invloed. Bij de hooge temperatuur smolt
het ijzer, en onder den hoogen druk van het gas1) Dit is de scheikundige Henri Moissan, die wegens zijne verdiensten op
wetenschappelijk gebied in December 1906 den Nobelprijs heeft verworven;
t 20 Februari 1907.
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vormig geworden koolzuur loste het veel koolstof op.
Na algeheele afkoeling werd de cilinder geopend, en
wanneer men dan het ijzer in verdund zoutzuur bracht,
verkreeg men groote kristalvormen, deels werkelijke
diamanten, deels kristallen, die veel gelijkenis met diamant hadden, en zoo hard waren, dat men glas er
mede kon snijden. De vereischte hooge druk kan ook
verkregen worden door vaseline- of paraffine-dampen.
Ook Majorana heeft Tangs kunstmatigen weg diamant
verkregen. Hij plaatste een beweeglijken stamper, waaraan een kleine ijzeren cilinder met eene middellijn van
I cM., in eene goed afgesloten ruimte. Aan den cilinder
hing een stuk kool van ongeveer 2 gram. Onder dit
stuk kool bevonden zich opgehoopte ijzeren plaatjes
met eene inzinking voor het stuk kool. Het stuk kool
werd tot een hoogen graad verhit ; tegelijkertijd liet
hij in de afgesloten ruimte 7o gram buskruit ontploffen. Tengevolge hiervan werd de stamper met
den cilinder naar beneden gestooten en het stuk kool
met kracht in de inzinking gedrukt. Onder den hoogen
warmtegraad en den sterken druk werd de kool gedeeltelijk in mikroskopische diamanten veranderd.
De groote moeilijkheid bij het maken van diamant
is vooral deze, dat men in korten tijd den kristalvorm
moet zien to verkrijgen, waarvoor de natuur zelf een
onbeperkten tijd heeft noodig gehad ; bovendien is het
ontstaan van diamant in de natuur, dat den geleerden
bij de bereiding van kunstmatig diamant tot voorbeeld moet dienen, nog niet tot eene vaststaande
theorie geworden.

Kunstslijper m. Fr. polisseur de fantaisie; Eng. fancy
polisher; Hd. Kunstschleifer.
De slijper, die bijzondere afwijkende modellen aan
de steenen geeft. Den worm van allerlei voorwerpen
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Modellen van den kunstslijper.
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weet de kunstslijper aan de steenen te geven, als
vorm en dikte er voor geschikt zijn. Zoo heeft o. a.
op de tentoonstellingen bewondering gewekt een als
lantarentje geslepen steen, een ring enz.
De kunstslijpers hebben bijzonder gereedschap voor
sommige bewerkingen.
Bekende kunstslijpers van onzen tijd zijn of waren
Toff (Amsterdam) t, J. J. Dreese (Amsterdam en Parijs)
t 1907, Latine (Antwerpen) t, G. H. Antoine (Antwerpen),
Bart W. Brouwer (Amsterdam).
De hierbij behoorende plaat stelt de modellen voor,
die alle o o r s p r o n k e 1 ij k zijn van Bart Brouwer.
De ring echter is die van Antoine, die op de tentoonstelling van Antwerpen (1894) is te zien geweest. Een
ring van Brouwer, die niet op de plaat voorkomt,
onderscheidt zich van dezen door de facetten, die
alle driehoekjes zijn.
De beide kruisfiguren in den laatsten regel, zijn
een en hetzelfde model, waarvan links de \TOON rechts
de achterzijde is; de achterzijde heeft het grootste
getal facetten, teneinde de lichtwerking te verhoogen.
Dit kruis is een der jongste werken van Brouwer.

Kunz (Dr. George Frederick Bekende delfstofkundige in
Amerika. Hij werd geboren te New-York City, 29 September 1856, behaalde den graad van Master of Arts
aan de Columbia Universiteit in 1898, terwij1 hij te
Marburg in Duitschland in 1906 bevorderd werd tot
doctor in de philosophie. Behalve Officier de l'Academie
(Parijs 1889) en Officier de PInstruction publique (Parijs
I 900) is hij eerelid van verschillende genootschappen;
ook Chevalier Legion d'Honneur (1907).
Van zijne werken en verhandelingen worden hier
genoemd:
Gems and precious stones of North

z3 I

America, waarvan een derde druk verscheen in 1893.
Precious stones of California, 1905.
Report on precious stones to the Dominion of Canada.
In den laatsten tijd houdt Kunz zich bezig met een

DR. G. F. KUNZ.

werk: Precious stones of North Carolina.
Hij was voor de rubriek „diamanten en edelgesteenten" medewerker van : The Century D i c t ionar y, The Standard Dictionary en Johnson's Encyclopedia.
Van zijne hand verschenen opstellen over industrieel
diamant, kunstmatig diamant en het ontstaan van diamant.
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Naar hem is genoemd het gesteente K u n zit e,
in 1903 gevonden in Californie, terwifi hij in 1895
een ander gesteente Tiffan y it e doopte, naar de
firma, waaraan hij verbonden is.
Ook Rosolite en Cali fo rnite zijn gesteenten,
die hij ontdekt heeft.
Sedert 1879 is Dr. Kunz aan het huffs Tiffany te
New-York verbonden als expert voor edelgesteenten.
In Augustus . dezes jaars (1907) bevatten de bladen
de tijding, dat volgens mededeeling van Kunz een
diamantveld in Arkansas (Amerika) is ontdekt.

Kurassiersmuts y r. Fr. cone.
Eigenaardige worm van eene in twee stukken geslagen lange tweepunt ; term door de vroegere snijders
vaak gebruikt. In onzen tijd komen zulke woorden
niet meer voor, aangezien, door de zaagmachine vooral,
de vormen der steenen eenvoudiger zijn geworden.

Kussentje o. Term der roosjesindustrie ; men noemt zoo de
grauwe plek, die door de snijdster op het steentje
wordt gelaten.

Kuyper (Herman Een der oprichters van den A. N. D. B.
Geboren 20 November 1864 . Hij was een tijd Lang
bestuurder van de Nederlandsche DiamantbewerkersVereeniging. Bij de stichting van den A. N. D. B.
werd hij I e secretaris, Welke functie hij bekleedde tot
31 December 1897.
Hij stichtte daarna eene coOperatie van diamantbewerkers, die echter slechts korten tijd bestond.
Tegenwoordig is Kuyper als diamanthandelaar te
Antwerpen gevestigd.
Kwaad Z.

Nederl. Z. sj o fe 1.
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Kwaliteit vr. Fr. qualite; Eng. quality; Hd. Qualitat.
Zoowel bij ruw als bij geslepen is er sprake van
kwaliteit.
Wat de ruwe stof betreft, valt er in het karakter
van de diamanten der mijnen groot verschil waar to
nernen. De kwaliteit hangt samen met de kleur, den
vorm en de zuiverheid. Hoewel de Zuid-Afrikaansche
mijnen dicht bij elkander liggen, wijzen zij toch groote
verschillen aan. Uit een en dezelfde mijn haalt men
verschillende kwaliteiten, wat het grondkarakter betreft.
Uit het westelijk deel der Kimberleymijn komen minder
regelmatige vierpunten dan uit het overige deel ; daartegenover staat, dat in het laatstgenoemde deel de kleur
minder zuiver is; ook komt hier meer boort voor.
De Beers' heeft eene kwaliteit, die iets minder is dan
Kimberley. Dutoitspan heeft nog al groote steenen,
tevens van goede kleur. Bultfontein-diamant is, vergeleken bij andere mijnen, klein en betrekkelijk onzuiver.
De kwaliteit van Jagersfontein is zeer goed ; vooral de
blauw-witte kleur geeft de grootere waarde aan hare
steenen. De Premier Levert grootendeels inferieure, doch
ook zeer goede kwaliteiten op.

Kwar Dit beteekent : op voorschot n e m e n, zoo de werkman een partijtje in bewerking heeft, dat in eene week
niet afkomt.
Het woord is niets anders dan het Hebreeuwsche
`1 (k e b a r, doch volgens de uitspraak der Hoogduitsche Joden : k e w a r), hetwelk beteekent van t e
yore n. Men bedenke hierbij, dat het bijna uitsluitend door Joodsche werklieden wordt gebezigd, en
dat dezen vroeger het Hebreeuwsch beter kenden dan
in den tegenwoordigen tijd. De jongere generatie kent
het woord weinig, wat ook samenhangt met de veranderde
en verbeterde toestanden in de diamantindustrie.
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Een andere uitdrukking voor hetzelfde, doch meer
door de Christen werklieden gebezigd, is : in den
b o e r. Z. aldaar. Ook bestaat in dezen zin het werkwoord boere n.
Kwart l (kl.) o. Fr. quartier, bateau.
Dit is een gekloofd stuk met twee harde hoeken
en twee gekloofde zijden. Het kwart wordt gewoonlijk
doorgeslagen tot twee driehoekjes, doch ook wel zoo
als tweepunt opgemaakt, als wanneer de snijder het
een schuitje noemt. Z. driekantje.
Kwart 2 Handelsnaam voor geslepen steentjes van 1/4 karaat.
Kwartwerk o. Roosjes, die weinig facetten hebben, en die
slechts aan zeer gewone eischen voldoen. Vaak hebben
zulke roosjes slechts drie ruitjes. Z. ook halfwer k.

L.
Laadje o. Fr. petit tiroir; Eng. little drawer; Ild.
Schubladchen.
Zoowel aan den kloovers- als aan den snijdersbak vindt men laadjes, waarin de steentjes worden
bewaard.
Laatste van boven Fr. q u a t r i e m e s (d e r n i e r s) d'en
h a u t.
De vierde ronde verstelletjes, waarmee het brillantwerk aan de tafelzijde is afgeloopen.
Laatste van onderen Fr. d e r n i e r s d'en dessous.
De achtste ronde verstelletjes, waardoor het brillanteerwerk aan den steen is afgeloopen.
Laatste voor de helft Fr. troisiemes d'en haut.
De derde ronde verstelletjes, zijnde dus de vO6rlaatste ronde verstelletjes van boven.
Laboraat Benaming voor een ouden slijpvorm ; eigenlijk een
diksteen, met kollet van de roos, aan welk laatste vier
zijn.
gebogen bezeelen zijn.
In den Kaapschen tijd werden zij veel gemaakt,
vaak om den steen voor oud to doen doorgaan.
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Lace Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Lading vr. Fr. charge; Eng. load; Hd. Ladung.
Zoo heet de hoeveelheid aarde, die in een wagentje
wordt geladen, en waaruit het diamant wordt opgezocht. Zulk een lading is gewoonlijk twee hundredweight
of centweight. leder centweight is 112 Engelsche
ponden of 50,80 KG.
Het gewicht aan diamant, dat uit eene lading komt,
wordt in percenten van die lading uitgedrukt.
Lage schijf (sl.) Fr. b o r d de p 1 a t e a u.
Wordt gezegd, wanneer de tang dicht bij den rand
staat. Tegenst. hooge s c h ij f.
Laks Fr. lakse, (pierre) ne jouant pas.
Z. vlak; uit het Latijnsche 1 a x u s = slap, wijd,
ruim.
Lantarendop m. Fr. d o p l a n t e r n e.
Dop met Brie openingen (verstellen), bij de snijmachine in gebruik.
Lap (roode Z. roode lap.
Lapje o. Fr. pierre a rectifier.
Een steen, waaraan nog iets moet worden verbeterd
of overgemaakt.
Lappen (verlappen) Fr. r e m e t t r e en ordre; Hd. nachmachen.
Den steen voor verdere bewerking klaarmaken,
d. w, z, het op juiste grootte brengen der geslepen
vlakken, nadat de snijder hem heeft nagerondist.

Het la den van den blauw en gron d.
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Lapeer m. Fr. lappeur.
Z. 1 a p p e n. Bij groote personeelen heeft men
bijzondere personen, die met het lappen belast zijn.
Latjes slijpen Fr. taille emeraude, taille a degres.
Het aanslijpen van smalle strooken op de zijden
van een Steen.
Lederen ring m. Fr. do igtier; Eng. leather ring; Hd.
Lederring.
Dezen gebruikt de snijder over den middelvinger
van den rechter handschoen, teneinde het vereelten
of beschadigen van dezen vinger to voorkomen, die
voortdurend sterk tegen den bak is gekneld.
Leegloopen Z. kuieren.
Leeren l Fr. enseigner, apprendre; Eng. to teach; Hd.
unterrichten, lehren.
Het geven van onderwijs aan den leerling.
Leeren 2 Fr. apprendre; Eng. to learn; Hd. lernen.
Onderwijs ontvangen.
Leergast m. Z. Nederl. Z. 1 e e r 1 i n g.
Leergeld o. Fr. apprentissage; Eng. premium; Hd.
Lehrgeld.
Het bedrag, waarvoor de leermeester den leerling
het y ak leert.
Leerjongen m. i

Fr. apprenti; Eng. apprentice; Hd.
i Lehrling.

Leerling m.
Hij (zij), die onderwijs in het vak ontvangt.
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Is de leerling zoover gevorderd, dat zijn werk den
leermeester reeds eenig voordeel inbrengt, dan krijgt
hij van dezen wekelijks eenig z a k g e 1 d.
Z. verder halfknechtsl o o n.

Leerlingaanvulling m. Op bepaalde tijdstippen wordt vastgesteld, hoeveel leerlingen zullen worden aangenomen,
in overeenstemming met de behoefte aan werkkrachten
en ter vervanging van diegenen, die overleden of uit
het vak getreden zijn.
Reeds de dude Slijpersvereeniging had deze zaak
ter hand genomen. Zij zag in den grooten toevloed
van leerlingen, die zich in den Kaapschen Tijd
aanmeldden, een gevaar voor de toekomst. Zij bepaalde
I . dat in de eerste d r i e jaren geen leerlingen
zouden worden aangenomen ;
2. dat alleen vaders hunne zonen, voogden hunne
pupillen mochten onderrichten.
Werden deze bepalingen in het allereerste begin
nageleefd, langzamerhand werden zij ontdoken, zoodat
het aantal diamantbewerkers schrikbarend toenam.
De A. N. D. B. en de A. D. B. hebben bepalingen
omtrent de leerlingaanvulling en de leerlingregeling in
het algemeen in het Leven geroepen.
In Antwerpen is in 1906 bepaald, toe te laten
I°. Zonen van leden van den Antwerpschen Bond (een
uit elk gezin) ; 2°. zonen van goedgezinde werkgevers;
3°. zonen van uitlanders -- leden die minstens 5 jaren
in Belgie woonachtig zijn.
In Amsterdam werd in 1906 besloten 500 leerlingen
toe te laten. Omtrent de bepaling te Amsterdam voor
1907 Z. leerlingcommissie.

Leerlingbesluit o. Z. leerlingregeling.

240

Leerlingcommissaris m. Fr. commissaire de l'apprentissage.
Degene, die aangesteld is, om er voor te waken,
dat de besluiten omtrent de leerlingregeling worden
nageleefd.
Leerlingcommissie yr. Fr. commission d'apprentiss a g e.
Een lichaam, gevestigd te Amsterdam, gekozen uit
de werklieden en de werkgevers, dat het leerlingvraagstuk behandelt en o. a. bepaalt, hoeveel leerlingen
jaarlijks mogen worden aangenomen.
Wanneer omtrent het getal der aan te nemen leerlingen geene eenheid wordt verkregen, dan wordt tot
scheidsrechter benoemd iemand, die buiten de diamantindustrie staat.
In het loopende jaar (1907) heeft zich het geval
voor het eerst voorgedaan, dat het door de Leerlingcommissie bepaalde getal, nadat het door het Bestuur
van den A. N. D. B. aan zijne leden voorgesteld
was, te groot bevonden en afgestemd werd. Tot
arbiter in deze zaak werd benoemd de voorzitter
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, S. P.
van Eeghen, die, om tot een juist oordeel te geraken, zich liet inlichten door twee leden der Leerlingcommissie, nl. een van hen, die uit de patroons
en een, die uit de werklieden werd gekozen ; eerstgenoemde was D. S. Granaat, tevens secretaris ; laatstgenoemde Henri Meyer, voorzitter van de Leerlingcommissie.
Leerlingdiploma o. Fr. diplome d'apprenti, Hd. Lehrlingdiplom.
Het bewijs, dat men als leerling is toegelaten.
De Leerlingcommissie stelt de eischen omtrent ge-
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zondheidstoestand, geestelijke ontwikkeling en leertijd
van de toe te laten leerlingen vast.
Leerlingregeling yr. Fr. reglementation de l'apprentissage; Hd. Lehrlingregulierung.
Zoowel te Antwerpen als te Amsterdam is omtrent
het aantal leerlingen eene regeling getroffen, die ten doel
heeft te voorkomen, dat het aantal werklieden te groot
wordt in verhouding tot de vraag naar arbeidskrachten.
Z. leerlingaan y ulling, leerlingcommissie,
Diamantslijpers-vereeniging.
Leerlingwering Yr. De toestand te Amsterdam en te Antwerpen van October 1897 tot Juni 1904, in Welke
periode Been leerlingen werden toegelaten.
Leerlingwezen o. Fr. apprentissage; Eng. apprenticeship; Hd. Lehrlingwesen.
Alles wat betrekking heeft op het leerlingschap,
zoowel de verhouding van leerling tot leermeester, als
ook hetgeen door patroons- en werkliedenvereeniging
daaromtrent is bepaald.
Leermeester

m. Z.

m e e s t e r.

Leertijd m. Fr. apprentissage; Eng. apprenticeship;
Hd. Lehrzeit.
Tijd, gedurende . welken het kontrakt tusschen leermeester en leerling loopt.
Leggen (Eene kerf Z. inleggen (eene kerf.
Lepel m. Fr. cuiller; Eng. spoon; Hd. LOffel.
Komt o. a. voor bij het slijpen, uitbranden, afkoken,
soldeersmelten. Z. ook g i e t 1 e p e 1, 1 o o d 1 e p e 1.
16
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Lepeltang yr. Fr. pince a refroidir; Hd. LOffelzange.
De tang, die de versteller gebruikt, om den dop
in het vuur te plaatsen, uit het vuur te nemen en

,

Lepeltang.

te blusschen. De lengte is omstreeks 3o c.M., de
breedte 3 tot 4 c.M.
Aan de beide uiteinden is eene indieping om den
dop te houden.

Leunspaan l y r. Fr. appui; Eng. rest; Hd. Stiltze.
Het Saar den bak der snijmachine rechtopstaande
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boogvormig uitgeholde deel, waarop de meesnijder rust;
beantwoordt dus aan de linkersteunpen van den bak
des handsnijders.

Leunspaan 2 Bij de draaibank van de zagerij in gebruik. Zij
dient tot ondersteuning der hand, die den beitel houdt,
waarmee de zaagschijf wordt afgedraaid.

Leven' (zelfst. nw.) Fr. vie, eclat; Eng. brilliancy, fire;
Hd. Leben, Feuer.
Vgl. do o d.

Leven 2 (werkw.) Fr. j ouer; Eng. to brighten; Hd. leben.
Bij v. die s t e en le eft = die Steen heeft Leven, vuur.

Leverdoosje o. Fr. b o i t e a 1 i v r e r.
Een metalen doosje, waarin de partijtjes worden
afgeleverd ; ook gebruikt door de loopknechten, om
rondistwerk te brengen of te halen. Soms bevindt zich
aan zulk een doosje een geheim slot, dat alleen de
werkgever en de werknemer kunnen openen.

Leveren Fr. livrer; Eng. to deliver; Hd. liefern.
Het overgeven van bewerkte goederen aan den
werkgever. De slijper zegt bijv. „I k lever V r ij d a g".

Licht' o. (zelfst. nw.) Fr. lumiere; Eng. light; Hd.
Licht.
In elken tak van de diamantnijverheid is hoofdzaak
goed licht. De werkplaats is daarom altijd van veel
vensters voorzien, liefst op het noorden gelegen.

Licht2 0. In de beteekenis van avondlicht ; bijv. „w ij zullen
nog wat schaften Saar het licht", d. w. z.
vOOrdat er licht wordt verschaft.
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Licht bijwater o. Z. bijwater, first bye.
Lichtbrekend vermogen o. Fr. refringence; Eng. refractive energy; Hd. Lichtbrechungs-vermOgen.
Lichtbreking vr.
Van alle stollen heeft diamant het grootste lichtbrekend vermogen.
Lichtbruin Fr. brun clair; Eng. light brown; Hd. hellbraun.
Z. kleur.
Licht buigen Fr. donner une legere facette; Eng. to
bend a little; Hd. wenig biegen.
Zoo de dop zeer weinig wordt gebogen, wanneer
jets niet goed loopt, Tegenstelling : z w a a r b u i g e n.
Lichten (zt.) Fr. demonter, Eng. to unset; Hd. ausheben.
Het uithalen van den steen, wanneer de foelie
verdroogd is.
Lichtgeel Fr. jaune clair; Eng. pale (light) yellow;
Hd. hellgelb.
Z. kleur.
Licht-op Minder snort fabrikaat, waarbij vooral op het behoud
van gewicht gelet wordt.
Lichtrose Fr. rose clair; Eng. light rose; Hd. hellrosa.
Z. kleur.
Lidboekje Z.-Nederl. Z. lidmaatschapsboekje.
Lidmaatschapsboekje Z. bondsboekje.
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Liegnitz in Pruisen, provincie Schlesien. Stad met omstreeks
47000 inwoners. Hier wordt eenige diamantindustrie
uitgeoefend. Z. D uitsc hlan d.
Lijntrekken Fr. flemmer, titer sa flemme; Hd. trendeln, (die Arbeit) in die Lange ziehen.
Het werk rekken, wat voor den patroon schadelijk
is, vooral als hij op vast geld laat werken.
Lijvig Fr. epais; Eng. thick; Hd. dick.
Wordt in de roosjesindustrie vaak gebruikt ; men
bedoelt ermede : fl i n k, d i k.
Loketjuwelier m. De juwelier, die geen eigen personeel heeft,
doch het werk aan bazen uitgeeft.
Lombokschat m. Eene verzameling van waardevolle voorwerpen,
door het Nederlandsche Leger buitgemaakt in den
strijd op Lombok, een der kleine Soenda-eilanden,
oostelijk van Java gelegen. De schat werd naar Nederland gebracht en bevindt zich in het Rijksmuseum
to Amsterdam. Onder de vele voorwerpen van waarde,
in de Oostelijke Paviljoenzaal N°. 157 in eene vitrine
opgesteld, treft men ook diamanten aan, zoowel los als
gezet, ter versiering van de gevesten der krissen. Een
der voornaamste steenen in deze verzameling is de
groote diamant van Bandjermassin.
Londen Fr. Londres; Eng. London; Hd. London.
Hoofdmarkt voor ruw diamant, dat er wordt aangevoerd uit Zuid-Afrika. Londen is de hoofdzetel der
groote maatschappijen, die als syndikaat de opbrengst
der mijnen gekontrakteerd hebben. Ook wordt van
hier ‘uit veel bewerkt goed naar de verschillende landen
van Europa en vooral naar Amerika gezonden.
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Diamantindustrie wordt hier ook uitgeoefend, dock
niet veel.
London and South African Exploration Company Eene
mijnmaatschappij, gevormd uit de Hopetown Company. (Z. aldaar). Zij had in eigendom Dutoitspan en
Bultfontein, eerstgenoemde mijn sedert 187o, laatstgenoemde sedert 1876. In 1898 verkocht zij de beide
mijnen aan De Beers'.
Lood l o. Fr. plomb; Eng. lead; Hd. Bleibeschwerer.
Het lood van den slijper ; is thans in Nederland
vervangen door een gifvrij blok (van ander metaal,
hoewel de naam lood is blijven bestaan).
De slijper legt de looden op de tang, om meer kracht
te kunnen uitoefenen ; men noemt deze looden daarom
ook wel verzwaringsstukken.
De looden hebben in den regel een gewicht van
I —5 pond, zoodat men spreekt van : eenp o n d e r,
tweeponder enz.
Lood2 Fr. plaque de plomb; Eng. lead; Hd. Bleistack.
Het lood aan de klooverstafel, waarin de opsnijder
wordt gezet, om den stee p te splijten.
Lood3 (stofnaam) Fr. plomb; Eng. lead; Hd. B 1 e i.
Bestanddeel van het soldeer der verstellers. Z.
soldeer.
Loodgat o. Fr. trou a baton.
De opening in het lood der klooverstafel, waarin
de opsnijder wordt geplaatst.
Loodje o. Fr. morceau de plomb; Eng. piece of lead;
Hd. Bleistrickchen.
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Stukjes lood in de kamer van de schijf, om deze
laatste in evenwicht te houden. Z. b a 1 a n c e e r e n.

Loodlepel m. Fr. poche a couler, cuiller a fondre;
Eng. casting ladle; Hd. GieszlOffel.
De lepel, waarin het soldeer gesmolten wordt.

Loodstukje Z. loodj e.
Loodvergiftiging y r. Fr. c o 1 i q u e de plomb; Eng. lead
poisoning; Hd. Bleivergiftung.
Vergiftiging door het gebruik van lood in de diamantnijverheid.
Dr. Coronel waarschuwt reeds in 1864 tegen loodvergiftiging. Hij zegt daaromtrent, wat den versteller betreft
„Onder de momenten, die daartoe aanleiding kunnen
geven, meenen we de volgende te moeten vermelden
I. Het lood, in het kolenvuur verhit, oxydeert bij
de blootstelling aan de lucht en de aanraking van de
meestal sterk zweetende handen spoedig ; er wordt
loodoxyde gevormd, dat als loodasch weldra den geheelen inhoud van den dop vult.
2. Het stuiven van loodasch wordt bevorderd door
het telkens uitgieten van de doppen, door het langdurig vegen en het herhaald ziften van het stof der
werkbank en werkplaats, indien een steentje verloren
is geraakt. Ook wanneer een dop te heet wordt en
het soldeer vloeibaar wordt, waardoor het in het vuur
zich verspreidt, en de steen dan uit de asch van den
koolpot moet gezocht worden.
3. De opname van het loodoxyde wordt bevorderd
door de gewoonte, om vOOr het bestrijken der heete
doppen den vinger telkens met speeksel te bevochtigen,
door hem in den mond te steken, hetgeen men ook
doet, als men zich de vingers Brandt, wat veelvuldig
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geschiedt. Vervolgens door het branders van soldeerasch,
dat in enkele fabrieken, ofschoon tegen de verordeningen,
toch in de werkplaatsen geschiedt.
Eindelijk door het gebruikte voedsel. Men ziet toch
vaak gansche dagen het besmeerde brood ongedekt
op de verstelbanken slingeren, hetgeen de werkman
dan onder het werk met de onreine handen opneemt
en in den mond steekt. Zoo ook met zijn drank, die
in onbedekte kommen zich bevindt, waaruit hij telkens
een teug neemt en die, vooral in den zomer uit water
bestaande, door sommigen in ongeloofelijk groote hoeveelheden gebruikt wordt. Men ontwaart dan gewoonlijk
op den bodem dier kommen eene geheele laag zwart
poeder. De inhoud reageerde bij het onderzoek dadelijk
sterk op lood.
Wanneer men bij den slijper onderzoekt, dan verkrijgt men, dat de schadelijke invloed bij hem in veel
opzichten met dien van den versteller overeenkomt.
De slijper immers zit achter den versteller, dicht in
zijne nabijheid, vaak rug aan rug."
Tot zoover Dr. Coronel. Ontegenzeggelijk is door
het verdwijnen van den vuurpot, door de instelling van
een schafttijd enz, veel in dit opzicht verbeterd. Doch
dit is en blijft een feit:
Het soldeer, dat de versteller gebruikt, gaat voor
eenige honderden doppen dagelijks door zijne handen,
terwijl ook de slijper telkens in aanraking komt met
dit mengsel van tin en lood.
Ook het Wereldverbond heeft de opdracht, de diamantbewerkers op te wekken, het gebruik van lood
tegen te gaan en eene beweging op touw te zetten
ter verkrijging van een wettelijk verbod van het gebruik
van lood in alle landen, waar de diamantnijverheid
wordt uitgeoefend.
Z. ook giftvrij blok, giftvrij doppen-
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m at eriaal, Co mmissie tot voorbereiding
eener prijsvraag enz.
Looien Fr. faire journee blanche; Eng. to idle; Hd.
blauen Montag machen, Blau machen.
Looien wil zeggen : niet werken, als gewerkt moet
worden ; Maandag houden.
Z. omtrent den oorsprong Inleiding biz. 12 en 13.
Z. ook den doormarsch nemen.
Looier m. Z. looien.
Loon o. Z. arbeidsloon.
Loonbeweging yr. Fr. agitation pour faire monter les
salaires; Eng, movement for better pay;
Hd. Lohnbewegung.
De pogingen der aaneengesloten werklieden, om
verhooging van loon to krijgen.
Looncommissaris m. Fr. commissaire des tarifs.
Bestuurders van den Bond, belast met het toezicht
op de loonen in eene of meer bepaalde branches.
Loondaling y r. Fr. baisse des salaires; Eng. decline
of wages; Hd. Lohnherabgang.
Het dalen van den loonstandaard, hetzij door direkte
loonsverlaging of door het doen bewerken van slechtere
grondstoffen, of het stollen van hoogere fabrikaateischen,
zonder dat het stukloon-tarief voldoende wordt verhoogd.
Loonopdrijving yr. Fr. haussement fort du salaire;
Hd. Lohnauftreibung.
Het op buitengewone wijze doen stijgen der loonen,
wanneer bijv. de vraag naar arbeidskracht het aanbod
verre overtreft. Eene loonopdrijving op enorme Schaal
kwam voor in den Kaapschen Tijd. Z. aldaar,
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Loonregeling yr. Fr. reglementation des saraires;
Hd. Lohnregulierung.
Het vaststellen der loonen, wat te Amsterdam meestal
gebeurt in overleg tusschen de vereeniging der werkgevers en die der werknemers.
Loonstaat m. Fr. liste des salaires; Hd. Lohnliste.
Lijst, waarop de werkgever de uitbetaalde loonen
noteert.
Loonstandaard m. Fr. tarif des salaires; Hd. Lohnsatz.
De hoogte van het loon in verhouding tot de lokale
toestanden en de tijdsomstandigheden.
Loonsverhooging vr. Fr. haussement du salaire, plus
forte pay e; Eng. advance in salaries, increase in wages; Hd. Lohnerhohung.
Vgl. loonsverlaging.
Loonsverlaging y r. Fr. reduction (diminution) des
salaires; Eng. depression in wages; Hd.
Lohnerniedrigung, Lohnherabsetzung.
Het doen werken tegen lagere tarieven of weekloonen dan te voren. Tegenst. lo o n s v er h o o gin g.
Loontarief Fr. tarif des salaires; Eng. scale of wages;
Iid. Lohntarif.
Van een bepaald loontarief is voor de eerste maaL
sprake in 1873, in het midden van den Kaapschen
Tijd. Dit tarief werd ontworpen door de toen bestaande
„Diamantslijpersvereeniging " , die, bedacht op minder
gunstige tijden, eene reeks bruto-stukloonen vastlegde —
een voorbeeld, dat in de meeste overige branches gevolgd werd.
De slechtere tijden lieten zich niet Lang wachten
in 2 876 werd het tarief van 1873 met 3o O/0 ver-
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nainderd en langzaam daalden de loonen nog meer,
tot eindelijk het tarief verdween. Eerst in 1894 werden
opnieuw tarieven vastgesteld en werden de loonen weer
aanmerkelijk verhoogd.

Loonzager m. Z. loonzagerij.
Loonzagerij y r. Fr. scierie a facon; Hd. Lohnsagerei.
Zagerij, waar besteld werk wordt gezaagd.
In hoofdzaak komt de loonzagerij met elke andere

Loonzagerij to Amsterdam.

diamantzagerij overeen. Het eenige verschil bestaat
hierin, dat in de loonzagerij enkele ondergeschikte
instrumenten worden gevonden, die bij den fabrikant
in eene andere afdeeling van zijn bedrijf worden aangetroffen. Zoo vindt men in de loonzagerij den mortier
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voor het stampen van boort, welke stof bij den fabrikant
gewoonlijk van de slijperij wordt aangebracht. In de
loonzagerij vindt men eveneens den afkoker, daar de
gezaagde steentjes schoon moeten worden afgeleverd,
terwij1 de fabrikant zijn afkoker gewoonlijk op eene
andere plaats heeft staan.

Loopen (sl.) Fr. marcher; Hd. laufen, greifen.
De regelmatige voortgang bij het slijpen van een
ruitje ; eigenlijk loopt de s c h ij f en worden zoo de
ruitjes geslepen.

Loopjongen

Fr. garcon; Eng. errand boy; Hd.
Laufbursche.
Loopknecht m
In dienst van den diamantbewerker tot het doen
van boodschappen, het halen en brengen van rondistwerk enz. In vroegere dagen gebeurde dit vaak door
de leerlingen, vooral wanneer dozen kosteloos of voor
eene betrekkelijk kleine belooning werden opgeleid.
Sedert de nieuwere leerlingregeling komt dit bijna
niet meer voor.
De loopknechten te Amsterdam en te Antwerpen
zijn georganiseerd in vakvereenigingen.

Loopkring (sl.) Fr. cercle de travail, raie de travail.
Het gedeelte der schijf, waarin de ruitjes geslepen
worden. Tegenst. z o e t k r in g.
Los Fr. non month; Eng. loose, unset, unmounted;
Hd. los, ungefaszt.
Ongezette steenen, in tegenstelling van gezet goed.

Lot Dit Engelsche woord, voor eene onbepaalde hoeveelheid
diamant, in een partijbrief bijeengevoegd, is in oorsprong
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niets anders dan het Nederlandsche 1 o t, dat reeds in
het Gotisch onder den worm h 1 a u t s, in het Angelsaksisch als hlyt voorkomt en beteekent : lot, erfdeel.
Loupe yr. Fr. loupe; Eng. magnifying glass; Hd. Lupe.
In elken tak van het bedrijf is de loupe noodig,
om fijn te werken en onzuivers te ontdekken. Ook de
juwelier en de sorteerder gebruiken de loupe.
Loupen Fr. regarder a la loupe; Eng. to inspect by
the magnifying glass; Hd. lurch die Lupe
besehen.
Met de loupe bezien.
Loupezuiver Fr. absolunient pur; Eng. quite pure;
Hd. ganz fehlerlos.
Zoo zuiver, dat men zelfs bij het bezien met de
loupe Beene aanmerking kan maken.
Loxtonsdal Kleine Z.-Afrikaansche mijn.
Lucern Fr. Lucerne; Eng. Lucerne; Hd. Luzern.
In Zwitserland, aan het Vierwoudstedenmeer -; 2 D000
inwoners ; eenige diamantnijverheid.
Lynch (Thomas Een inwoner van den Vrijstaat, die op 14
November 1869 van Du Plooy diens hoeve Bultfontein
kocht voor 7(y 2000. De koop werd nietig verklaard,
daar hij op Zondag had plaats gevonden. Lynch kreeg,
nadat hij Du Plooy had aangeklaagd, eene schadevergoeding van L. 500. Zijn eisch was geweest o.000.
De vergoeding zou door de nieuwe koopers worden
betaald; dezen weigerden. Nadat Du Plooy de som had
voldaan, klaagde hij Lilienfeld en zijne deelgenooten, de
eigenaars van Bultfontein, aan ; hij won lit proces.

M.

Maacle Z. macle.
Maakbaar Fr. faisable.
De steentjes in sommige partijen kloofsel en chips,
die zonder gekloofd te worden, kunnen worden bewerkt.
Vgl. opslijpgoed.

Maandag houden Z. looien.
Maatje l Fr. calibre; Eng. gauge; Hd. Kaliber, Lehre.
Een passer, dien de slijper gebruikt, om te zien, of
de steen in alle opzichten aan de eischen voldoet,
zoodat ieder ruitje zijne maat heeft. Deze passer (gauge)

Gauge(maatje) van den slijper.
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is eene uitvinding van den Amerikaanschen instrumentmaker Ch. Field.
Een verbeterde passer is uitgevonden door den
diamantbewerker W. van Lee.

Maatje2 Een plaatje met openingen, om paren te maken. In de
openingen worden de steenen gezet ; vullen twee steenen
openingen van dezelfde grootte, dap heeft men een paar.

Maatje3 Werktuig, dat de juwelier gebruikt, om het gewicht
van g e z e t t e steenen te bepalen. Door de regelmatigheid van de steenen, vooral van brillant, is het mogelijk,

Maatje ter bepaling van het gewicht en om paren te maken.

met den passer het gewicht te bepalen. Z. gauge
(met afbeelding). Ook voor het bepalen van het gewicht van o n g e z e t t e steenen heeft men eene gauge.

Maatschappij De gewone naam voor D i am an tsl ij p e r ijm a a t s c h a p p ij (z. aldaar), alsmede voor hare fabriek
aan de Nieuwe Achtergracht te Amsterdam.

Maccle Z. macle.
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Machinale dop Z. mechanische dop.
Machinedop m. (machinesnijden). Fr. d op (e) d e la machine
a bruter; Hd. Maschinendopf.
De dop, die op de spil der snijmachine wordt gezet
met het to snijden steentje erin, dus deze dop vervangt
den opsnijder van het handsnijden.
Machinekamer yr. Fr. chambre de la machine; Eng.
engine house, engine room; Hd. Maschinenhaus, Maschinenstube, Maschinenraum.
De ruimte op de slijperij, waarin zich de machine
bevindt, die het geheel in beweging brengt.
Machinesnijden Fr. brutage mecanique, Eng. machine
cutting; Hd. Maschinenreiben.
Tegenstelling : h an dsn ij d e n. Z. s n ij d e n.
Het machinesnijden biedt de volgende voordeelen
boven het handsnijden
I. de grove steenen vereischen niet zooveel van de
krachten van den werkman ;
2. met de machine wordt vlugger en regelmatiger
gewerkt ;
3. narondisten is in veel gevallen niet noodig ;
4. het slijpen gaat vlugger, doordat reeds veel weggesneden is, dat anders weggeslepen zou moeten worden.
Machinesnijder m. Fr. debruteur a la machine; Eng.
machine cutter; Hd. Maschinenreiber.
Z. machinesnijden.
Machinist m. Fr. maitre-mecanicien; Eng. engine
man; Hd. Maschinenmeister.
Degene, die de machine bedient, Welke aan de slijperij
de beweegkracht Levert.
De machinist op de slijperij heeft ook nog andere
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kleinere bezigheden, die hij in de machinekamer kan
uitvoeren. Vaak bewaart hij de grondvullis, die de
schoonmaaksters hem moeten overgeven, wanneer een
steentje gesprongen is en men dit bij het einde der
dagtaak niet heeft gevonden. Ook geeft de machinist
het sein tot ophouden, waarna de werklieden hunne
gereedschappen opbergen.

Made Het Engelsche woord voor naadstee n, dat echter ook
in andere talen is doorgedrongen. In den handel worden
er dikke, goedgevormde naadsteenen mee aangeduid ;
de andere heeten n a a t s.
In het werk van Gardner Williams „The Diamond
Mines of South Africa" wordt de schrijfwijze m a a c 1 e
gevonden. Wij vinden echter macle in het Amerikaansche „The Century Dictionary and Cyclopedia",
Welke schrijfwijze wel de juiste zal zijn, daar dit laatste
werk is uitgegeven door den beroemden taalkundige
W. D. Whitney, die een der eersten op het gebied
der vergelijkende taalstudie is; bovendien werkte aan
de uitgave voor de rubriek „edelsteenen" George
F. Kunz mede. Z. aldaar.
Ten slotte de mededeeling, dat macle in verschillende beteekenissen voorkomt in Engelsche werken
op het gebied van delfstofkunde.
Macle komt overeen met het Fransche macle en
herinnert aan het Lat. macula = vlek, plek, smet.
Zie verder naadstee n.

Makelaar Fr. courtier; Eng. broker; Hd. Makler,
Makle r.
De tusschenpersoon tusschen verkooper en kooper;
voor zijne bemoeiingen ontvangt hij of van beiden, of
van een van beiden eene belooning van een of minder
ten honderd.
I7
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De makelaar handelt niet op eigen naam; hierin
onderscheidt hij zich van den commissionnair.
Er zijn echter slechts weinig werkelijke makelaars
in den diamanthandel ; doch de tallooze commissionnairs
worden bijna altijd makelaars genoemd.
Makelaarster y r. Fr. courtiere; Eng. broker; Hd.

Maklerin. Z. vrouwen.
Maken Fr. faire; Eng. to make; Hd. machen.

Een partijtje of een steentje bewerken.
Men zegt bijv. van een slijper, dat hij meer of minder
maakt dan een ander.
Manchetknoop m. Fr. bouton de manchette; Eng. cuff

button; Hd. Manschettenknopf.
Zooals bij vele versierselen — vooral in Amerika —
de zucht naar weelde er toe geleid heeft, deze voorwerpen met diamant to bezetten, zoo vindt men ook
vaak manchetknoopen met diamant.

17

Manchetknoopen.

Markies m. Fr. marquise; Eng. marquise.

Ovaal geslepen steen, die in ringen wordt gezet.
Men onderscheidt brillant-markies en roosm a r k i e s, al naar gelang de facetten vierhoeken of
uitsluitend driehoeken zijn.
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Ook wanneer het breede gedeelte van den ring dezen
worm heeft, hetzij dit met een diamant, hetzij met verschillende kleinere steentjes is bezet, hetzij dit in het
geheel geen diamanten heeft, noemt men den ring
zelf wel markies.
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Markies
(roos-markies).

Markt y r. Fr. marche; Eng. market; Hd. Markt.
In de beteekenis van prijs. Z. r u w m ark t, g eslepen markt.

Materiaal o. (s1.) Fr. poudre et boort; Hd. Material.
Zoo wordt de stof genoemd, waarmede wordt geslepen, dus boort, klateersel en poeder.

Mazarijnen Fr. M a z a r i n s.
Zoo heeten zeven bekende diamanten, behoord hebbend tot de Fransche Kroon ; zij zijn genoemd naar
Mazarin, van wien ze afkomstig waren, en die ze
Lodewijk XIII heeft nagelaten. De meeste dezer
Mazarijnen werden door het huffs Tiffany te New-York
aangekocht, enkele andere door de Parijsche juweliers
Asselin en Boucheron.

Mazarin Beroemd Fransch kardinaal en staatsman, geb. 1602
-1- 1661. Hij heeft vormen, afmetingen en getal der
ruiten bepaald, ten einde de lichtwerking zoo gunstig
mogelijk te doen zijn. Vgl. P e r u z z i.
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Mechanische dop 1 (sl.) Fr. d o p (e) mécanique; Eng. m echanical dop; Hd. mechanischer Dopf.
Een dop, waarmede de slijper zelf verstelt, zonder
soldeer to gebruiken. De steen wordt mechanisch
vastgezet.
De voordeelen, aan den mechanischen dop verbonden, zijn de volgende : besparing van tijd, ver-

Mechanische du en.

stellicht, soldeer en verstellersloon ; dit laatste is van
groote beteekenis, want door het gebruiken van dezen
dop worden de verstellers overbodig. Evenals bij den
gewonen dop heeft men ook bij den mechanischen
den hoogen en den lagen dop.
Voorloopig wordt deze dop slechts bij het slijpen
van grootere steenen gebruikt.
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Het Wereldverbond heeft besloten, dat de verstellers,
die door de invoering van den mechanischen dop
hunne betrekking verliezen, een ander onderdeel van
de diamantnijverheid mogen uitoefenen.
Mechanische dop e (zagerij) Eene vinding van den allerlaatsten
tijd, die den gegoten zaagdop vervangt. Deze dop
is voorzien van eene stift en eene moer, waardoor de
to zagen steen wordt vastgezet.
Meenemer m. Z. carrier.
Meesnijder m. Fr. bruteur; Eng. cutter.
Hieronder wordt verstaan de stok van den kloover
en den snijder, die den steen bevat, waarmede gewerkt
wordt ; de werkman, heeft den meesnijder in de rechterhand. Tegenstelling o p s n ij d e r. Bij de sniimachine
spreekt men eveneens van meesnijder, met een of meer
openingen, die v e r s t el worden genoemd.
Ook is meesnijder de naam van den s t e e n, die in
dezen stok is.
Meester m. Fr. maitre, patron; Eng. master; Hd.
Lehrer, Lehrmeister.
Hij, die een ander een of anderen tak van de nijverheid leert.
Meestergast m. Z. Nederl. Z. m e e s ter k n e c h t.
Meesterknecht m. Fr. chef-ouvrier, contre-maitre,
maitre compagnon; Eng. foreman; Hd. Werkmeister.
De leider van een personeel.
In Amsterdam hoort men vaak m e e s t e r s k n e c h t
onder de Joodschewerklieden.
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Meesnijder van den
kloover(opgemaakt).

Meesnijder van den
handsnijder.

Meesnijder (snijmachine)
met3 verstellen.

Meesnijder van den
handsnijder (opgemaakt).

Meesnijder (snijmachine)
met een verstel.
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Meidengeld o. Fr. le sou du france; Hd. Prozentgeld.
Den werkman werd vroeger 1 O/0 van zijne nota
afgetrokken, wat voor de dienstbode van den werkgever
was ; het kwam echter gewoonlijk in de beurs van
den werkgever. Bestaat thans niet meer.
Mekanieke dop Z. Nederl. Z. m e c h a n i s c h e d o p.
Mélange o. Partij kapjes of geslepen, bestaande uit steenen van
verschillende grootte.

meie o. De groep sorteeringen, liggend tusschen g r o f en
klein.
Mele-combinatie yr. Eene combinatie van kooplieden, voor het
meerendeel to Amsterdam gevestigd, die de melds en
fancies van het Londensche Syndikaat afnemen.
Merk o. Z. fabrieksmerk.
Merkt Z.-Nederl. Z. mark t.
Mes o. Z. klooversmes.
Mesjiach werken (Op den Z. Op den mesjiach werken.
Messenslijper m. Fr. emouleur, remouleur; Eng. grinder;
Hd. Schleifer.
Wanneer de kloover eenigen tijd zelf de messen
heeft geslepen, is het noodig, dat deze door den
messenslijper behandeld worden. Z. s 1 ij p e n2.
Messteker m. (zt.) Fr. onglette tranchante; Eng. knife
tool; FIcl. Messerzeiger.
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Steker , heeft den vorm van een mes, met wigvormige
doorsnede, dient voor het fijnere snijden van het filet.
Vgl. spitssteker.

Messteker.

Metaalschaar Z. schaar.
Metaalzaag Z. z a a g.
Metallarbeiterverband (Deutscher De bond der metaalbewerkers in Duitschland. Hierbij zijn ook de Duitsche
diamantbewerkers aangesloten.
Michaud, David & C ie. Z. F r a n k r ij k.
Middenkapje 1 o. Fr. k a p de m i 1 i e u.
Kapje, dat zes tot acht gekloofde ruiten heeft.

Mij nwerkin Zuid- A frika.
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Middenkapje 2 Term der roosjesindustrie. Een middenkapje
heeft twee nijve kanten, waarvan door de snijdster een
wordt opgewerkt tot kruin.
Mijn yr. Fr. m ine; Eng. min e; Hd. G r u b e.
De voornaamste mijnen vindt men in Zuid-Afrika ;
zij zijn : Jagersfontein, de Beers, Kimberley, Bultfontein,
Koffyfontein, Dutoitspan, Wesselton en Premier.
Verder in Brazilie : Bagagem, Canavieyras en de
groeven van Bahia en Rio.
In Australie de Inverrell.
Mijnaandeel o. Fr. action miniere; Eng. mining
share; Hd. K u x.
Hierin is een levendige handel, vooral aan de Londensche beurs. Mijnaandeelen zijn gewoonlijk zeer
spekulatief.
Mijnbouw m. Fr. exploitation des mines; Eng. mining;
Hd. Grubenbau.
Het exploiteeren der mijnen ; in den ruimsten zin
alles, wat betrekking heeft op de werkzaamheden,
waardoor het diamant uit de mijnen wordt verkregen.
Mijnwaarde yr. Z. m ij n a a n d e e 1.
Mijnwerker m. Fr. mineur; Eng. digger, miner; Hd.
Grubenarbeiter.
Z. delver.
Mikrometer m. Fr. micrometre; Eng. micrometer;
Hd. Mikrometer.
Samenstelling met !meek (m i k r o s) = klein.
Dit instrument, dat tot het meten van zeer kleine
grootheden in verschillende takken van nijverheid toe-
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passing vindt, treft men ook aan op de zagerij, om
de dikte van het phosphorbrons to bepalen, dat voor
de schijf wordt gebruikt.

Mikrometer(zagerij), ter bepaling van de dikte der schijf.

Mille grains (zt.) Eene eigenaardige manier van zetten, waarbij
de tusschentanden wegvallen en het getal greintjes
zoo groot is, dat men ze niet meer tellen kan.

Minimum-loon o. Fr. salaire minimum; Eng. minimum
wages; Hd. Minimallohn.
Z. minimum-tarief.

Minimum-tarief o. Fr. t a r i f minimum; Eng. minimum
tariff; Hd. Minimaltarif.
Het tarief der loonen, gewoonlijk vastgesteld in
overleg tusschen de vereenigingen van patroons en
werklieden, waaronder niet gewerkt mag worden, en
dat den grondslag voor de loonberekeningen vormt.

Model o. Fr. forme; Eng. shape; Hd. Form.
Vorm van den geslepen steen. Z. b r i 11 a n t, r o o s,
briolet, hart, portretsteen, pendeloque, navet.
Z. ook slijpsel.

Moderoos y r. Roosje van inferieur fabrikaat en gewoonlijk plat.
Wordt als eene Antwerpsche specialiteit beschouwd.
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Moer yr. Fr. ecrou; Eng. screw nut; Hd. Schraubenm utter.
Behoort bij de schroef, die door de snijders- en
klooversbakken en vervolgens door de werktafel gaat.
Ook heeft men eene moer bij de schroef van de
slijperstang.

Moissan (Henri Hoogleeraar in de scheikunde te Parijs,
geboren aldaar in 1852. Bekend door zijne studies
op het gebied van de bereiding van kunstmatig diamant,
Welke hem in 1893 gelukte.
Zijne methode berust op de eigenschap van het
ijzer, om in gesmolten toestand kool op te nemen.
Een deel van de kool wordt bij de afkoeling echter
weer afgescheiden. In gewone omstandigheden worden
bij de afkoeling graphietplaatjes gevormd. Geschiedt
de afkoeling echter onder zeer hoogen druk, dan
scheiden zich diamantjes af.
Moissan heeft in 1906 den Nobelprijs verworven,
voor zijn werken op scheikundig gebied, waaronder
diamantbereiding eene voorname plaats inneemt niet
zoozeer uit een praktisch oogpunt, doch wegens de
wetenschappelijke verdienste.
Moissan stierf kort, nadat zijne wetenschappelijke verdiensten door den Nobelprijs waren erkend geworden,
den 20 Februari dezes jaars (1907), in den ouderdom
van 55 jaren.

Molen m. Fr. moulin; Eng. mill; Hd. Schleifstuhl,
Maschine.
De werktafel, gewoonlijk 1 M 2. groot, waarin de
schijf zit.
De as eindigt boven en beneden in eenen spitsen
top, die steunt in tappannen van pokhout. Onder de
schijf bevindt zich op de as een houten of ijzeren
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klos met gleuven, waarin de riem van de riemschijf
der machine gelegd wordt, die de slijpschijf in beweging
brengt. De as van de schijf gaat door de werkbank been.
Eigenaardig, dat de versteller spreekt van mole n,
wanneer hij „slijper" bedoelt. Zoo spreekt hij van een
„zieke molen", een „molen, die looit", een

„langzame molen", een „vlugge molen". Van
zijn standpunt lean men zich dat denken, wiji hij per
molen betaald krijgt.
De molen is het kriterium voor de ontwikkeling
van de hulpmiddelen der industrie. Immers verschillende
stadien heeft de molen doorgemaakt.
Aanvankelijk had men houten molens, die in beweging werden gebracht door menschen ; heel dikwijls
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deden vrouwen tegen eene kleine belooning dit zware
werk ; in de 7e eeuw waren het bij de Joodsche
slijpers de vrouwelijke huisgenooten, die vaak dezen
arbeid verrichtten.
In de fabriek der firma Gebrs. Cohen te Amsterdam,
Rapenburgerstraat 38-42 vindt men naast de afbeeldingen in tegels, waarop de verschillende bedrijven
der industrie zijn voorgesteld, ook een tegel, vervaardigd door de Amsterdamsche firma Heystee, waarop
de oude slijpmethode met houten molen, in beweging
gebracht door menschenarbeid. Deze tegel is vervaardigd naar eene schets, ontworpen volgens gegevens
der Gebrs. Cohen zelf. Een der firmanten heeft indertijd
nog aan zulk een molen het slijpen geleerd.
De hiervOOrstaande schets is eene reproductie van
dien tegel.
Op de fabriek der „Maatschappij" te Amsterdam
vindt men eene miniatuur-slijpinrichting uit den ouden
tijd, vervaardigd door den heer Barentz, opzichter dier
fabriek, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der
inrichting. Hier kan men den molen in beweging zien
gebracht door eene vrouw, terwiji de man als slijper
de voortgebrachte beweging gebruikt. De zoon van
het gezin staat bij den vuurpot als versteller.
In het bezit van den heer Andries de Rosa te Parijs
bevindt zich eene miniatuur-slijperij uit den ouden tijd,
vervaardigd door den kunstslijper J. Dreese, den overleden schoonvader van den eerstgenoemde.
Later werd de menschenkracht door paardenkracht
vervangen ; en in Amsterdam was meer dan eene
fabriek, waar paarden den molen in beweging brachten.
Doch ook de stoomkracht deed hare intree in dit
bedrijf, en op den huidigen dag wordt de draaikracht
door stoom geleverd, wanneer niet, zooals in den
allerlaatsten tijd voorkomt, elektrische kracht dit werk
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duet, hetgeen in verschillende opzichten aan te bevelen is.
Interessant was de inzending der A. J. V. op de
Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen, Aug.—Sept.
1907 te Amsterdam gehouden, vooral wat de rubriek
„molen" betrof.
Daar was een handmolen, wel de eenige thans nog
in Amsterdam in gebruik. De slijper, die aan dezen
molen thans nog werkt en het vak eraan heeft geleerd,
R. G. Buschmann, werd door de A. J. V. op de
expositie aan het werk gesteld. Op dezen molen
staat : Jan Scholte 1733, waarschijnlijk een voorvader van de vrouw van den tegenwoordigen eigenaar.
Verder was hier ingezonden een miniatuurmodel
van zes molens, gedreven door eene ouderwetsche
balans-stoommachine, waarbij alle riemen over eerie
schijf liepen ; dit model is eigendom van de stoomdiamantslijperij Coster.
WOrts vond men daar den molen, zooals hij tegenwoordig nog algemeen gebruikt wordt.
En ten slotte de inzending van den molen volgens
het systeem-Hartz. Deze winding betreft de transmissie,
Welke naar boven is overgebracht, terwij1 lange riemen
niet meer den weg versperren.
Het systeem-Hartz biedt eenige voordeelen
I. Besparing van plaats, zoodat van de vrijkomende
ruimte in minder goed ingerichte slijperijen partij kan
worden getrokken voor waschgelegenheid enz.
2. De leerling behoeft niet meer in schuine richting naast den riem te zitten, doch zit recht v66r
de schijf.
3. De werkman kan, zonder zijne plaats te verlaten,
de schijf doen draaien of stilstaan, door middel van
eene eenvoudige beweging.
Er zijn ook elektrische molens van verschillende
systemen, waarbij de elektromotor rechtstreeks op de
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as der schijf werkt. Zij hebben in de praktijk echter
niet voldaan.

Molenbalk m. Fr. madrier; Eng. summer; Hd. Maschinenbalken.
De balk, die van boven de molens verbindt, die op
dezelfde bank staan. In dezen balk wordt ook het
pokhout vastgezet.

Molenbank y r. (sl.) Fr. etabli; Eng. bench; Hd. Tisch.
De bank, waarin de schijven draaien, en waaraan
de slijpers werken.

Molengraaff (Dr. G. A. F. Eertijds buitengewoon hoogleeraar
aan de Universiteit to Amsterdam, later Staatsgeoloog

Prof. Dr. G. A. F. MOLENGRAAFF.
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der voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek. Hij is
een voornaam geoloog, die door de ondernemers
van mijnontginning geraadpleegd wordt, en heeft verscheidene mijnen ontdekt ; de Premiermijn heeft hij
het eerst als werkelijke diamantpijp gekarakteriseerd.
Molengraaff is 19 December 1905 benoemd tot
hoogleeraar in de delfstof- en aardkunde aan de
Technische Hoogeschool te Delft. Meer dan Bens heeft
Molengraaff moeite gedaan, de Nederlandsche juweliers
en geldmannen op te wekken, zelf mijnen in ZuidAfrika te ontginnen, waardoor het niet noodig zou
zijn, de inkoopen in Londen te doen of door bemiddeling van makelaars, die het goed uit Londen krijgen,
te koopen.
Het gewenschte gevolg werd echter niet verkregen.

Molenhuur y r. Fr. location de moulin; Hd. Maschinenmiete, Schleifstuhl-miete.
De huur, die den fabriekseigenaar voor elken molen
betaald wordt.

Molenkastje o. Fr. petite armoire; Hd. Schrankchen.
Kastje boven den molen, waarin de slijper verzwaringsstukken, kleinigheden enz. bewaart.

Molenlade yr. Fr. tiroir; Eng. drawer; Hd. Schublade.
Lade, waarin de slijper gereedschap en kleinigheden
opbergt.

Molenmelker m. Zoo wordt dikwijls degene genoemd, die de
kleinste ruimte nog wil gebruiken, om er een molen te
plaatsen, onverschillig of licht en lucht goed zijn ; het
is hem uitsluitend er om te doen, huur te trekken.
Dit woord is op dezelfde wijze gevormd als het
woord huisjesmelker.
18
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Molenpen (sl.) Fr. cheville, Eng. pin; Hd. Stift.
Zoo heet elke der twee pennen, die de slee vormen.
Z. slee.

Monteur m. (zt.) Dat is degene, die het stuk goud of zilver,
waarin genet wordt, klaar maakt voor den eigenlijken
zetter.

Morez Fransch stadje, in het departement Jura, gelegen 28 K.M.
noordoostelijk van Saint Claude, nabij de Zwitsersche
grens. Morez telt ongeveer 5000 inwoners. Men vindt
hier veel industrie, waaronder ook diamantnijverheid.
Z. Frankrijk.

Mortier m. Fr. mortier; Eng. mortar; Hd. MOrser,
M ii. h 1 e.
Toestel tot het stampen van boort en kiateersel.

Handmortieren.

Het is eene ijzeren bus met zeer dikke wanden,
20 cM. hoog en 8 tot 9 cM. in doorsnede, waarin
een stamper is bevestigd, die zich in het deksel der
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bus bevindt, en er boven uitsteekt. Het deksel sluit
door een schroefgang op de bus, waardoor zelfs het
kleinste stofdeeltje niet kan vervliegen. Door het slaan

met den hamer op den stamper wordt de boort fijn.
Men gebruikt tegenwoordig veelvuldig den s t o o mmortie r. Z. aldaar.
Moyat Z. kunstmatig diamant.

N.
Naad m. Fr. natter Hd. Naht.
Eene streep, aanduidend de plaats, waar twee steenen
als het ware aaneengehecht zijn, aldus een steen
vormend. De ruiten, waarin de naad loopt, zijn, wegens
de tegenstelling der kristallisatie-assen, zeer moeielijk
to slijpen.

Naadsteen Fr. nate; Eng. naat, made; Hd. Nahtstein.
Een steen, die uit twee en sours meer aan elkander
gegroeide steenen bestaat ; men zou kunnen zeggen
twee wassen (wassteen), die met de tafels op elkaar
liggen. Wanneer men van dit standpunt uitgaat, heeft
men een leiddraad bij het slijpen. Doch de groote
verscheidenheid der naadsteenen veroorzaakt den slijper
toch nog altijd veel moeite.
Z. ook macle.

Naakt brillanteeren Fr. brillanter en h u i t.
Het brillanteeren van steenen, die reeds in achtkant
zijn, d. w. z. wanneer paviljoenen en bezeelen reeds
zijn aangebracht.

Naat Z. naadsteen.
Nachtwerk o. Fr. travail de nuit; Eng. night work; Hd.
Nachtarbeit.
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Dit kwam vroeger vaak bij de schijvenschuurders
voor, die, vOOrdat des morgens de fabriek begon to
draaien, de schijven moesten afleveren.
Nadig Fr. natt e.
Z. naad.
Nagemaakt Z. o n e c h t.
Naïf Z. nijf.

Nakend brillanteeren Z. n a a k t brillanteeren.
Namaak m. Fr. imitation; Eng. imitation; Hd. Nachahmung.
Z. onecht.
Nantua In Frankrijk. Arrondissementshoofdplaats in het departement Ain, in een dal van het Juragebergte gelegen.
Er zijn omstreeks 3000 inwoners.
Hier wordt ook diamantnijverheid uitgeoefend. Z.
Frankrijk.
Narondisten Dit kan zijn het rondisten door den snijder, nadat
de slijper den steen in kruis of in achtkant heeft
gebracht. Het kan echter ook zijn zooveel als overrondisten, dat in sommige gevallen plaats vindt, als
het rondisten reeds eenmaal is geschied.
Naschuren Fr. refrotter.
De bewerking met Schotschen steen, die de schijf
ondergaat, nadat zij met biksteen behandeld is.
Natig Z. nadig.
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Navet y r. Fr. nav et (t e).
Bijzonder snort steen, wat den geslepen vorm betreft ;
heeft veel overeenkomst met een hart, doch de uitholling van boven ontbreekt.
Het woord n a v e t is zooveel als „raap" en beantwoordt aan het Latijnsche n a p u s = knol, raap. Ook
komt de vorm n a v e t t e voor in het Fransch, die
echter niet verward mag worden met het andere woord
n a v e t t e = vat, scheepje, dat van het Latijnsche
n a v i s is afgeleid.

Navet.

Nazien Fr. examiner; Eng. to inspect; Hd. durchsehen.
Dit gebeurt door den juwelier, wanneer het werk
wordt geleverd. In grootere zaken is er iemand aangesteld, die de opdracht heeft, het werk na te zien.

Nederland Fr. Les Pays-Bas, La Hollander Eng. The
Netherlands, Holland; Hd. die Niederlande, Holland.
Behalve Amsterdam, Hilversum, Bussum, waar de
industrie is gevestigd, dient hier nog genoemd te
worden Bergen op Zoom, waar bij het ter perse
gaan van dit werk eene slijperij gebouwd werd voor
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rekening van een Antwerpschen werkgever. Z. ook
Rotterdam.
In den loop dezes jaars (1907) is te Amsterdam
eene cooperatie gesticht, die zoowel voor eigen rekening
als in comrnissie werkt. Eene in 1898 aldaar opgerichte, voor eigen rekening werkende coOperatie, heeft
een bestaan van slechts enkele maanden gehad.
Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging vr. Eene
organisatie van diamantbewerkers te Amsterdam, voortgekomen uit de Sociaal-Democratische Diamantbewerkers-Vereeniging. Gesticht in 1886,
loste zich in 1895 op in den A. N. D. B. Zij gaf
een orgaan uit, De Diamantbewerker.
Nederlandsche Roomsch-Katholieke DiamantbewerkersVereeniging Z. Sint Eduardus en St. Eduar du s.
Negenurige werkdag m. Fr. journee de n e u f h e u r e s;
Eng. nine hours' day; Hd. neunstandiger
Arbeitstag.
Deze werd verkregen met ingang van 1 Januari 1905
en bestaat in Noord- en Zuid-Nederland ; in den laatsten
tijd ijvert men voor den achturendag, die in New-York
reeds is ingevoerd. Z. ook a c h t u r i g e w e r k d a g.
Nemen Fr. prendre; Eng. to take; Hd. nehmen.
Beteekent in de diamantnijverheid : den weg kiezen,
waarlangs de Steen bewerkt moet worden.
Nemours Stadje in Frankrijk, Departement Seine-et-Marne, met
5000 inwoners. Bekend doordien gedurende de staking
te Parijs de diamantbewerkers daarheen gingen en van
werk werden voorzien door het Wereldverbond.
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Hier werd in 1889 door Gustave Roulina eene
slijperij gevestigd. Er is ook eene coOperatie van diamantbewerkers.
Nest o. Fr. noeud; Eng. knot; Hd. Knorren.
Onzuiverheid in de schijf. De slijper kan, wanneer hij
deze onzuiverheid aanwijst, gewoonlijk eene andere schijf
in de plaats krijgen, ter dikte van die, Welke hij aflevert.
Netto-stukloon Z. stuk1oon.
Neutjeskolen Door de Christen diamantbewerkers veel gebruikte benaming voor zeer slechte chipssoorten.
New Jagersfontein Mining and Exploration Company
Limited
Z. Jagersfontein.
New Rush Naam, die gegeven werd aan de plek, waar in
Juli 1871 diamanten werden ontdekt. Deze plaats is
gelegen op een kopje, bij de hoeve Vooruitzigt ;
New Rush is de bakermat van de Kimberleymijn.
Een andere naam voor New Rush is Co les be rg K opj e.
Z. aldaar.
New Vaal River Eene der kleine Zuid-Afrikaansche mijnexploitaties.
New York Hier vindt men de diamantnijverheid in al hare
vertakkingen, die voornamelijk door Noord- en ZuidNederlanders wordt uitgeoefend. Bovendien is New York
het groote afzetgebied voor hetgeen in Europa wordt
geslepen. Voornamelijk de zeer fijne goederen worden
hier verkocht. Bij den invoer uit Europa wordt I0')/o
rechten geheven.
Z. invoer.
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Niekerk (Schalk Van Zuid-Afrikaansche Boer ; de eerste, die
vermoedde, dat een steen, door de kinderen van zijn
buurman, den Boer Daniel Jacobs, gevonden, een
diamant was, en dezen in het voorjaar van 1867
den koopman O'Reilly toonde. Deze steen werd door
Dr. W. Guybon Atherstone, mineraloog to Grahamstown in de Kaapkolonie, getaxeerd op eene waarde
van f 6000.— frs. 12000.— en voor dit bedrag
werd hij gekocht door Sir Philip Wodehouse, gouverneur van de Kaapkolonie.
Schalk Van Niekerk kocht in 1869 een steen van
32 1/2 kt. van een schaapherder uit Griqualand, die
dezen aan de Oranjerivier had gevonden. Hij gaf
hem daarvoor Soo schapen, 1 o ossen en een paard.
Deze steen werd later het eigendom van Lord Dudley
en is thans bekend als de Ster van Zuid-Afrika.
Niets in Observeerders(verstellers) term. Z. verstelle n.
Nieuwe Levenskracht Z. Koperen Stelenfonds.
Nieuw-Zuid-Wales Fr. La Nouvelle Galles du S u d;
Eng. New South Wales; Hd. Neu Sild-Wales.
Z. Australie.
Nijf Fr. (endroit) brut; Hd. roh.
Hetgeen aan een steen niet gekloofd of gesneden is.
Het onderscheidt zich door het glimmende van den
overigens grauwen steen. Naar gelang van de plaats,
waar het nijf zich bevindt, spreekt men van : n ij v e
tafel, nijve hoek, nijf bezeel, nijf paviljoen,
nijf kollet.
Dit woord is het Fransche n a I f = natuurlijk, onbewerkt. Vgl. g r a u w.

2$2

Nijlen Belgische gemeente in de provincie Antwerpen, arrondissement Mechelen, kanton Heyst-op-den-Berg, met
omstreeks 300o inwoners. Hier wordt diamantindustrie
uitgeoefend. Z. blz. 3 2.

Nijverheid y r. Fr. industries Eng. manufacturing, industry; Hd. Industrie.
Het bedrijf in zijn geheelen omvang.

Normaal gewicht Z. gewichtsverschil.
Nummer o. Fr. nombre; Eng. number; Hd. Nummer.
Het nummer, dat op verschillende instrumenten,
bijv. den dop der snijmachine, staat en de grootte
aangeeft. De nummers klimmen op van nul af.
Ook voor andere doeleinden gebruikt men nummers ;
zoo bijv. op de partijbriefjes, teneinde de verschillende
partijtjes van elkander to kunnen onderscheiden.

0.
Oberstein Stadje in het Oldenburgsche Vorstendom Birkenfeld,
aan de samenvloeiing van Idar en Nahe, 7coo inwoners.
Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. ook I d a r.
Obselveerder 1 Verbasteringen voor o bs er veer d er, obser} veeren. Z. ook abselveerder, abselObselveeren J veeren.
Observeerder m. Z. observeeren.
Observeeren (sl.) Fr. observer; Hd. observieren.
Zien, of alles in orde is en op de juiste plaats ligt.
Te Amsterdam observeeren de verstellers het werk,
althans bij het slijpen van meld en klein, to Antwerpen
observeeren de slijpers zelf.
Odenwald Gebergte in Duitschland, noordelijk van het Zwarte
Woud (Schwarzwald) ; het strekt zich uit tusschen de
Neckar en de Main. In enkele plaatsjes wordt diamantnijverheid uitgeoefend: in Auerbach en in Erbach.
Oeralgebergte o. Fr. Les Monts Ourals; Eng. Ural;
Hd. Uralgebirge.
Tusschen Europeesch en Aziatisch Rusland. Hier
werden in I 830 diamanten ontdekt door den beroem-
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den Alexander von Humboldt, die er tegelijk met
Rose vertoefde. Het waren kleine steentjes; de vindplaats was Bissersk, in vvelks nabijheid ook goud- en
ijzermijnen zijn.
In de handelswereld zijn de diamanten van het
Oeralgebergte van weinig beteekenis, daar zij op de
markt niet voorkomen.
Off-color In den ruwhandel benaming voor eene mindere kleur.
Z. r u w.
Old De Beers' Naam, in tegenstelling van De Beers' New Rush
(later Kimberleym ij n), gegeven aan „De Beers'
Rush," de plaats, waar in Mei 1871 op de hoeve
Vooruitzigt diamanten werden ontdekt.
Olie yr. Fr. h u il e; Eng. o i 1; Hd. 61.
Dit is gewone olie (slaolie, zoete olie), om poeder
of klateersel aan to maken. Ongeveer 40 druppels
worden gebruikt voor een karaat boort, 3o druppels
voor klateersel of klooversuitschot, 20 voor poeder.
Ook kan hiermede bedoeld zijn de olie, die gebruikt
wordt voor den oliesteen en voor het insmeren van
werktuigen, zooals de snijmachine.
Oliekan yr. Fr. burette; Eng. oil feeder; Hd. Olkanne.
Hierin wordt de olie bewaard, terwijl de kan zoo

Oliekannetje.
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is ingericht, dat men met de opening ervan in de
machines en werktuigen kan geraken.
Oliekruik yr. Fr. cruche a l'huile, Eng. oil jug;
Hd. Olkrug.
De kruik, waarin de olie in g r o o t e hoeveelheden
wordt bewaard. Z. ook tank.
Olten Z. Zwitserland.
Omgaan Verouderde uitdrukking voor het in werking zijn der
slijperij. Z. ook draaie n.
Omsmelten Fr. refondre; Eng. to remould; Hd. urnschmelzen.
Het opnieuw smelten van het afgevallen soldeer.
Onder Z. van onder.
Onderbak m. Fr. b a c (q u e) de dessous; Eng. under
box; Hd. Unterback.
Dit is het onderste gedeelte van den kloovers- en
snijdersbak, dat dient om het poeder op to vangen.
Onderkant m. Z. kolletzijde.
Onderkruipen Fr. rompre la greve, Eng. to rat; Hd.
den Streik brechen.
Zooals in elk ander bedrijf, heeft ook in de diamantindustrie dit woord burgerrecht verkregen, in den zin
van werken onder het vastgestelde loon, negeeren der
vereenigingsbesluiten enz. De vakbonden, de leerlingregeling, de samenwerking tusschen A. N. D. B. en
A. J. V. en de omstandigheid, dat in het diamantvak,
waarin de toestanden over het algemeen, den aard
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van het bedrijf in aanmerking genomen, geheel anders
zijn dan in andere vakken, zijn oorzaak, dat deze
qualificatie onder de diamantbewerkers van onzen tijd
slechts weinig gebruikt wordt.
Onderkruiper m. Fr. renegat; Eng. blackleg, rat, scab,
strike breaker; Hd. Streikbrecher.
Degene, die onderkruiperij pleegt.
Onderkruiperij yr.
74. onderkruipen.
Onderkruiperswerk o.
Onderling Diamantslijpers Weduwen- en Weezenfonds o.
Een in 1848 opgericht fonds, welks doel in den naam
ligt opgesloten. Z. ook Pensioenfond s.
Onderricht o. Fr. enseignement, instruction; Eng. instruction; Hd. Unterricht.
Z. leerling.
Onderruiten Z. onderwerk.
Onderste kerf Z. k e r f3.
Order tarief Z. beneden tarief.
Onderwerk o. Term uit de roosjesindustrie, voor de facetten,
die onder de eerste rij (kruin) liggen.

Onecht Fr. faux; Eng. false; Hd. unecht, falsch.
Onechte diamanten hebben ten doel in de behoefte
aan goedkoopen opschik to voorzien. Men verwarre
dit dus niet met kunstmatig diamant, dat gewoonlijk
zeer duur is.
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Onechte diamanten zijn bergkrista 1, S tr as s,
simili, H aussdiamant. Z. elk dezer woorden.
Ongeslepen Fr. non-taille; Eng. unpolished; Hd. ung esch liffen.
Vgl. geslepen.
Ons Centrum Titel van het orgaan van de Katholieke Diamantbewerkers-Vereeniging to Amsterdam.
Ontginnen Fr. exploiter; Eng. to work, to mine; Hd.
bauen.
Het uitgraven van diamanten.
Oorspronkelijk had men het „open ontginningssysteem." De diamanthoudende aarde werd namelijk
uit de open putten in emmers naar boven geheschen
door middel van ijzeren draden. Deze putten waren
sours zeer diep.
Later zijn vooral de groote mijnmaatschappijen zich
gaan toeleggen op de systematische mijnontginning
der diepere lagen, hetgeen de nieuwe grootsche inrichtingen der diamantmijnen ten gevolge had.
Onvlakke schijf yr. Fr. plateau pas plat.
Wordt gezegd, wanneer het vlak der schijf onregelmatigheden vertoont.
Onzuiver 1 (bijv. nw.) Fr. givreux, piqué; Eng. impure;
Hd. unrein.
Diamant met glessen en greinen.
Onzuiver 2 o. (zelfst. nw., meerv. on z uivers) ; Fr. in clusio n.
Greinen en glessen. Z. aldaar.
Oogje o. Fr. creux; Hd. I-1 6 h 1 e.
Hieronder verstaat men kleine uithollingen in het
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houten gedeelte van den bak, waarin de kleinere
steenen gelegd worden. Gewoonlijk zijn er drie of
meer van zulke oogjes in den bak.
Oorbel yr.

Fr. girandole; Eng. pendant, eardrops
Hd. Ohrgehange.
Fr. boucle d'oreilles, bouton d'oreilles;
Oorknop m.
Eng. ear ring; Hd. Ohrring.
Oorschroef yr. Eng. ear screw.
Reeds in de oudheid werden oorversierselen gedragen,
zoowel mannen als vrouwen droegen ze ; men beschouwde ze als amuletten, zoodat er vaak geheime
teekens werden ingegrift. In onzen tijd vindt men nog

Oorknoppen.

matrozen en herders, die oorringen dragen, wijl zij
meenen, dat ziekten daardoor worden afgeweerd.
Bij de Romeinen reeds werden oorversierselen gedragen, uit kostbare steenen vervaardigd, terwijl in den
tegenwoordigen tijd diamanten oorknoppen van allerlei
snort en zetsel algemeen zijn.
Oostenrijk-Hongarije Z. H o n g a r ij e.
Op den bak Z. s n ij d e n.
Op den mesjiach werken Uitdrukking, voornamelijk in gebruik bij kloovers en snijders, voor het geval, dat de
werkman goed ter bewerking heeft gekregen, en hij
dadelijk daarvan onder handen neemt, hetgeen voor
hem het gemakkelijkst to bewerken is.
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Het woord mesjiach is het Hebreeuwsche 71M,
(in asjiac h, doch volgens de uitspraak der Hoogduitsche Joden mosjiac h), dat eigenlijk beteekent de
g e z a 1 fd e, dat later met het begrip de verl oss er
(M e s s i a s) werd vereenzelvigd. De Joden verwachten
nog immer de komst van den Messias. Wie nu de
mooiste steentjes het eerst in bewerking neemt, wordt
schertsenderwijs geacht te denken, dat elk oogenblik
de Messias komen kan, als wanneer hij onmiddellijk
mede moet naar het Beloofde Land, en hij dus niet te
vergeefs gezwoegd heeft aan de slechtere steentjes.
Opdikken (sl.) De bewerking, die de steen ondergaat, wanneer
het blijkt, dat hij anders te vlak zou worden. Dit heeft
bijv. plaats, wanneer de tafel niet goed heeft gelegen
en men daarom den steilen kant heeft afgeslepen.
Open gat o. Fr. glace ouverte.
Een gat, dat in den steen komt, wanneer een gles
Bruit valt.
Openmaken Z. vensteren.
Op gewicht houden Hd. auf Gewicht arbeiten.
Wanneer men bij de bewerking niet zoozeer op de
fijnheid ziet, doch meer in acht heeft te nemen, dat
er zoo weinig mogelijk gewichtsverlies is.
Op hebben Fr. faire; Eng. to make; Hd. in Arbeit
haben.
Zooveel als : onderhanden hebben ; bezig zijn te
bewerken ; bijv.: „I k h e b g r of o p".
Opkoken Vaak gebruikt voor a fk o k e n. Z. aldaar. Z. ook naar
19
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aanleiding van een nieuw systeem afkoker onder
tentoonstelling.
Opkuischen Z.-Nederl. Z. a fk o k e n.
Oplichten Fr. s'eclaircir; Eng. to clear up; Hd.
aufhellen.
Door de bewerking van lichtere kleur worden.
Opmaaktang m. Z. vuurtang.
Opmaken l (kl. en sn.) Fr. m o n t e r.
Het maken der cementkoppen en het daarin vastzetten van den diamant.
Opmaken 2 Het in orde brengen van den dop door den versteller.
Men kan den dop h o o g of 1 a a g opmaken, al naar
gelang het is voor kruiswerk of brillanteerwerk.
Opmaken 3 Fr. class e r.
Eene partij samenstellen. Dit wordt o. a. gezegd van
de series ruw, die goed of slecht opgemaakt zijn.
Op papier Fr. sur papier.
Beteekent : ten v e r k o op g e r e e d. Met „papier"
is hier bedoeld het partijbriefje. Zoo zegt de juwelier :
„Ik heb eene groote partij op papier;" „ik
hl ifg- spoedig eene partij op papier;" „hij
brengt eene groote partij op papier."
Opschuren Het door schuren aanbrengen van schuine lijnen
op de schijf. Men noemt dit ook d e k k e n.
Opslijpgoed o. Ook genoemd op m a a k g o e d. Z. hiervoor
maakbaar.
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Opsnijder Fr. bruteuse; Eng. setter.
De stok van den kloover en den snijder, die den
to bewerken steen bevat. De werkman heeft den
opsnijder in de linkerhand.
Bij de machine zit de opsnijder in den machinedop
Ook is opsnijder de naam van den steen, die in
dezen stok is (tegenstelling m e e s n ij d e r).

Opsnijder
van den kloover
(opgernaakt).

Opsnijder van den
handsnijder
(onopgemaakt).

Opsnijder van den
handsnijder
(opgemaakt).

Op stok Fr. les deux dernieres.
Snijdersterm voor : de twee laatste steentjes van een
partijtje onder handen hebben, zoodat dus alles, wat
er nog is, op de stokken staat.
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Opzetten (sl.) Fr. placer; Hd. aufsetzen.
De steenen op de schijf zetten. Als de steen door
den versteller in den dop is gezet, dan wordt de
laatste met den steel in de tang gezet. De steen wordt
nu met aangemengd poeder bestreken. De tang wordt
in de slee geplaatst, met de bezwaringsgewichten belast,
ten einde de wrijving te vermeerderen. Vervolgens
begint de schijf te draaien.
Opzichter m. Fr. directeur, gerant, Hd. Aufseher.
De personen, die op de fabrieken belast zijn met
de administratie, wat betreft molenverhuren, het toezicht op de gebouwen, machinerieen enz.
Op zijn breedst (sn.) Fr. le s e n s le plus 1 a r g e, en
large.
Het steentje z66 nemen, dat het den grootsten
omvang behoudt.
Op zijn dwars(t) Fr. de biais.
Vgl. op zijn breedst.
Op zijn langst Fr. le Sens le plus long, en long.
Vgl. op zijn breedst.
Op zijn was Z. was (o p zijn.
Oranje-Vrijstaat m. Voormalige zelfstandige Boerenrepubliek ;
verloor in den oorlog met Engeland hare zelfstandigheid, heet thans Orange River Colony.
De voornaamste mijnen in dit gebied zijn : J age rsfontein, Koffyfontein en Roberts Victor.
Ordenaal
m. Fr. bocal; Eng. balloon; Hd. Glaskugel.
Ordinaal

?93

De glazen bol, dien de kloover en snijder gebruiken,
om er bij lamplicht vOOr te werken.
De ordinaal wordt daartoe op het staakje tusschen
het Licht en den werkman geplaatst. Hij is gevuld met
water. De ordinaal, die in Engeland gebruikt wordt,

Ordinaal met staakje op de snijderstafel.

ziet eenigszins anders uit ; het is een glazen bol,
staande op een glazen voet.
Z. ook bokaal en Inleiding blz. 13.

Ordinair fabrikaat o. Van de drie soorten het minste Z. ook
hobbelwerk.

O'Reilly (John, Een reizend koopman, die den eersten diamant, in het begin van 1867 van den Zuid-Afrikaanschen boer Schalk Van Niekerk meenam, om dien een
deskundige te toonen. Deze steep was door de kinderen
van den Boer Daniel Jacobs dicht bij de Oranjerivier
gevonden ; zij speelden er mee ; hunne moeder nam

'94
hem op en vermoedde, dat hij, wegens zijn glans,
eenige waarde had.

O'REILLY,

Orloff m. Bekende diamant, weegt 193 karaat. Hij is afkomstig
uit den troonzetel van Nadir Shah, die in 1747 vermoord werd.
De steen werd in 1772 door den Russischen Prins
Orloff gekocht, die dezen aan de hem begunstigende
Keizerin Katharina II ten geschenke gaf.
De steen bevindt zich tegenwoordig in den scepter
van den Czaar.
Otto's Kopje Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Oude Slijpersvereeniging Z. Diamantslijpers-Vereenigin g.
Ouvrier Diamantaire (L' Het orgaan der Fransche diamantbewerkers, dat to Parijs wordt uitgegeven en den
15' van elke maand verschijnt.
Overblauw Term uit den ruwhandel voor eene mindere kleur blauw,
die nog al veel voorkomt bij diamant uit de Premiermijn.
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Overhemdknoopje o. Fr. bouton de chemise; Eng. stud;
Hd. Oberhemdknopf.
Voor dit werk van beteekenis, voor zoover het een
diamant bevat. Men noemt zulk een knoop in dat geval
ook gal ak n o o p. Z. afbeelding onder dat woord.
Overhouden Fr. garder; Eng. to retain; Hd. ii.brig behalten.
Men zegt: „deze steen houdt twee karaat
over" en bedoelt, dat er twee karaat is overgebleven,
nadat de steen alle bewerkingen heeft ondergaan.
Overschuurder m. Fr. plateau (meule) a refrotter.
Eene schijf, die overgeschuurd moet worden.
Overslijpen (sl.) Fr. retainer; Eng. to recut, to repolish;
Hd. umschleifen.
Op een andere wijze of opnieuw slijpen. Dit is
herhaaldelijk voorgekomen met bekende groote steenen,
waarvan het slijpsel meer volmaakt werd. Bij den
Kohinoor is het Indische slijpsel vervangen door het
nieuwere.
Oversorteeren Fr. reclasser; Hd. umsortieren.
Het opnieuw sorteeren door den slijpersbaas van
een partijtje, dat hij ter bewerking heeft ontvangen.
Stel, dat de slijpersbaas een partijtje 100/4 heeft ontvangen, dan kan het voor hem persoonlijk van voordeel zijn, dit partijtje te verdeelen in twee deelen
n.l. 60/2 1/2 en 40/11/2.
Dit over- of hersorteeren is verboden zoowel te
Amsterdam als te Antwerpen.
Oversorteeren geschiedt ook vaak door den patroon,
nadat het werk gesneden is, ten einde afgeronde partijtjes met vol gewicht te verkrijgen.
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Overwerk o. Fr. travail supplementaire, rabiot,
rabiau; Eng. overwork; Hd. Extra-arbeit.
Werk op uren, die buiten den arbeidstijd vallen. Is
to Amsterdam, Antwerpen enz. verboden.
Z. avondwerk.

Overzetten (zt.) Fr. changer la monture, monter autrement; Eng. to reset; Hd. umfassen.
Op nieuw zetten, hetzij dat het oude zetsel versleten of vuil is, hetzij men een geheel andere wijze
van zetten verlangt.

P.
Paar o. Fr. paire; Eng. pair; Hd. Paar.
Twee steenen van hetzelfde gewicht, dezelfde kleur
en in het algemeen dezelfde hoedanigheid.
Z. m a atj e 3, waar ook afgebeeld is een der instrumenten, waarmede paren worden gemaakt.
Paardenfabriek Fr. u s i n e a c h e v a u x.
Zoo heetten de slijperijen v66r 184o, wanneer de
beweegkracht door paarden werd geleverd.
Z. slijperij, molen.
Paarde(n)vleesch o. Gebruikelijke benaming voor het hout,
waaruit de bruine kloovers- en snijdersstokken zijn
vervaardigd.
Pakket o. Fr. paquet; Eng. parcel; Hd. Paket.
Pakje, waarin het diamant wordt verzonden ; gewoonlijk gebruikt men een kartonnen doosje in linnen
couvert.
Pakmatje o. Fr. cube.
Steen in kubusvorm, waaroverheen ribben loopen,
zoodat de steep er uitziet als een stevig gepakt baaltje.
In plaats van pakmatje wordt da p ook wel gezegd
baaltje.
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Palmhout o. Fr. Buis; Eng. box wood; Hd. Buchs.
Het hout, waaruit de blanke kloovers- en snijdersstokken zijn gemaakt.
Papier hebben (op
Z. op papier.
Papier krijgen (op
Para(n)gon De benaming voor bijzonder groote, vermaarde
steenen, die in het bezit van vorsten of voorname
personen zijn en hunne bijzondere geschiedenis hebben ;
vaak zijn er aan zulke steenen overleveringen verbonden. De benaming „para(n)gon" wordt in den
nieuweren tijd niet meer zoo vaak gehoord.
Het woord beantwoordt aan het Spaansche par ac o n = vergeleken met, waaruit de beteekenis model
is afgeleid. Ook in andere vakken komt dit woord
in eene dergelijke beteekenis voor.
Parapluiekapj e o. Fr. p a r a p 1 u i e.
Kapje met vier gekloofde ruiten van onderen en
nijven tafelkant.
Parijs Fr. Paris; Eng. Paris; Hd. Paris.
Hier is veel handel in geslepen ; van hier uit gaat
ook veel goed naar het buitenland, vooral naar Amerika.
Ook de industrie wordt er uitgeoefend, doch op veel
bescheidener Schaal dan te Amsterdam of te Antwerpen.
Parijs is verder de markt van ruw Braziliaansch diamant.
Op de verschillende wereldtentoonstellingen, die te
Parijs werden gehouden, was de diamantindustrie goed
vertegenwoordigd. Men heeft er de groote bekende
steenen vaak tentoongesteld, doch ook met het geheele bedrijf heeft men kennis kunnen maken. Bijzondere
verdienste in dit opzicht heeft de firma Coster van
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Amsterdam verworven, die op de tentoonstelling van
1867 te Parijs met het voile bedrijf- was vertegenwoordigd. Niet minder verdient vermelding de inzending
van de Amsterdamsche firma Gebrs. Boas op de
tentoonstelling te Parijs van 1889.
Partieken Z.-Nederl. Z. part ij t j e.
Party yr. Fr. partie, lot; Eng. lot, parcel; Hd.
Partie.
Aantal steenen, voor handelsdoeleinden bijeengebracht.
Vgl. part ij t j e.
Partijbrief m. Fr. enveloppe.
Gevouwen papier tot berging van eene groote partij.
Vgl. partijbriefje.
Partijbriefje o. Fr. papier a diamant, enveloppe pour
diamants.
Het op bijzondere wijze gevouwen papier, waarin
de steenen voor de werklieden worden gedaan, ook
de kleine lots voor den handel.
Partijtje o. Fr lot; Eng. lot; Hd. Paketchen.
Dit verkleinwoord wordt gebruikt voor de hoeveelheden diamarit, die den werklieden ter bewerking
worden gegeven, alsmede in den handel voor kleine
lots. Het woord part ij wordt daarentegen in den
handel gebezigd voor groote hoeveelheden.
Passer m. Fr. compass Eng. pair of compasses; Hd.
Zirkel.
Wordt gebruikt in de zagerij bij het afpassen van
de phosphorbronzen plaatjes, die tot schijven worderi
gedraaid. Terwip het eene been in. rust is, beschrijft
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men met het andere den cirkel, die den omvang der
schijf aangeeft.
Voor andere passers z. m aatj e.
Vgl. ook gauge.

Passer, op de zagerij in
gebruik, bijhet
h mak
maken
der schijf.

Patrimonium Werkliedenvereeniging to Amsterdam, waarvan
de Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers als
zoodanig deel uitmaakt.
„Patrimonium" is een Latijnsch woord en beteekent
„vaderlijk erfdeel".

Patroon m. Fr. patron; Eng. employer; Hd. Arbeitgeber.
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Benaming voor den werkgever. In Z.-Nederl. heeft
dit woord ook vaak de beteekenis van b a as. Z. b a a sl.
Patroonsvereeniging yr. Z. juweliersvereeniging.
Pave (zt.) Het zetten van steen aan steen, dat ook wordt genoemd b o r d a b o r d. De uitdrukking pave, die
beantwoordt aan p 1 a v e i s e 1, geeft zeer plastisch de
wijze van zetten aan.
Paviljoen yr. Fr. pavilion; Eng. pavilion; Hd. Hauptfacette von unten.
De hoofdruiten aan de k o 11 e t zijde, die bij den
steen, wanneer hij in achtkant komt, tusschen de
hoeken geslepen worden. De paviljoenen zijn voor de
kolletzijde, wat de bezeelen voor de tafelzijde zijn.
Paviljoenhalfje o. Fr. facette de pavilion; Eng. skil
facet; Hd. Rundistfacette.
Zoo heet elke driehoek van de kolletzijde, die aan
het rondist grenst, echter slechts het halve getal,
want elk driehoekje, sluitend aan een paviljoenhalfje,
heet hoekhalfje.
Pegieme(tje) yr. (o.) Fr. b r eche; Eng. notch; Hd.
Scharte.
Eene oneffenheid in het klooversmes, gewoonlijk
eene schaard, die bijgeslepen moet worden.
Het woord „pegieme" is het Chaldeeuwsche woord
voor schaard. Het wordt gebruikt door den beestensnijder, die het vee volgens de Joodsch-ritueele voorschriften slacht, en Wiens mes, als eerste vereischte,
vlijmend scherp, zonder schaarden moet zijn. Daarvandaan is het woord overgenomen.
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Peiser Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Pendeloque Zoo wordt een steen genoemd, veel overeenkomend
met briolet, doch voorzien van tafel en kollet.
Het woord is eene samenstelling, waarvan het eerste
deel behoort tot p e n d r e = hangen. Omtrent de beteekenis van het tweede deel kan worden meegedeeld,
dat het zoowel in het Germaansch als in de Romaansche talen de beteekenis heeft van, 1 a p, s t u k, in
het algemeen: iets, dat neer hangt.

Pendeloque.

Pendeloqueroos yr. Fr. rose en p o i r e.
Een roosje in pendeloquevorm ; het heeft 22 ruitjes,
doordien de punt in eens uitloopt, dus niet gebroken
wordt.
Pensioenfonds o. Fr. caisse des retraites, Eng. superannuation fund; Hd. Pensionskasse.
Een fonds, dat ten doel heeft den werkman, die
wegens ' ouderdom of invaliditeit het vak verlaat, een
vast jaargeld to verstrekken.
Reeds 15 April '845 werd in Amsterdam opgericht
het „Diamantslijpersfonds".
Dit fonds had ook ten doel aan de weduwen der
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werklieden eene maandelijksche uitkeering te verzekeren.
Het fonds werd beheerd door de werkgevers (Z.
Diamantslijperijmaatschappij). Het werd omstreeks I89o, na een strijd tusschen de beheerders en
de leden met onderling goedvinden ontbonden.
In 1848 werd het „Onderling DiamantslijpersWeduwen- en Weezenfonds" opgericht. De omstandigheid, dat het „Diamantslijpersfonds" in de eerste
vijf jaren Been uitkeeringen zou doen, gaf daartoe
aanleiding, waarbij nog als oorzaak kwamen de ongunstige toestand, waarin de nijverheid in dien tijd zich
beyond, en het heerschen der cholera.
Percent o. Fr. pour cent; Eng. per cent; Hd. Prozent.
Per honderd wordt gerekend de opbrengst van de
..
mijnen (per i oo ladingen).
Verder wordt per i oo gerekend, hetgeen de kloover
overhoudt van het hem gegeven werk.
Ook rekent men het makelaarsloon per honderd.
Personeel o. Fr. personnel; Eng. gang; Hd. Personal.
De gezamenlijke werklieden in een bepaalden tak
van het bedrijf, die voor een werkgever arbeiden. Zoo
spreekt men van: klooverspersoneel, snijderspersoneel enz.
Peruzzi (Vincenzo Fen Italiaansch graveur uit het laatst der
17 e eeuw, woonachtig te Venetie, die vorm, aftnetingen
en getal der ruiten van den brillant heeft vastgesteld,
om de lichtwerking zoo gunstig mogelijk te doen zijn.
Vgl. ook M az arin,
Pes(t)goed o. Zeer platte uitdrukking voor slecht ruw, voornamelijk wat de bewerking betreft.
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Phantaisieblauw Fr. bleu phantaisie; Eng. fancy b l u e;
Hd. phantasieblau.
De blauwe kleur van fancysteenen, zooals bijv. de
kleur van Hope's blauwen Diamant (Z. aldaar), in tegenstelling tot het blauw wit en het overblau w. Z.
deze woorden.
Phantaisiegeel Fr. j a u n e phantaisie; Eng. fancy
yellow; Hd. phantasiegelb.
De gele kleur van fancysteenen, die aan deze steenen
eene hoogere waarde geeft, bijv. goudgeel; in tegenstelling tot de gele kleur, die sommige diamantsoorten
eigen is en deze stempelt tot eene mindere kwaliteit.
Phantaisiemodel o. Z. fancymodel.
Phantaisieslijper m. Z. k u n s t s 1 ij p e r.
Phantaisiesteen m. Z. fancysteen.
Phosphorbrons o. Fr. bronze phosphoreux; Eng. p h o sphor bronze; Hd. Phosphorbronze.
Eene bronssoort, die samengesteld is uit omstreeks
90 deelen koper, 9 deelen tin en 0.5 tot o. 7 5 phosphor.
Wegens de hardheid en poreusheid is phosphorbrons
zeer geschikt voor de schijf der zaagmachine.
Pin' Z.-Nederl. Z. s t e u n p e n.
Pine Z.-Nederl. Z. s t a a r t.
Pinkelen Het maken van bezeelen en paviljoenen aan achtkantjes.
Pique Benaming voor lichtelijk onzuiver goed.
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Pit Z. verstelpit.
Pitt-diamant m. Z. Regent.
Platina o. Fr. platine; Eng. platina, platinum; Hd.
Platin.
Dit metaal wordt vaak gebezigd tot het vervaardigen
van chatons voor ringen, oorknoppen enz.
Ook de afkookpotjes voor diamant worden uit
platina gemaakt.
Plat op plat Z. kollet op kollet.
Platte dop m. Fr. dop(e) plat, non-monte, coquille
plate, non-montee.
Z. kruisdop, hoekendop.
Plek y r. Zoo worden de facetten der roosjes wel genoemd.
Z. ook kruinplek.
Poeder o. Fr. poudre (de diamant), egrisee; Eng.
(diamond) dust; Hd. (Diamant)pulver.
Met het poeder, dat met olie in den rijver wordt
aangemaakt, bewerkt de slijper den Steen, door het
to brengen rechtstreeks op den slijpkring, of op het
steentje in den dop en daardoor op den kring.
Bij het zagen wordt het poeder in de phosphorbronzen schijf gewreven.
Het poeder is de afval zoowel van het brillantsnijden
als van het roosjessnijden ; in het eerste geval spreekt
men van bril1an t p o e de r, in het laatste van
r oosjespoede r. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan brillantpoeder.
In plaats van zulk afvalpoeder wordt ook zeer dikwijls
poeder verkregen door het stampen van boort.
20
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Voor het bewerken van klein, alsmede van slechte
grondstoffen, moet steeds van gestampt boort worden
gebruik gemaakt. Z. ook z wart p o e d e r.
Poederborsteltje m. (sn.) Fr. brosse; Hd. B u r s t e.
Dit gebruikt de snijder, om het poeder van den
steers te verwijderen, en om te zien, hoe ver het werk
reeds gevorderd is.
Poederen Fr. mettre de la poudre; Hd. einreiben.
Het inwrijven der zaagschijven met poeder ; geschiedt
zoowel met de hand als machinaal.
Poedermachine y r. (zagerij) Dit is de machine, waarop de

Poedermachine.

zaagschijf van poeder wordt voorzien, dat zich op een
cilinder bevindt, en dat aan de schijf wordt medegedeeld.
Poederpen yr. (sl.) Fr. plume a p o u d r e.
Een veeren pen, ontdaan van de veeren, zoodat zij
er als een tandenstoker uitziet.
Met de poederpen neemt de slijper bet poeder uit
de poederschulp en brengt het op de ruitjes of op
den slijpkring.
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Poederschulp y r. Fr. godet a poudre; Hd. (Pulver)napf.
Een bakje, waarin het poeder aangemaakt en voor
het gebruik gereed gehouden wordt.

Poffertjes bakken Roosjesslijpers-uitdrukking voor het maken
van slijpvorm k ruin en colle t.

Pokhout o. Fr. (bois de) galac, Eng. pock wood, black
wood; Hd. Pockholz, Spindelholz.
Eene zeer harde houtsoort. Losse stukken hiervan,
waarvan een door den bovenbalk van den molen gaat
voor de bovenste punt van de spil, en een onder de
werkbank voor de benedenpunt der schijf, dienen om
de schijf vast te zetten. Het pokhout heeft de eigenschap de olie goed te bewaren. Daarom doet het in
het algemeen dienst als steunplaats voor assen in de
diainantnijverheid, voornamelijk in de slijperij, de schuurderijen en de zagerij.

Polak (Henri Voorzitter van den A. N. D. B. van de
stichting af.
Hij werd geboren te Amsterdam 2 2 Februari 1868
en genoot aldaar het gewone onderwijs op eene bijzondere school van den instituteur Halberstadt.
Op ruim I 2-jarigen leeftijd verliet hij de school en zou
worden opgeleid voor het slijpen ; hij verwisselde echter
spoedig dezen tak van het bedrijf met het snijden.
Nadat hij bij den eigenwerkmaker Roet eenigen tijd
had gewerkt, vertrok hij Haar Londen, waar hij bij de
firma Citroen werkzaam was.
Zijn verblijf in Engeland is van grooten invloed geweest op zijn verder Leven. Hij leerde daar de arbeidersbeweging kennen en sloeg van nabij de inrichting en
de werking der vakvereeniging Bade. Reeds op jeugdigen
leeftijd zag hij in, dat de toestanden voor de diamant-
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bewerkers slechts dan verbeteren konden, zoo er eene
aaneensluiting onder hen zou bestaan, zooals die in
de Engelsche „Trade Unions" werd gevonden.
Met deze nieuwe begrippen kwam Polak in 1890 uit
Engeland naar Amsterdam terug, waar hij bij een der
grootste huizen, de firma Van Wezel, als snijder een
tijdlang werkte.
In Amsterdam begint zijn werkdadig optreden, ten
einde het resultaat zijner waarnemingen en indrukken
tot verwezenlijking to brengen.
Hij sloot zich aan bij den Sociaal-Democratischen
Bond en bij de toen bijna doode Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging, van beide werd hij spoedig
propagandist en bestuurslid. Toen de chipswerkers-staking
den 7 November 1894 uitbrak en in eene algemeene
staking o verging, was Polak secretaris van het stakingscomite. Deze staking, die de stichting van den A. N. D. B.
tot gevolg had, bracht hem aan het hoofd van dit
lichaam. Eenige weken later werd hij ook redakteur
van het orgaan van den A. N. D. B., Welke beide
functien door hem heden nog bekleed worden. Hij
werd ook bestuurslid en later voorzitter van de SociaalDemocratische Arbeiderspartij.
Van zijne hand verschenen vertalingen uit het
Engelsch in het Nederlandsch van : The History of
Trade of Unionism, Industrial Democracy, beide van
S. en B. Webb ; ook vertaalde hij eenige propagandistische en belletristische werken.
Doch ook zijne eigen ideeen op het gebied der
vakbeweging in het algemeen en der diamantindustrie
in het bijzonder heeft hij bekend gemaakt door
brochures en verhandelingen in verschillende tijdschriften. Wij noemen slechts : De strijd der diamantbewerkers, Tuchthuis-wet, Federatie van Vakvereenigingen, De Vakvereeniging ; opstellen in „die Neue

HENRIPO LAK.
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Zeit" en de Engelsche socialistische bladen Justice en
The Clarion, waarvan hij medewerker was ; terwijl in
bijna elk nummer van het Weekblad van den A. N. D. B.
een hoofdartikel van hem verschijnt.
Hij was vier jaren lid van den gemeenteraad te
Amsterdam, totdat hij wegens de vele bezigheden, die
het voorzitterschap van den A. N. D. B. van hem
eischte, het eerste mandaat neerlegde.
Van de verschillende functien, die Henri Polak thans
nog bekleedt, worden hier genoemd : voorzitter van
het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, lid
van de Centrale Commissie voor de Statistiek, bestuurder
van de Vereeniging voor Joodsche Statistiek en voorzitter van het Wereldverbond der Diamantbewerkers.

Polijsten (sl.) Fr. polir, adoucir (les coins terminus);
Eng. to smooth; Hd. polieren.
De bewerking, die de steen bij het slijpen ondergaat, wanneer de ruitjes bijna op hunne grootte
zijn geslepen ; zij dient, om krasjes en oneffenheden
weg te maken. Men neemt daartoe de tang uit den
loopkring en plaatst ze lager op de schijf, d. w. z.
meer naar den rand toe, in den zgn. z o e t k r in g,
in den regel onder voortdurend heen en weer bewegen.
Men noemt deze bewerking ook z o et e n.

Polissen Z.-Nederl. Z. p o 1 ij s t e n.
Poot m. (zt.) Fr. gr iffe ; Eng. claw, prong, tip; Hd.
Krappel, Kralle.
Haakjes, waarmee de gezette steen wordt vastgehouden. Hoofdzaak is, dat de steen zoo voordeelig
mogelijk uitkomt en toch stevig vast zit.

Ponsen Fr. percer, poinconner; Eng. to punch; Hd.
durchlochen, ausstanzen.
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Het maken van het gat in de schijf der zaagmachine
Z. ponsmachine.
Het woord ponsen is afgeleid van het Latijnsche
puncti o, dat weer ontstaan is uit punctum = punt.
Z. Vercoullie, Bekn opt Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal.

Ponsmachine y r. Fr. machine a percer; Eng. punching
machine; Hd. Durchstoszmaschine.
Dit is het werktuig, waarmee het gat in de zaagschijf wordt gemaakt, opdat deze op spil kan worden
gezet.

Pooten Fr. pi eds, pa tt es.
Het achtergedeelte der slijperstang, waarop deze rust.

Pootlood o. Fr. p 1 o m b cal e.
Stuk lood, dat tegen de pooten der slijperstang ligt,
en dat in verbinding met de slee er toe dient, de
tang to doen vaststaan.

Porges & Co (Jules Een huis in Parijs, sedert 1869 aldaar
in den diamanthandel gevestigd. Het huis had eene
tweede zaak in Kimberley opgericht in 1871 en zond
als zijn vertegenwoordiger daarheen Julius Wernher,
die in 1878 als lid in de firma werd opgenomen.
In weinige jaren was de firma Jules Porges & Co.
eene der grootste ; zij was betrokken in de verschillende
mijnen. Zij stichtte de Griqualand West Diamond
Mining-Company, Welke later hervormd werd in de
Compagnie Francaise des Mines de Diamant du Cap de
Bonne Esperance en in 1887 hare claims inbracht bij
de De Beer's, waardoor deze maatschappij ook invloed
kreeg op de Kimberley.
Tot de voornaamste leden der firma Jules Porges & Co
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behoorden de zooeven genoemde Julius Wernher, en
Alfred Beit, sedert 1886 haar vertegenwoordiger en
in 1886 als compagnon opgenomen. Nadat in 1889,
Jules Forges opgehouden had lid der firma to zijn,
werd zij veranderd in Wernher, Beit & Co.

Portefeuille y r. Eene tasch, waarin de makelaars de hun ten verkoop gegeven partijen bewaren. In de portefeuille zijn verschillende afdeelingen, waartusschen de partijtjes worden
gestoken. Al naar gelang de makelaar meer of minder
goederen heeft, gebruikt hij eene grootere of kleinere
portefeuille. Wanneer men van een makelaar zegt: „hij
heeft een groote portefeuile" beteekent dit, dat hij veel
zaken doet ; bovendien, dat hij veel vertrouwen heeft.

Portier m. Fr. portier; Eng. doorkeeper; Hd. Portier,
PfOrtner.
Degene, die de fabriek bewaakt. Men heeft bij
sommige inrichtingen een dag- en een nachtportier.

Portretsteen m. Fr. pierre a portrait; Eng. portrait
stone; Hd. Portratstein.
Zoo wordt genoemd een steen, die twee platte

Portretsteen.
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kanten heeft, Welker tusschenruimte met ruitjes is geslepen.
De steen heeft zijn naam ontleend aan het doel,
waarmede hij wordt gedragen : men bedekte daarmede
voorheen portretjes of andere miniaturen.
Potjongen m. Fr. chauffeur de dop(e)s.
Verouderde benaming voor slijpersleerling, die tevens
allerlei kleine bezigheden doet en boodschappen verricht.
De naam potjongen stamt uit den tijd, toen in de
slijperijen in plaats van verstelpitten, potten met houtskool werden gebruikt om to verstellen, zoogenaamde
vuurpotten. De jongens moesten dan bij deze potten
blijven toezien, dat het soldeer niet afdroop of het
steentje niet uitviel, alsmede dat het vuur in orde bleef.
Pots Slecht goed, van weinig waarde.
Dit woord is niets anders dan het Joodsch-Duitsche
woord voor vuil uit den neus (snot) Vgl. Hd. d i e
Nase putzen.
Pree yr. Z.-Nederl. Z. arbeidsloo n.
Het woord p r e e is het Fransche prix, het Latijnsche p r e t u m= waarde, prijs.
Premiergoederen Fr. du Premier; Eng. Premier g o o d s;
Hd. Premierwaren.
De diamanten uit de Premiermijn. Deze zijn van
zeer uiteenloopende kleuren en kwaliteiten. Naast betrekkelijk kleine hoeveelheden steenen van prima — zelfs
van buitengewone — kwaliteit, zijn er massa's inferieure
goederen. Z. ook o v e r b 1 a u w.
Premiermijn i Yr. Fr. Mine Premier; Eng. Premier
mine; Hd. Premiermine.
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Eigenlijk genaamd Premier (T ransvaa 1), ter
onderscheiding van de Wesselton, die vroeger ook
Premiermijn heette (Z. Premiermijn2).
Eene der voornaamste nieuwere mijnen. Zij is g-elegen in Transvaal, op een afstand van 40 K.M. van
Pretoria ; zij werd in 1902 ontdekt.
Het was oorspronkelijk de hoeve Elandsfontei n,
behoorend aan Joachim Prinsloo. Van hem kocht
Cullinan het grondgebied, dat eene uitgestrektheid heeft
van ruim 31 H.A., voor
55000.
Van grooten invloed op den handel is de Premiermijn
geweest. Reeds in 1903 werd te Londen diamant uit
haar afkomstig getoond.
In October dezes jaars (r907) werd door de
maatschappij en het Londensche Ruw-syndikaat eene
overeenkomst gesloten, waarbij de Premiergoederen
voortaan ook door laatstgenoemde instelling zullen
worden verkocht.
In de onmiddellijke nabijheid der mijn is een dorp
ontstaan, dat naar den directeur den naam Cullinan
draagt.

Premiermijn 2 De Dude naam van de mijn W e s s e 1 t o n. Den
naam Premierm ij n ontving deze mijn ter eere van
Cecil Rhodes, die in den tijd der ontdekking Premier
van de Kaapkolonie was. Z. W e s s e 1 t o n.

Prieska Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Privaat o. Lieu (cabinet) d'aisance, commodite, retraite; Eng. water closet; Hd. Abtritt.
De inrichting van het privaat op de werkplaatsen
moet voldoen aan de wettelijke bepalingen van het
land. Voor weinige jaren nog liet deze inrichting te
wenschen over ; vooral door de ligging, die de werk-
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lieden noodzaakte over koude gangen te loopen, dun
gekleed, komend uit de werkkamer. Thans is daarin —
vooral te Amsterdam — veel verbetering gebracht.
Probeeren (Een ruitje Fr. e s s a y e r u n e facette.
Wordt gezegd, wanneer de slijper door zijn buurman
aan de werkbank een ruitje, dat hij zelf niet aan den
gang kan brengen, op diens molen laat beproeven.
Proefstoomen Fr. taper dans le tas.
Een woord, dat in de diamantnijverheid van recenten
datum is. Bij het aannemen van personeel, dat op
garantie of vast geld moet werken, laat de werkgever hen, die zich aanmelden, sours eene poos op
stuk werken, our te zien, hoeveel hij kan betalen aan
garantieloon of vast geld. Dit wordt door de werklieden „proefstoomen" genoemd.
Pronksteen Z.- Nederl. Z. fa n c y m ode 1.
Prutsen Fr. bousiller, gacher, Eng. to bungle; Hd.
sudeln, pfuschen.
Slecht werken.
Dit woord wordt gehouden voor eene afleiding van
prutten, vgl. Hd. prudeln. Het is eene verscherping
van brodden, broddelen. Z. Woordenboek
der Nederlandsche taal III, 14.37, onder broddelen.
Prutser m. Fr. crofite, mauvais ouvrier, bousilleur;
Eng. bungler; Hd. Sudler, Pfuscher.
Slecht werkman. Z. p r u t s e n.
Prutswerk o. Fr. bousillage; Eng. bungle; Hd. Pfuscharbeit.
Z. prutsen.
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Puimsteen m. Fr. (pierre) ponce; Eng. pumice stone;
Hd. Bimsstein.
Dient tot reiniging der handen, alsmede tot het
opwrijven van gesneden werk.
Het woord is ontleend aan pume x, de Latijnsche
benaming voor dozen steen.
Puin i 0 . Fr. mauvais bruts.
Het woord p u i n voor diamant drukt zeer stork uit,
dat de grondstof slecht is. Het woord, dat herinnert
aan het Angelsaksische panian , fijn wrijven, verbrijzelen, vindt men in het Engelsche werkwoord t o
pound = stampen, verbrijzelen, terug.
Puin 2 Wordt vaak gezegd voor p u i m s t e e n. Z. aldaar.
Puinjuwelier m. Fr. patron de mauvais bruts.
Juwelier, die gewoonlijk slecht toed laat maken.
Vgl. puini.
Punt vr. Fr. point e.
De plaats, waar twee rondisten samenkomen. Bij
de tweepunt worden zij, naar hunne Egging, onderscheiden in h a r d e en z a c h t e punten.
Punten slijpen Fr. enlever les pointes.
Komt sours voor bij groote steenen. Men slijpt
eerst de punten, die in het rondist liggen, clan worden
ze door middel van hoeken scherp uitgeslepen, our
zoodoende den steen gemakkelijker to kunnen rondisten.
Puntje wegnemen (Eon Fr. enlever les petites pointes.
Het verwijderen van kleine uitsteeksels in het rondist
door den snijder.

R.
Radja van Mattum m. Bekende steen van 367 karaat. Hij heeft
eene eivormige gedaante met eene holte aan het kollet.
Hij werd gevonden te Landak op Borneo in 1740 ;
hij geldt als talisman van den Radja en zijne dynastie.
Randen i
geven Fr. preter un bord.
Randjes
De schijvenschuurder ontvangt de schijf van den
brillantslijper, als zij nog niet tot den uitersten rand
gebruikt is ; die uiterste rand, niet meer geschikt voor
den brillantslijper, kan nog van dienst zijn voor den
roosjesslijper. De schijvenschuurder is daardoor in de
gelegenheid den roosjesslijper door het tijdelijk afstaan
der te schuren brillantschijf een dienst te bewijzen,
hetgeen ook vaak door den brillantslijper zelf geschiedt.
Raspel Dit Duitsche woord is door het Joodsch-Duitsch overgebracht en wordt gebruikt voor v ij 1; z. aldaar.
Rat Z.-Nederl. Uit het Engelsch overgenomen. Z. o n d e rkruipe r.
Rauw (s1.) Wordt voornamelijk door de oudere Joodsche
werklieden gezegd voor r u w.
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Rauwblijver m. Fr. Pierre infaisable.
Een steen, die wegens de vele kruisnaden, die er
over loopen, niet geslepen kan worden.
Zulk een steen doet als boort dienst.

Rawstorne (Fleetwood Hij vond den eersten steen op de
plaats, waar nu de Kimberleymijn ligt, in Juli 187 I.

FLEETWOOD

R A W STORNE.

Hij kan dus met recht de ontdekker dezer mijn genoemd worden.
Daar hij uit Colesberg afkomstig was, werd de
plaats, een ,kopje", genoemd Colesberg K opj e.

Rechten Z. invoerrecht, uitvoerrecht.
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Reffay, Fournier & Cie . Z. F r a n k r ij k.
Regent m. Bekende steen van 136 3/4 karaat. Ook genoemd P i t tdiaman t. Hij komt uit Indie, kwam door Thomas
Pitt, gouverneur van het fort St. George bij Madras,
in het bezit van Philippe, Hertog van Orleans, regent

Regent (Pitt) van boven en van ter zijde gezien.

van Frankrijk. Gedurende de Fransche revolutie was
hij verpand bij den koopman Treskow in Berlijn.
Deze steen heeft later den degenknop van Napoleon I
versierd.

Reitz Z. Jubilee of Reitz.
Reiziger Fr. (commis-)voyageur; Eng. traveller, salesman; Hd. Reisender.
De juwelier (fabrikant) laat zijne afnemers op
bepaalde tijden bezoeken door den reiziger om zijn
fabrikaat aan to bieden ; de afnemer vult op deze
wijze zijn voorraad aan, indien hij niet zelf naar den
fabrikant gaat.

Rejections Op de ruwmarkt naam voor zekere minderwaardige
kloofsels. Afgeleid van t o reject = verwerpen. Z. r u w.

Rek o. Z. schijvenrek.

320

Rekening yr. Fr. n ote; Eng. bill; Hd. R e c h n u n g.
Hoewel dit woord zijne gewone beteekenis heeft, moet
worden gewezen op de rekening van vroeger, voornamelijk de slijpersrekening. Van zulke rekeningen uit
de I8e eeuw wordt nog menig exemplaar op het
Stedelijk Archief te Amsterdam bewaard.
Interessant zijn niet minder, de slijpersrekeningen
uit het laatste deel der 19e eeuw, niet alleen wegens
de tarieven van dien tijd, doch ook wegens de bedragen
van b o o r t en het m e i d e n g e 1 d (Z. deze woorden),
Welke van het loon werden afgetrokken.

Rekwelje
o.

Requelje
Hieronder verstaat men diamant, dat reeds van
nature een goeden vorm heeft, dat dus wel niet veel
werk vereischt, doch waarmede de slijper en de snijder
uiterst voorzichtig moeten zijn. Men heeft requelje,
waarop van nature reeds facetten liggen, zoodat de
slijper ze niet behoeft aan te brengen. Sommigen
houden dit woord voor eene verbasterde afleiding van
het Fransche r e c u e i 11 i r. Het is eene uitdrukking
van de Joodsche werklieden, tegenwoordig in onbruik.

Rhodes (Cecil John Een der meest bekende personen op het
mijngebied in Zuid-Afrika.
Hij werd in 1853 in Engeland geboren, als zoon
van een geestelijke te Bishop Stortford in Herfortshire.
Na voorbereidend hooger onderwijs te hebben genoten, zou hij aan de universiteit zijne studie voortzetten.
Wegens zijn zwak gestel ging hij echter eenigen tijd
naar Natal, waar zijn broeder Herbert eene plantage
had. Dit was in 1871, toen juist de trek naar de
diamantvelden buitengewoon was.
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Na eenigen tijd in Natal te hebben vertoefd, ging
hij terug naar Engeland en liet zich inschrijven als
student te Oxford. Doch reeds in den aanvang zijner
studie werd hij ziek en begaf zich in 1872 weer
naar Natal.

In lien tijd vertrok Herbert Rhodes naar de mijnen,
tegelijk met veel 'anderen uit Natal. Cecil bleef op
de plantage. Doch toen zijn broeder in de diamantvelden succes had, volgde Cecil hem in 1873 daarheen.
Het gebied, waar hij van nu of werkte, was de
De Beers' mijn. In 188o had hij het zoover gebracht,
2I

32 2

dat hij met eenige anderen, die veel belang bij deze
laatste mijn hadden, de „De Beers' Mining Company"
stichtte ; terwijl hij in 1887 alle claims dezer mijn vereenigde tot de „De Beers' Consolidated Diamond
Mines Limited".
Hij ving zijne politieke loopbaan aan, toen hij
gekozen word tot lid van het Kaapsche Parlement
voor het distrikt Barkly West, waarin het terrein zijner
eerste werkzaamheid was gelegen.
Als direkteur der De Beers' wist Rhodes, na onderhandelingen met de Compagnie Francaise des Mines
de Diamant du Cap de Bonne Esperance, door aankoop harer „claims" in de Kimberleymijn, den grond
te leggen tot de vereeniging dezer groote mijn met
de De Beers'. En op 18 Juli 1889 gelukte het hem,
de geheele Kimberleymijn aan te koopen, hetwelk eon
bedrag eischte van omstreeks 65 millioen gulden.
Later kwamen hier nog bij Dutoitspan en Bultfontein ;
terwiji de Wesselton kort na de ontdekking eveneens
in bezit kwam van de De Beers' Consolidated Mines
Limited, die nu door regeling van de opbrengst der
mijnen den machtigen invloed verwierf op de diamantnijverheid der wereld, Welke ieder, die met dit bedrijf
in aanraking komt, bekend is.
Inmiddels was hij in 1890 Premierminister der Kaapkolonie geworden, en als zoodanig heeft hij de politiek
der Engelschen, vooral hunne houding tegenover de
Zuid-Afrikaansche Republiek, beheerscht.
Over Rhodes, den vormer van het naar hem genoemde
Rhodesia, behoeft hier niet te worden gehandeld, aangezien dit gebied nog buiten de diamantnijverheid staat ;
ofschoon onderzoekingen van den laatsten tijd hebben
aangetoond, dat er ook diamanten zijn.
Rhodes stierf 26 Maart 1902, dicht bij Kaapstad,
nog geen vijftig jaar oud, aan eene hartkwaal.
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Rib yr. De lijn, die van uit den harden hoek loopt. Dwars op
de rib maakt de kloover de kerf. Iedere harde hoek
heeft vier ribben.
Ribben zijn ook de lijnen, waarin de hoeken aan
elkaar grenzen, als de steen in kruis is.
Ribkerf yr. Z. k e r f.
Riem Z. drijfriem.
Riemen afgooien (De Z. afgooien (d e r i e m e n.
Rietfontein Hoeve in Transvaal, waar in 1897 diamanten werden
ontdekt. Prof. Molengraaff heeft hierover verslag uitgebracht. Hij konstateerde, dat men hier te doen had
met eene snort van „blauwe grond", als bij de mijnen
in het gebied van Kimberley.
De opbrengst is echter niet van eenige beteekenis
geworden, zoodat deze mijn Been rol speelt in de
ruwproductie.
Ring' m. Fr. baguet Eng. ring; Hd. Ring.
Dit sieraad gaat terug tot op de oudste tijden,
zooals uit verschillende opgravingen en uit mededeelingen in oude werken blijkt. Ook is het bekend, dat
reeds de Romeinen hunne ringen met gesneden steenen
versierden. De weelde, ringen met diamanten te dragen,
kwam reeds vroeg in de mode, zoowel in de Oostersche
als in de Westersche landen.
Ring2 m. Z. lederen ring.
Ringkloof vr.
Ringstok m.

I (zt.) Fr. mordache; Eng. clamp; Hd.
Kloben.
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De stok, waarin de ring wordt vastgekneld, dien
men wil zetten.

Ringstok.

Rio o. Eene snort Braziliaansch diamant, dat uit de rivieren
door wassching wordt verkregen ; vgl. River (uit
Zuid-Afrika).

Rio de Janeiro Hoofdstad van Brazilie ; bekend door zijne
haven, die eene van de beste der wereld is.
In deze stad met circa 4 50,000 inwoners, wordt ook
het diamantslijpen uitgeoefend.

River o. Snort Zuid-Afrikaansch diamant, dat uit de rivieren
door wassching wordt verkregen ; vgl. Rio (uit Brazilie).
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Rijver Hcl. Reiber.
Fen metalen bakje met dikke wanders, waarin de
slijper het poeder met olie aanmengt door middel
van een nauwsluitenden ijzeren kegel.
Dit woord beantwoordt aan het Duitsche Reiber.
De Oud-Germaansche verbinding wr werd reeds vroeg
in het Opperduitsch tot r, terwip zij in het Neder-

Rijver,

duitsch en het Nederlandsch is gebleven. Bijv. Oudhoog, duitsch rechan, Gotisch wrik an, Hgd. rach en,
N ederl. w r eke n. Zoo verhoudt zich het Nederl.
w r ij v e n ook tot het Duitsche r e i b e n. Het Nederlandsche w r ij v e n met v, deed nu uit R e i be r, door
het J oodsch-Duitsch overgebracht, ontstaan r ij v e r.

Riviere vr. Fr. riviere, Eng. necklace; Hd. Schnur.
Halssnoer van aan elkander geregen diamanten,
paarlen of andere edelsteenen. Vgl. h a 1 s s n o e r.
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Robbisch Verbastering uit rubbish. Z. aldaar.
Roberts Victor Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Rond Fr. rond.
Kloofsel van regelmatige kristallisatie. Z. r u w.
Ronde vr. Z. ronding.
Rond(e) boort o. Z. kogelboort.
Rondeeren Z.-Nederl. Z. r o n (1 i s t e n.
Ronding yr. Fr. rond e.
Hieronder wordt verstaan het maken van hetzelfde
ruitje op alle steentjes van een en hetzelfde partijtje.
Rondist o. Fr. rondiste, feuilletis, bord, ceinture;
Eng. girdle; Hd. Rundiste, Rand.
De grens tusschen de tafel- en de kolletzijde. Bij
het zetten a jour wordt het rondist ingevat. Het
rondist is zooveel mogelijk rond. Z. brillan t.

Rondisten (sn.) Fr. arrondir, faire la rondiste; Hd.
rundieren, rUnden.
Eigenlijk niets antlers dan rond make n. Dit heeft
ten doel den steen den voor het brillanteeren vereischten vorm te geven, en heeft plaats, nadat de steen
in kruis is geslepen en het rondist als van zelf te
voorschijn is gekomen. Een groote steen wordt sours
eerst in achtkant geslepen.
Rondisten kan echter ook zijn het werk, dat de
snijder doet, alvorens de slijper de steenen krijgt. In
dit geval beet het rondisten, nadat de steen in kruis
of in achtkant is, nar on dist en.
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Rondistkerf yr. Fr. e n c o c h e de b o r d.
Z. kerf.
Rondistklaar (sl.) De toestand, waarin de steen zich bevindt,
als de snijder hem terugontvangt voor het rondisten.
Rondistpartijtje o. Het partijtje, dat, nadat het in kruis is
gebracht, bij den snijder terugkomt, om to worden
gerondist.
Rondistpunt yr. Z. punt.
Rondiststeentje o. Vgl. rondistpartijtje.
Rondistweek yr. De week, die de snijder hoofdzakelijk voor
het narondisten besteedt van het werk, dat hem door
den slijper wordt gebracht.
Rondistwerk o. Z. rondisten.
Roodbruin Fr. rouge brunt Eng. red brown; Hd. rotbraun.
Z. kleur.
Rood(e) cement Van eenigszins andere samenstelling dan wit
cement ; wordt tegenwoordig weinig gebruikt.
Roode lap m. Fr. point rouge.
Een rood vlekje in een steen. Komt hoofdzakelijk,
zoo niet uitsluitend, bij Riverdiamant voor.
Roos(je) Fr. rose, rosette; Eng. rose; Hd. Rose, Ro
sette, Raute, Rautenstein.
Slijpvorm die na den brillant het meest voorkomt.
Het is een steen met plat grondvlak (kollet), die den
vorm eener kleine pyramide heeft.
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De roosjes worden gemaa,kt uit platte chips en uit
de enden, die de kloover heeft verkregen, alsmede uit
de verschillende stukjes, die uit deze enden worden
gesorteerd. Uit zeer ordinair kloofsel worden ook wel
opzettelijk enden geslagen (Z. endenkloove n).
Evenals de kapjes worden zij ook gesneden en geslepen.
Men onderscheidt de roosjes naar het aantal facetten
en verkrijgt zoodoende Hollandsch e, h a 1 f- H o 1landsche, Antwerpsche, kruin en kollet,

Hollandsche roos
van ter zijde gezien.

Kruin.

Antwerpsche roos
van ter zijde gezien.

Schildje.

schildjes, schiffertjes, kollet op kollet (klet
op klet), plat op plat en enkel kollet.
De algemeene namen Hollandsch en A n tw erpsch r oosj e kunnen ook dienen ter on derscheiding,
naar gelang, het fabrikaat uit Amsterdam of Antwerpen
afkomstig is, in welk geval het eerstgenoemde fabrikaat het betere is.
Verder kan men de roosjes nog onderscheiden naar
de enden, waaruit zij zijn gemaakt , in hoofdzaak of
zij van torenenden of van bolenden komen.
Ook kan de s t o f, waaruit de roosjes zijn vervaardigd, als uitgangspunt voor classificatie dienen. Schilden,
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schiffertjes, plat op plat en andere kleine roosjes, die
uit den aard der zaak niet zoo afgewerkt zijn als
Hollandsche roosjes met het voile getal ruitjes, worden
meestal uit eene grondstof van geringer kwaliteit vervaardigd. Eveneens zijn c h i p s r o o sj e s van geringer
kwaliteit ; hier duidt de naam reeds de kwaliteit der stof
aan. Roosjes van zeer inferieure kwaliteit, bovendien wat
de slechte kleur betreft, heeten Charler o i. (Z. aldaar).
Aan de roosjes onderscheidt men de kruin en het
on der w erk; de kruin wordt gevormd door de driehoekjes, die boven in eene punt samenkomen ; al het
andere heet onderwerk.
Men heeft ook d u b b e 1 e r o z e n, dat zijn twee
rozen met het kollet tegen elkander ; zoowel boven- als
onderkant hebben het voile getal facetten. (Z. aldaar).
Fen andere phantaisievorm is de pen deloque-ro os.
(Z. aldaar).
Evenals brillanten worden ook de roosjes gezet,
doch niet a jour. De kleinere worden door de zetters
gebruikt als bijwerk voor grootere stukken.
Schiffertjes ziet men vaak op wijzers van horloges.
Enkel kollet wordt voor industrieele doeleinden aangewend.
Men heeft indertijd eene proef genomen met een
anderen vorm, de zoogenaamde vi e r k ante r o osj e s,
die echter peen succes hadden.

Roosjesbewerker m. Fr. tailleur de roses; Hd. Rosettenarbeiter.
Algemeene naam voor roosjesslijper, roosjessnijdster
en roosjesversteller.

Roosjesdop m. Fr. dop(e) a roses; Eng. rose dop; Hd.
Rosettendopf.
Vgi. brillantdop.
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Roosjeseigenwerkmaker m. Z. e i g e n w e r k m a k e r.
Roosjesjuwelier m. Fr. fabricant de roses; Hd.
Rosettenfabrikant.
Vgl. juwelier.
Roosjespoeder o. Fr. poudre de roses; Hd. Rosettenpulver.
De afval bij het roosjessnijden, dien de slijper ook
gebruikt, ofschoon de voorkeur wordt gegeven aan
brillantpoeder.
Roosjesslijpen Fr. polissage de roses; Hd. Rosettenschleifen.
Het roosjesslijpen is eenvoudiger dan het brillantslijpen, vereischt korteren leertijd, waardoor het loon
ook gewoonlijk geringer is.
Roosjesslijper m. Fr. polisseur . de roses; Hd. Rosettenschleifer.
Degene, die roosjes slijpt.
Roosjesslijpersbaas m. Fr. patron-polisseur de roses;
Hd. Rosettenschleifer-meister.
Het hoofd van een roosjesslijperspersoneel.

Roosjesslijpersfabriek yr. Bij de Joodsche werklieden gebruikelijke benaming voor de diamantslijperij „Sophia,
Koningin der Nederlanden", in de Valkenburgerstraat
to Amsterdam.

Roosjesslijpersknecht m. Fr. ouvrier polisseur de
roses; Hd. Rosettenschleifer-gesell(e).
Degene, die onder een bans als roosjesslijper werkt.
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Roosjesslijperspersoneel o. Fr. personnel de polisseurs de roses; Hd. Rosettenschleiferpersonal.
Ploeg roosjesslijpers (en verstellers), onder een bass
werkzaam.
Roosjesslijperstarief o. Fr. t a r i f des polisseurs de
roses; Hd. Rosettenschleifer-tarif.
Het tusschen den A. N. D. B. en de juweliers
overeengekomen minimum-tarief voor het roosjesslijpen.
Roosjesslijpers-Vereeniging yr. Vereeniging van roosjesslijpers uit den Kaapschen Tijd, later ontbonden. Op
de zgn. Roosjesslijpersfabriek (Z. aldaar) werden alleen
leden dier vereeniging toegelaten. Ter belegging harer
gelden, liet zij villa's bouwen aan den Naarderstraatweg
bij de Hakkelaarsbrug, van Welke onderneming nog
jaren lang een paar bouwvallen van landhuizen te dier
plaatse getuigden.
Roosjessnijden Fr. brutage de roses; Hd. Rosettenreiben.
Is gemakkelijker dan brillantsnijden, vereischt ook
minder kracht, terwijl de vorm weinig moeielijkheid oplevert. Vandaar dat men reeds tamelijk vroeg is begonnen, dit gedeelte van het diamantbedrijf door
meisjes te laten aanleeren en uitvoeren.
Roosjessnijder m. Fr. (cle)bruteur de roses; Hd. Rosettenreiber.
Z. roosjessnijdster.
Roosjessnijderspersoneel o. Fr. personnel de bruteurs
de roses; Hd. Rosettenreiber-personal.
Vgl. roosjesslijperspersoneel.
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Roosjessnijderstarief o. Fr. tarif des bruteurs de roses;
Hd. Rosettenreiber-tarif.
Vgl. roosjesslijpers-tarief.
Roosiessnijderswinkel m. Fr. atelier de brutage de
roses; Hd. Rosettenreiber-werkstatte.
Omtrent het verschil tusschen w e r k p 1 a a t s en
Winkel, z. klooverswerkplaats, klooverswinkel.
Roosjessnijdster vr. Fr. (de)bruteuse de roses; Hd.
Rosettenreiberin.
Degene, die den worm voor den roosjesslijper uit de
door den kloover verkregen enden, die niet tot brillant verwerkt worden, voorbereidt. De enden, die driehoekig zijn,
worden door het versnijden der punten bijna rond gemaakt.
z. vrouwen.
Roosjestang vr. Fr. pinces a roses; presselle a roses;
Hd. Rosettenzange.
De kleinste der slijperstangen, dienend voor den
roosjesslijper.
Z. tang'.
Roosjesverstellen Fr. sertissage de roses ; Hd. Rose ttenaufkitten.
Evenals het roosjesslijpen gemakkelijker is dan brillantslijpen, is ook het roosjesverstellen eenvoudiger.
Roosjesversteller m. Fr. s e r t i s s e u r de roses; Hd.
Rosettenaufkitter.
Z. versteller.
Roosjesverstellerstarief o. Fr. tarif des sertisseurs de
roses; Hd. Rosettenaufkitter-tarif.
Z. verstellerstarief.
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Roosjeswerkgever m. Z. roosjesjuwelier.
Roosmarkies m. Z. markies.
Rotterdam Voor de diamantindustrie heeft deze stad alleen
historische beteekenis, bovendien slechts in geringe
mate. Er bestond hier tot kort geleden eene kleine
slijperij, die echter niet meer in werking is, wijl
degenen, die er aan verbonden waren, naar Amsterdam
zijn vertrokken.
Roulina (Charles Heeft aan de Fransche diamantindustrie
van den nieuweren tijd de grootste uitbreiding gegeven.
Oorspronkelijk diamantslijpersleerling aan de in 1852
door Paul Bernard to Parijs opgerichte fabriek, ging
hij later naar Brazilie, waarna hij, in Parijs teruggekeerd, eene tamelijk groote slijperij aldaar oprichtte,
waar veel leerlingen werden gekweekt. Z. F r a n k r ij k.
Ook andere leden der familie Roulina zijn in de
diamantindustrie bekend. Z. o. a. N e m o u r s.
Rozen . . . . (in samenstellingen) bijv. rozenslijpersgast,
rozensl ij perspatro o:n, vaak in Z.-Nederland gebruikt.
Z. voor deze woorden r o o sj es.... (in same nstellingen).
Rozet Z. roosje.
Rubbish In den ruwhandel zeer ordinaire goederen.
Ruitje o. Fr. facette; Eng. facet; Hd. Facette.
Algemeene benaming voor de geslepen vlakjes op
den steen.
Ruitje probeeren (Een Z. probeeren (een ruitje.
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Ruw Fr. brut; Eng. rough; Hd. roh.
Dit woord wordt ook als zelfst. nw. gebruikt. Zoo
zegt men bijv.: „Het ruw is duur"; vgl. geslepen.
Het ruw, zooals het uit de mijnen komt, wordt, na
gereinigd en afgekookt to zijn, gesorteerd, zoodat men
twee hoofdsoorten verkrijgt : r o n d e (gesloten) goederen
en brokkantige goederen.
De closed goods zijn:

Partijen ruw met partijbrieven.

a. de eigenlijke closed goods: zuivere, regelmatige steenen.
b. Fin e p i q u e : bijna zuivere, regelmatige steenen.
c. Spotted stones: gesloten goederen, meer of
minder met zwarte vlekken.
Verder heeft men van de andere goederen de volgende onderverdeelingen
Irregulars : zuivere en onzuivere regelmatige
steenen.
Blocks: steenen, waaraan meest ern of twee gegroeide hoeken.
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Fine cleavage: gebroken steenen van goede
kwaliteit.
Brown cleavage: gebroken steenen van bruine kleur.
Flats: platte steenen.
Macles: dikke naadsteenen.
Naats: dunnere naadsteenen.
Rejections: ordinaire kwaliteit.
Rubbish, slecht goed.
Boar t, boort ter bewerking van diamant, niet geschikt om zelf to worden bewerkt.
Na deze sorteering gaat men opnieuw classificeeren
volgens de k 1 e u r s c h a k e e r i n g, hetgeen evenwel
met de beide laatste soorten (rubbish en boar t)
nimmer en, uitgezonderd de closed goods, met de
overige goederen niet altijd plaats vindt. Alleen de
gesloten goederen worden zorgvuldig onderverdeeld
volgens de kleur, en men verkrijgt dap
r. Fine blue white.
2. Blue white.
3. Fine white.
4. White.
5. Silver Cape.
6. Fine Cape.
Uitsluitend ronde goederen.
7. (Second) Cape.
8. Fine Bywater.
9. Second Bywater.
I o. Off Colour.
I I . Light Yellow.
I 2. Yellow.
I . Fine Lightbrown.
2. Light brown.
Ronde en brokkantige goe3. Brown.
deren.
4. Dark brown.
Darkest brown.
5. Dar
6. Grey.

336

Ruwaanvoer m. Fr. arrivage de brut; Eng. import of
rough goods; Hd. Rohanfuhr.
Deze heeft, met uitzondering van de meeste Braziliaansche ruwstof, te Londen plaats. De Zuid-Afrikaansche diamanten worden, nadat zij gesorteerd zijn,
overgegeven aan de vertegenwoordigers van het Londensche Syndikaat te Kimberley. Deze sorteeren opnieuw
en verzenden dan in metalen doozen de diamanten
naar de ruwhouders.
Ruwbeitel m. Fr. ciseau rond; Eng. round tool; Hd.
Schrotstahl.
Z. -afdraaien.
Ruwdraaien Fr. ebaucher, Eng. to roug ,h work; Hd.
schruppen.
De eerste bewerking van het afdraaien. Z. aldaar.
Ruwen grond uithalen (Den Z. uithalen (den ruwen
grond.
Ruwhouder m. Fr. importeur de brut; Eng. importer
of diamond; Hd. Roh-importeur.
Degene, die in Londen de ruwe stof ontvangt uit
de mijnen en ze den juweliers verkoopt.
Ruwmarkt yr. Fr. march e du brut; Hd. Rohstoffmarkt.
Tegenst. geslepen markt.
Ruwprijs m. Fr. prix du brut; Hd. Rohstoffpreis.
Deze wordt door de mijnmaatschappijen, inzonderheid de De Beers', vastgesteld, daar zij de productiehoeveelheid geheel in de hand heeft en dus de verhouding tusschen vraag en aanbod beheerscht
Ruwsyndikaat o. Z. s y n d i k a a t.

S.
Safe yr. Z. brandkast, kluis.
Saint-Claude Stad in Frankrijk in het Departement Jura,
genoemd naar den Abt Claude (Claudius), die het
klooster bestuurde, dat omstreeks het jaar 430 werd
gesticht, en dat den oorsprong der stad vormt, die
tegenwoordig omstreeks 1 o,000 inwoners telt.
Hier wordt diamantnijverheid uitgeoefend. Zij dateert
van het jaar 1887, toen zij er vverd gevestigd door
E. Goudard, die van Parijs uit daarheen was gekomen
en vele leerlingen heeft gekweekt. De achtkant-industrie
en -handel bestond hier reeds, voordat Amsterdam en
Antwerpen ermede bekend waren.

Saint-Germain In de Jura, met omstreeks 500 inwoners; eenige
diamantindustrie.

Sappelen In het algemeen moeielijk werk verrichten,
bij den slijper het zoeken naar den was.
Dit woord is niets anders dan het Duitsche z a pp e 1 n, dat spar t e 1 e n beteekent. Het komt in het
Nederlandsch niet voor. Middelhoogduitsch z a p p e In
naast z a b e 1 n, Oudhoogduitsch z a b e 16n. De grondbeteekenis is: „zich onrustig keen en weer
b e w eg e n. Het woord is ingevoerd door de Israelieten,
die het uit Zuid-Duitschland medebrachten, toen zij zich
in de Nederlanden vestigden.
22

Saint- C laude.
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Sappelwerk

o. Z. s a p p e 1 e n.

Vooral voor naadsteenen kan deze uitdrukking gebruikt worden. Is er nijf aan een steen, dan is de
richting van zelf gevonden. Is er geen nijf, dan moet
de slijper den steen in verschillende richtingen opzetten,
tot hij loopt. Z. ook: een ruitj e probeeren.

Schaal(tje) y r. (o.) Z. weegschaal (t j e).
Schaar y r. (zagerij) Fr. cisaille; Eng. shear ; Hd. Scher e.
De schaar dient, om de vierkante plaatjes phos-

Metaalschaar.
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phorbrons e e n i g s z i n s of te ronden, alvorens zij
op de draaibank komen, waar zij volmaakt rond
worden gemaakt.
Schadevergoeding yr. Fr. dedommagement, amende;
Eng. indemnity; Hd. Schadenersatz.
Z. afhouden.
Schaften Fr. manger; Eng. to pause, to eat; Hd.
pausieren.
Het eten tusschen de werktijden.
Schafttijd
Schaftuur

yr. Fr. heure du repast Eng. break; Hd.
o. Pause, Essenszeit, Ruhestunde.

Bestond vOOr 1896 in den eigenlijken zin des woords
niet. Men at zijn brood onder het werk door ; in den
tijd der huisindustrie wist de slijper bijv. niets van
schaften. Toen de molen later door paarden in beweging
werd gebracht, had men op gezette tijden verwisseling
der paarden, en deze tijd was eene snort van schafttijd.
Doch ook hierin kwam verandering, toen er een middel
gevonden werd van paarden te verwisselen, zonder dat
het stoornis in het werk ten gevolge had. Hetgeen op
schafttijd geleken had, verviel nu weer.
Sedert 1896 is er een regelmatige schafttijd van
1 112 a 2 uur.
Schatten van Lombok Z. Lombokschat.
Schatter Z. t a x a t e u r.
Scheef Fr. oblique; Eng. skew; Hd. schief.
Wordt gezegd van een ruitje, plekje of rondist, dat
niet recht opgezet, of niet op de juiste plaats gelegd is.
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Scheidsrechter m. Fr. arbitre; Eng. arbiter, arbitrator;
Hd. Schiedsrichter, Schiedsmann.
Degeen, die bij verschil van meening, een oordeel
uitspreekt, waaraan de beide partijen zich hebben te
onderwerpen.
Zoo heeft men een scheidsrechter voor het geval,
dat partijen het niet eens zijn omtrent het getal leerlingen, dat zal worden toegelaten. In den loop van
dit jaar 1907 is te Amsterdam de scheidsrechter opgetreden ; bij besluit van beide partijen was daartoe
benoemd de voorzitter van de Kamer van Koophandel
in die stad. Z. Leerlingcommissie.
Schepje o. Fr. pellet Eng. shovel; Hd. Schaufel.
Hiermee worden bij het sorteeren van groote hoeveel-

Schepje.

heden de steenen opgeschept ; dit voorwerp is van
metaal. Zoowel bij het sorteeren van ruw als van
geslepen goed, doet het dienst.
Schermkapje o.
(zagerij).
Schermpje 0.
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Een toestelletje in den vorm van eene kap, dat het
afgezaagde stuk opvangt, wanneer dit valt.

Scherp 1 o. (sn.) Fr. brut.
Snijdersterm, bedoelende ruw werk, een ruw partijtje enz.
Scherp 2 0. Z.-Nederl. Z. meesn ij d e r.

Scherp of (sn.) Wordt gebezigd, wanneer de snijder een steen
zoover bewerkt heeft, dat deze slechts gerondist en
nageplozen behoeft te worden.

Scherpdop m. (machinesnijden). De dop, die op den stok wordt
gedaan, Welke bij het machinesnijden wordt gebruikt.
De scherpdop wordt geplaatst op den meesnijder.

Scherpe aansteker m. (zt.)
Steker, om het metaal tegen den steen te werken.

Scherpe aansteker.
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Scherpe schijf yr. Fr. meule dure.
Wordt gezegd, als de schijf niet goed geschuurd
is en men bij het leggen van den winger op de
tang eene trilling voelt, terwijl tevens een gedruisch
wordt vernomen. De schijf kan ook to scherp zijn
door de minder geschikte grondstof, waaruit zij is
gemaakt.
Scherpe stek Z.-Nederl. Z. m e e s n ij d e r.
Scherpje o. Fr. pointe tranchante, lame.
Hieronder verstaat men een diamantscherfje, endje
of scherpen rand van een grooter stuk, waarmede de
kloover eene kerf fijn en diep uitsnijdt, nadat hij eenige
botjes heeft gebruikt. Z. k loov en, botj e.
Schiffertje o. Fr. trois faces; Eng. three faces.
Een roosje, waarop slechts weinig facetten, meestal
drie, zijn geslepen.
Het woord is ontstaan uit schilfertj e. De s c h
in schiffertj e wordt uitgesproken als de Duitsche
sch in schOn enz.
Schijf' yr. (s1.) Fr. rn e u 1 e, plateau; Eng. disc, disk,
wheel, skive; Hd. (Schleif)scheibe.
Dit voorwerp is het voornaamste bestanddeel van den
molen, dien de brillant- en de roosjesslijpers gebruiken.
De schijf heeft een middellijn van omstreeks 3 dM.
en eene dikte van 1 1/2 cM. Zij wordt door stoomkracht
of elektrische kracht gedreven, waardoor zij omstreeks
tweeduizend maal in eene minuut draait. Zij bestaat
uit eene as of spil, waaraan een knoop is gelascht.
Op dien knoop rust de s t o el, waarop het blad is
bevestigd in dier voege, dat het boven de schijf uitkomende deel aanmerkelijk grooter is dan het daar-
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onder uitkomende. Is het blad erop, dan wordt dit
opgesloten met eene bus (ring), die bevestigd wordt
door twee s p i e e n, die zich in de spil bevinden.
De spil is voorzien van stalen punten, eene van
boven en eene van onder, daar gewone ijzeren punten
zouden verloopen, tengevolge van de wrijving in het

Schijf.

pokhout. In den stoel is eene k a m e r bevestigd tot
behoud van het evenwicht, men bezigt daartoe stukjes
loud. In de onderspil is een houten klo s (somtijds
van ijzer), waarin zich een of twee gle u v en bevinden
voor den riem.
De schijf is van fijn korrelig, grauw gietijzer. Dit
ijzer mag niet te hard zijn, daar het poeder dan niet
in het metaal dringt ; aan den anderen kant moet echter
ook te zacht metaal vermeden worden, daar het poeder
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erin zou wegzakken. (Z. b ez a a id). De schijf is cirkelvormig en overal even dik.
Men onderscheidt de H ollan dsche en de A n tw e r p s c h e schijf, al naar gelang zij in Nederland of
in Belgie is gemaakt.
Z. verder hooge schijf, lage schijf, halve schijf,
scherpe schijf, zachte schijf, onplatte of
onvlakke schijf, nest, theeschijf.

Schijf 2 yr. (sn.) De schijf van de snijmachine, die dient om
de as te verstellen ; dit laatste geschiedt door met
een Kamer op de schijf te slaan.
Schijf 3 yr. De schijf der zaagmachine. Zij is gemaakt
uit phosphorbrons en wordt doortrokken met poeder,
opdat de steen gezaagd kan worden. De dunste schijf
is o.I millimeter, de dikste o, 2 5 ,millimeter ; deze
laatste dikte dient voor grove steepen.
De schijf moet geheel rond zijn en wordt daartoe
op de bank gedraaid. Om te kunnen zagen, wordt de
schijf op eene spil gezet. Zij wordt vaak tusschen twee
klemplaten bevestigd, teneinde ongelijkmatige beweging
of schommelen te voorkomen.

Schijfblad Z. blad, schijfl.

Schijfblad.
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Schighouden Hieronder verstaat men den korteren of langeren
duur, dat de slijper de schijf kan gebruiken. „H ij
heeft lang op de schijf gezeten" beteekent:
hij heeft, alvorens weer geschuurd moest worden, lang
met die schijf kunnen slijpen.
Het schijfhouden kenmerkt den geroutineerden slijper;
het heeft tweeerlei voordeel, vooreerst besparing van
schuurkosten ; doch bovendien is het een feit, dat de
schijf, hoe Langer zij gebruikt is, des to beter het
poeder opneemt.
Schijfkring m. Fr. cercie du plateau, raie du plateau;
Eng. skive circle; Hd. Scheibenring.
Z. loopkring, zoetkring.
Schijfschuurder Z. schijvenschuurder.
Schijfstoel Z. stoel.
Schbvendraaierij yr. Fr. tournerie; Eng. turner's shop;
Hd. Abdrehanstalt.
De inrichting, waar de schijf wordt afgedraaid.
T. afdraaien.
Schbvenrek o. Fr. ratelier a meules (plateaux) Eng.
diskholder; Hd. Scheibengestell.
Een rek onder de molenbank, waarin de slijper
eenige schijven in voorraad heeft liggen. Ook in de
schuurderij vindt men schijvenrekken, waarin de schijven
liggen, die niet in bewerking zijn.
Schijvenschuurder m. Fr. frotteur, limeur; Eng. scourer,
cleaner; Hd. Scheibenglatter.
Degene, die de schijf schuurt, alvorens zij gebruikt
wordt. Er wordt geschuurd met biksteen en met zandsteen. Z. s c h ur en.

Schijvendraaierij.
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Schijvenschuurderij yr. Fr. atelier de frottage; Eng.
scouring shop; Hd. Scheibenglatter-werkstat t e.
De inrichting, waar de schijven warden geschuurd.
Z. schuurdersbedrijf.
Schijvenschuurders (De Vereenigde Z. Vereenigde
Schijvenschuurders (De.
Schbvenschuurdersbaas m. Fr. patron-limeur, patron
frotteur; Hd. Scheibenglatter-meister.
Degene, die met behulp van anderen, het schijvenschuren verricht.
Schbvenschuurdersknecht m. Fr. o u v r i e r frotteur; Hd.
Scheibenglatter-gesell(e).
Vgl. schijvenschuurdersbaas.
Schilddey o. Een zeer dun endje.
Schild(je) 2 Fr. six faces; Eng. six faces.
..
Een roosje, waarop slechts weinig facetten zip
geslepen ; gewoonlijk zes. Z. roosj e.
Schoft yr. Fr. tache; Eng. shift; Hd. Schicht.
Werktijd, een gedeelte van den arbeidsdag.
Vroeger werd de dag verdeeld in schoften van drie
uren. Nu de acht- of negenurige werkdag is ingevoerd
en er een waste schafttijd bestaat, wordt niet meer van
s c h oft gesproken.
Schort yr. Fr. tablier; Eng. apron; Hd. Schtirze.
Schort beteekent eigenlijk : afgekort kleedingstuk, vgl.
Eng. shirt = hemd, en vooral Eng. short, uit het
Angelsaksisch s c e o r t. Het woord is ontleend aan het
Latijnsche ex c u r t u s, eene samenstelling van e x en

Schij venschuur derij me t werkmolens en schijvenrek.
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c u r t u s = verkort, verminkt. Z. ook b o e z el a a r,
sloof.
De steen, waarmede de schuurder
werkt, nadat hij met biksteen den ruwen
grond uit de schijf heeft gehaald.
Schotlander
De eigenlijke naam is Gothlan ds
c h e s t e e n, doch dezen hoort men
Schotlandsche steen
veel minder dan de bier aangegeven
namen, althans in de schijvenschuurSchotsche steen
derij. Nu is h et zeer toevallig, dat dit silurische
gesteente, dat op Gothland thuis behoort, ook in
Schotland wordt gevonden, zoodat de namen Schot
en Schotsche steen wel niet de oorspronkelijke
zijn, doch niet als geheel onjuist mogen bestempeld
worden. De namen Schotlander en Schotlands c h e s t e e n, kunnen niet anders dan verbasteringen
uit Gothlander en Gothlandsche steen zijn,
daar zulke afleidingen van Schotland in het
Nederlandsch niet voorkomen.
Schot

Schroef yr. Fr. vis, écrou; Eng. screw; Hd. Schraube.
Men vindt eene schroef aan verschillende voorwerpen,
bijv. aan de slijperstang, ook aan de sleet ook worden
de kloovers- en snijdersbak met eene schroef vastgezet.
Schroefdraad m. Fr. filet de vis; Eng. screw thread;
Hd. Schraubengewinde.
Het u i t springende deel der schroef; komt bij
verschillende werktuigen voor, zooals bij den dop van
den slijper en het steeltje, verder bij de versteltang van
den machinesnijder enz. Tegenst. s c h r o e fg a n g.
Schroefgang m. Fr. pas de vis; Eng, thread of the
screw; I-Id. Schraubengang.
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Het i n springende deel der schroef. Z. verder
schroefdraad.

Schroevedraaier m. Fr. tourne-vis; Eng. turn screw;
Hd. Schraubenzieher.
Toestel, om de verschillende schroeven bijv. der snijmachine en zaagmachine, vast of los to draaien.

Schuiertje o. Z. poederborsteltje.
Schuif y r. Fr. coulant; Hd. Schieber.
Sieraad, dat bij den ketting behoort en er langs
schuift. Veelvuldig zijn de vormen der schuif; vaak is
zij, vooral in den nieuweren tijd, met diamanten versierd.

Schuiven.
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Schuit l yr. Fr. bateau.
Zoo noemt de kloover een stuk, door de verdeeling
verkregen. De schuit heeft een harden hoek en twee
gekloofde zijden. Van de schuit worden voorts twee
eindjes afgenomen, waardoor zij een kapje wordt. De
afgeslagen eindjes heeten tor en en de n.
Schuit2 Snijdersterm voor eene gekloofde tweepunt.

Schuren l (der schijf) Fr. fr o t t e r, 1i m e r; Eng, to scour
to clean; Hd. abschleifen, glatten.
Dit geschiedt door den schijvenschuurder, die daartoe de schijf in het pokhout zet en dan met biksteen
en Gothlandschen steen werkt. Biksteen dient, om
den ruwen grond uit te halen, Gothlandsche steen om
na te schuren.
De schuurder brengt ondiepe inkervingen op de
schijf aan, waarin het poeder later doordringt, opdat
het niet van de schijf wordt geslingerd, wanneer deze
in beweging wordt gebracht.
Het schuren met biksteen geschiedt, terwijl de
schuurder in elke hand een stuk steen heeft, waarmee hij werkt ; tegelijk wordt de schijf in draaiende
beweging gehouden.
Bij bet naschuren houdt de schuurder den steen
in de rechterhand, in de linkerhand een plankje tot
beschutting der hand, die de schijf in beweging
brengt.
Voor het schuren eener schijf is het loon ongeveer
I .5o gulden (drie franken).
In Duitschland, ook in de Jura geschiedt het schuren
machinaal en wel door den machinist, terwijl de slijper
zelf met een steen de streepen aanbrengt.
Op de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen te
Amsterdam 1907 waren schijven te zien, die op eene

23
Schij venschu urderij (ou de inrichting).
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machine, uitgevonden door den juwelier S. Disselkoen
aldaar, waren geschuurd.
Schuren 2 (van de schijf der zaagmachine) Z. s c h u u r 1 a t t en
en schuurpapier.
Schuurder m. Z. schijvenschuurder.
Schuurderij yr. Z. schijvenschuurderij.
Schuurdersbaas m. Z. schijvenschuurdersbaas.
Schuurdersbedrijf o. Fr. metier de frotteur; Eng. scourer's trade; lid. Glatterhandwerk.
Vroeger gebeurde dit algemeen als huisindustrie
in onfrissche kamertjes of op zolders. In de laatste
jaren is men ertoe overgegaan, zich te vereenigen en
daartoe flinke, ruime lokaliteiten in te richten ; ten
gevolge hiervan is het n a c h t w e r k (Z. aldaar) ook
afgeschaft.
Schuurdersknecht m. Z. schijvenschuurdersknecht.
Schuurlat y r. Fr. cabron, polissoir; Eng. emery
stick; Hd. Schmirgelholz.
De latjes, waarop het schuurpapier is bevestigd, om
de zaagschijf te schuren. Z. s c h u r e n 2, s c h u u rpapier.
Schuurpapier o. (zagerij). Fr. em e r i ; Eng. em ery paper;
Hd. Schmirgelpapier.
Dit dient, om de schijf in de zagerij glad te maken.
Het schuurpapier bevindt zich daartoe op twee latjes,
waartusschen de schijf zich beweegt.
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Second bywater Term van den ruwhandel ; bij het sorteeren
volgens de kleur de donkerste bijwater-kleur. Z. fin e
bywater, ruw.
Second Cape In den ruwhandel gebruikelijk bij het sorteeren
volgens de kleur. Eene betere kleur, doch nog altijd
inferieur, vergeleken bij blauwwit, is fine cape. Z.
verder r u w.
Sein o. (s1.) Fr. signal; Eng. signal; Hd. Signal.
Een teeken, dat de machinist geeft, wanneer hij wil
te kennen geven, dat de machine zal ophouden. De
slijpers weten dan, dat zij hunne tangen moeten afnemen
en hunne doppen inpakken. Gewoonlijk geeft de machinist
dit sein omstreeks een kwartier vbe.r den tijd van ophouden.
Het woord s e i n is afgeleid van het Fransche
sign e, dat weder beantwoordt aan het Latijnsehe
sign u m= teeken.
Sekreet o. Z. privaat.
Serie y r. Fr. serie; Eng. series; Hd. Serie.
In den ruwhandel gebruikelijke term. Men verstaat
daaronder de onderverdeeling van een shipment in bij
elkander behoorende reeksen partijen.
Sernaaltje o. Term der roosjesindustrie, gebruikelijk voor een
zeer dun stukje, te dun om er een schildje van te
maken. Voornamelijk in Antwerpen worden deze minderwaardige stukjes nog bewerkt.
Shipment o. Eerie hoeveelheid aangevoerd ruw diamant, die
door de ruwhouders in series wordt verdeeld. Z. s e r i e,
ruw.

3 56
Silver Cape Term van den ruwhandel, ziet op de kleur.
Z. r u w.
Simili 0.
Similibrillant M.
Similidiamant m. en o.

Onecht diamant, bestaande uit
thalliumhoudend glas met hoog lichtbrekingsvermogen. Het woord komt
van het Latijnsche similis = gelijkend.

Sint-Eduardus Gebruikelijke naam voor de Roomsch-Katholieke
Diamantbewerkersvereeniging te Amsterdam, zijnde die
van Naar schutspatroon. Z. ook S t. E d u a r du s.
Sjangenaaien Uitdrukking, voornamelijk door Joodsche werklieden gebruikt, voor stelen en in het algemeen oneerlijke handelwijze van den diamantbewerker. (Vgl. b 1 o mpott e n).
Over den oorsprong van dit woord bestaan slechts
gissingen.
.
Voor de meening, dat het eene verbastering zou
zijn uit het Fransche changer (= verwisselen), is
niet veel te zeggen.
Volgens anderen zou het woord gevormd zijn uit
de namen der twee Hebreeuwsche letters 0, ; (s =
s a m m e c h, ng = n g a I n), elke deter letters zou dan
het begin zijn van een woord, waardoor het begrip
„oneerlijke handelwijze" wordt uitgedrukt 1). Doch ook
deze verklaring is niet steekhoudend.
Evenals het woord kanoentje (Z. aldaar), dat uit1) Iets dergelijks als de uitdrukking k o efno en; een woord, gevormd uit de
twee Hebreeuwsche letters r en 3 (k = koef, n = n n), de eerste letter als
begin van het woord k o s t, de tweede als beginletter van het woord niet s,
waardoor het begrip gratis (k ost niet s), Joodsch-Duitsch koscht nik s,
wordt uitgedrukt.
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sluitend door Christen werklieden wordt gebezigd, heeft
men „sjangenaaien" tot heden toe niet kunnen afleiden.
Het is hier niet de plaats, om uit te weiden over
de zoogenaamde „geheime talen" (niet hetzelfde als
boeventaal, Koeterwaalsch enz.), die door de geleerden
onderzocht worden en werden, en welk onderzoek
verrassende resultaten heeft opgeleverd omtrent den
systematischen bouw Bier talen.
Het Joel der „geheime talen" is, zich verstaanbaar
te maken in een kleinen kring, zoodat zij, die niet tot
de ingewijden behooren en in het gezelschap aanwezig
zijn, het gesprek niet kunnen volgen.
Nu is vaak, zooals gezegd, de sleutel te vinden,
voor de samenstelling van zulk eene taal. Doch niet
minder waar is, dat vaak woorden in den eigenlijken zin
des woords „gemaakt" worden, zonder dat samenhang
met andere begrippen bestaat, o. a. in de zoogenaamde
kindertaal. Ook in de diamantindustrie zijn zoo enkele
woorden ontstaan ; en dit kon daar zooveel te eerder,
wijl de beoefenaren van dit vak, naar verhouding
weinig in getal, langen tijd bijna uitsluitend ras- en
geloofsgenooten, woonachtig voor het meerendeel in
een bepaald gedeelte eener groote stad, bovendien
meestal aan elkander verwant waren. Zulk een „uitgevonden" woord plantte zich door verandering van
patroon voort van „winker tot „winker van fabriek
tot fabriek.
„Sjangenaaien" kan tot de besproken rubriek van
woorden behooren.
Veelal ligt to c h een bepaald woord ten gronde,
dat evenwel met het begrip, dat men wil uitdrukken,
Been verband houdt.
En in dit Licht beschouwd, is de volgende poging
tot verklaring van „sjangenaaien" niet al te gewaagd.
In de jaren 1870—'72, dus in den zoogenaamden
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Kaapschen Tijd (Z. aldaar), liet het Siameesche tweelingpaar, dat ook de wetenschap heeft beziggehouden,
zich weder zien ; de bladen en tijdschriften waren
gevuld met bijzonderheden omtrent dit wonderbaarlijke menschenpaar, dat sedert 1829 niet in Europa
was geweest. Iedereen ging hen zien, iedereen sprak
over hen. De eene heette Chan g, de andere E n g ;
en deze namen waren een tijdlang op ieders lippen.
Uit Bien tijd is nog overgebleven het bestempelen van
de verhouding van twee menschen, die men als onafscheidelijken bij elkander ziet, als „Chang en Eng",
eene minder klassieke benaming dan het gebruikelijke
„Castor en Pollux."
En nu is het niet onmogelijk, dat de vereeniging
dezer beide namen tot een werkwoord, als benaming
voor iets, dat men niet noemen wil . . . of mag, wend
gebruikt.
Hierbij moet nog gevoegd worden, dat ik vermeen,
in den tijd, toen ik met de bestudeering van de
diamantindustrie aanving (1885), het woord wel eens
eenigszins als sj a n g en en g e n te hebben hooren
uitspreken.
In elk geval is uit de orthographie, die hier gevolgd
wordt, en dan toch op geen vasten regel berust, niets
op te maken.
Sjofel Fr. mauvais; Eng. bad; Hd. schlecht.
Hieronder verstaat men slecht werk, dat bijv. steekt,
of dat moeielijkheid oplevert, omdat men geen ruitje
schitterend kan maken. Dit komt zeer veel voor bij
chips en andere soorten, waarin zich naden, greinen
of glessen bevinden.
Dit woord is het Hebreeuwsche L-7P1. (sj a fe 1, doch
volgens de uitspraak der Hoogduitsche Joden sj o feil),
hetgeen beteekent 1 a a g, gem e e n.
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Slaan Wordt door den slijper gezegd van de schijf, wanneer
zij niet in balans is.

Slee y r. Het toestel, waarin de tang rust. Het bestaat uit twee
stiften, die verbonden zijn door een stuk ijzer van
2 dM. lengte en 2 c. breedte. Door middel van
eene schroef onder de tafel wordt dit stuk ijzer vastgezet. De slee maakt, dat de tang niet bewegen kan.

Slee.

Sleutel m. Fr. clef; Eng. wrench; Hd. Schlassel.
Deze dient, om de schroef van de slijperstang vast
te maken.
Z. ook dopsleutel.

Slijpen l Fr. tailler; Eng. to polish; Hd. schleifen.
N.B. Het Fransche tailler heeft vaak de beteekenis van diamantbewerken in het algemeen, terwijl
dan het slijpen genoemd wordt poli r. Zie overigens
ook p 0 1 ij s t e n, waarvoor men in het Fransch zegt
p o 1 i r.
Het slijpen is de laatste bewerking, die de steen
ondergaat.
Het vindt op de volgende wijze plaats
De te bewerken steen wordt in den dop geplaatst,
waarin soldeer is gebracht, dat den steen vasthoudt.
Men draagt zorg, den steen zoodanig te plaatsen, dat
het te slijpen gedeelte evenwijdig met de schijf van
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den molen komt te staan. De dop is voorzien van
een dunnen roodkoperen steel, waarmede hij in de
tang wordt vastgezet.
Thans wordt de dop op de schijf geplaatst en door
de bewegingen der schijf wordt een ruitje geslepen.
Hiertoe heeft men de schijf voorzien van diamantpoeder, dat met olie is aangemaakt.
De tang staat tusschen twee stiften (s 1 e e), zij kan
worden opgelicht en verschoven. De schijf is voorzien
van eene as, die boven en beneden in eene spitse punt
eindigt, welke in tappen van pokhout draait.
Nadat een ruitje is aangebracht, wordt het soldeer
van den dop geweekt in eene vlam, en nu is de taak
van den versteller, den steen zOO te plaatsen, dat een
ander gedeelte evenwijdig met de schijf komt te liggen,
ten einde een volgend ruitje aan te brengen.
Wanneer een ruitje bijna op zijne grootte geslepen
is, wordt bet gezoet of gepolijst, waardoor de krasjes
eraf gaan en de steen Leven krijgt.
Het slijpen in Hanau wijkt eenigszins of van de hier
beschreven wijze; zooals ook de Duitsche slijperstang
afwijkt van die, welke overal elders wordt gebruikt.
Z. tangs.
Wij zullen thans eene beschrijving geven van het
brills ntslij pen.
Het bestaat uit
a. kruissl ij p e n, d. i. het aanbrengen van den
brillantvorm in vierkant, d. w. z. van tafel en
kollet met vier hoeken van boven en van onder ;
b. achtkantsl ij p e n: het aanbrengen van paviljoenen en bezeelen ;
c. brillant eer en: het aanbrengen van het getal starren en halfjes. Zie: brillanteere n,
naakt (nakend) brillanteeren, vol
brillanteeren.

Slijpen.
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Nadat de steen is opgezet, worden achtereenvolgens
geslepen : I°. de tafel ; 2°. het kollet ; 3 °. de vier
hoeken van boven. Na deze bewerking is de steen van
bov en in kruis.
Thans worden geslepen : 4°. de vier hoeken van

Achtkant.

Kruis.

onder. Hierdoor komt ook de steen van onder in kruis
en is de geheele steen dan in k r u i s.
Vervolgens moet de steen in achtkant worden
gebracht, d. w. z. er moeten acht nieuwe vlakken
worden aangebracht : vier op de tafelzijde en vier op
kolletzijde; die op de tafelzijde heeten b e z e e 1 e n,

\
■■,

,

Verstel van boven.

die op de kolletzijde zijn de pa v i 1 j o e n e n. Is de
steen in achtkant, dan zijn ook tafel, kollet en rondist
in acht gelijke deelen verdeeld.
Nu volgt het brillanteere n, d. i. het aanbrengen van de s t a r r e t j es en de halfje s. De
starretjes worden geslepen aan de punten, waar tafel,
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hoek en bezeel samenkomen. De halfjes worden geslepen aan weerszijden van de grenslijn van een bezeel,
zoodat bij elk bezeel vier halfjes en twee starretjes
behooren. Het eerste dezer vier halfjes wordt aan den
b i n n en kant van het bezeel geslepen, en wel links of
rechts. Het begint op 1/4 van de grenslijn, van de tafel
af gerekend, en eindigt in het rondist. Het tweede
halfje wordt op dezelfde wijze n a a s t het eerste aangebracht, dus vanzelf aan den b u i t en kant van het
bezeel. Het derde halfje wordt op dezelfde wijze als

Brillant, van boven af.

Brillant, van onder af.

het eerste aan den binnenkant der andere grenslijn en
het vierde, evenals het tweede aan den buitenkant dier
lijn geslepen, aan de punten, waar tafel hoek en bezeel
samenkomen. De halfjes, (paviljoenhalfjes en hockhalfjes) op de kolletzijde worden op dezelfde wijze
aangebracht als die op de bovenzijde.
Slijpen 2 (van de klooversmessen) Fr. a i g u i s e r ; Eng. t o
whet; Hd. schleifen.
Dit vindt op de volgende wijze plaats
Het mes wordt eerst met den scherpen kant over
een zandsteen gehaald, om de oneffenheden er uit to
krijgen. Vervolgens worden de zijkanten over den
steen gehaald. Dit alles gebeurt door den kloover zelf.
Is dit eenigen tijd een aantal malen gebeurd, dan is
het noodig, dat het mes bij den messenslijper wordt
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gebracht, waar het voor ongeveer 20 cents (40 centimes) wordt aangezet en geslepen.
SEjper m. Fr. polisseur; Eng. polisher; Hd. Schleifer.
Hij, die het slijpwerk verricht. Men onderscheidt
brillantslijpers, kapslijpers en roosjesslijpers.
Men onderscheidt de eerste rubriek in : k r u i s s 1 ijpers, achtkantslijpers en brillanteerders; z.
deze verschillende woorden. Z. ook k u n s t s 1 ij p e r.
Slijperij Fr. taillerie; Eng. cutting works; Hd.
Schleiferei.
Oorspronkelijk was het slijpen eene huisindustrie,
de slijpers werkten op zolders. Langzamerhand deed
zich echter de behoefte naar betere werkplaatsen gevoelen,
en zoo ontstond te Amsterdam de eerste slijperij, opgericht door eenige juweliers aldaar in het eerste kwart
der I 9e eeuw. De grootere aanvoer van ruw en de vraag
naar geslepen waren oorzaak, dat eene tweede fabriek
werd gebouwd. In 183o waren er vier fabrieken.
De beweegkracht werd toen door p a a r d e n geleverd. De eerste s t o o m slijperij te Londen is van
1824, te Amsterdam van 184o.
Langzamerhand verdwenen alle paardenfabrieken en
maakten plaats voor de stoomslijperijen. De eerste
stoomslijperijen te Amsterdam waren : de fabriek van
Martin Coster in de Zwanenburgerstraat, Welke thans
nog bestaat, en de fabrieken der „ Diamantslijperijmaatschappij", die er drie bouwde, waarvan die op de
Nieuwe Achtergracht thans nog bestaat, die het grootste
getal molens van alle fabrieken te Amsterdam heeft. De
twee andere fabrieken der Maatschappij zijn intusschen
verdwenen.
In de laatste jaren zijn te Antwerpen en te Amsterdam eenige groote slijperijen gebouwd.

Slijper ij der Firma I.

J.

ASSCH ERte

Amsterdam, geop en d14 Mei19 07.
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Men heeft onder slijperij niet alleen to verstaan de
inrichting, waar geslepen wordt ; daar zijn tevens werkplaatsen voor zagen, klooven, snijden, en zelfs hier
en daar voor het schuren.
Slijpersbaas m. Fr. maitre-polisseur; Eng. master
polisher; Hd. Schleifermeister.
Z. baas'.
Slijpersbedrijf o. Fr. metier de polisseur; Eng. polisher's trade; Hd. Schleiferhandwerk.
Alles, wat tot het handwerk van den slijper behoort.
Slijpersgast m. 1-Nederl. Z. s 1 ij p e r s k n e c h t.
Slijpersgereedschap o. Fr. outillage de polisseur; Eng.
polisher's tools; Hd. Schleifergerat.
Het slijpersgereedschap bestaat : uit s c h ij f, tang,
d o p en eenige kleinere voorwerpen. Z. elk deter
woorden en s 1 ij p e n.
Slijpersknecht m. Fr. ouvrier polisseur; Hd. Schleifergesell (e).
Degeen, die onder een baas werkt.
Slijpersleerling m. Fr. a p p r e n t i de polisseur ; Eng.
polisher's apprentice; Hd. Schleiferlehrling.
Z. leerling.
Slijpersloon o. Fr. salaire des polisseurs; Eng.
polisher's wages; Hd. Schleiferlohn.
Het loon van den slijper is of stukloo n, of
vast geld. Z. deze woorden; z. ook eigenkostenstelse 1.
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Slijpersmolen m. Z. m o 1 e n.
Slijperspatroon m. Z.-Nederl. Z. s 1 ij p e r s b a a s.
Slijperspersoneel o. Fr. personel de polisseurs;
Eng. gang of polishers; Hd. Schleiferpersonal.
Vgl. brillantslijperspersoneel.
Slijperstang yr. Z. t a n g1.
Slijperstarief o. Fr. tarif des polisseurs; Eng. polishing tariff; Hd. Schleifertarif.
Vgl. brillantslijperstarief.
Slijperswas m. Fr. f i 1 ; Eng. wire; Hd. F a s e r.
De richting, waarin de slijper den steen moet opzetten, wil deze loopen. Daar de bedoeling is, stukken
of to slijpen, lint de slijperswas dwars op de richting,
waarin zich de steen heeft ontwikkeld. Vandaar dat de
slijperswas een andere is dan de klooverswas. Z. verder
ook zaagwas.
Slijpkring m. Z. kring.
Slijpsel o. Fr. taille; Eng. polish; Hd. Schliff.
Buiten het slijpsel van den tegenwoordigen tijd heeft
men nog het Indische slijpsel van vroeger. De oorspronkelijke vorm was de roos, waarin ook thans nog
vele der oude steenen zijn geslepen.
Slijpsteen m. Fr. m e u 1 e, p i e r r e a aiguiser; Eng.
grind stone; Hd. Schleifstein.
Z. s 1 ij p e n2.
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Slijpster y r. Fr. polisseuse; Eng. polisher; Hd.
Schleiferin.
Z. vrouwen.
Slijptang Z. slijperstang.
Slijpvorm m. Fr. taille; Eng. shape; Hd. Form.
De verschillende vormen, waarin de steenen geslepen
kunnen worden. In hoofdzaak heeft men brillantvorm
en roosvorm. Buitendien heeft men de phantaisievormen
navet, pendeloque, briolet, markies,
p o r t r e t s t e en enz., terwijl de kunstslijper allerlei
andere vormen aan den steep kan geven. Z. k u n s tslijper.
Een slijpvorm in de Jura zeer bekend, doch later
ook elders uitgevoerd, is het a c h t k an tj e Z. aldaar.
In de Jura heeft men buitendien nog eenige andere
slijpvormen.
Uit ouderen tijd heeft men nog : d i k s t e e n en
lab o r a a t. Z. deze woorden.
Sloof yr. Fr. tablier; Eng. apron; Hd. SchUrze.
Dit woord herinnert aan het Engelsche s l e e v e
en 't Hoogduitsche S c h 1 e i f e. Het is afkomstig van
sluipe n, Mnl. slup e n, waarin tevens ligt opgesloten de beteekenis schuiven, afstroopen.
Vgl. boezelaar, schort.
Slothout o. Het stuk pokhout, waarmede de schijf wordt
opgesloten.
Sluitend makers De punters der halfjes aan het rondist tegen
elkander doers sluiten.
Smal endje (sn.) o. Het kleinste der beide endjes van boven
of van onderen.
24
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Smederij yr. Fr. forge; Eng. forge; Hd. S c h m i e d e.
Z. s m i d.
Smelters (soldeer) Fr. fondre; Eng. to melt; Hd.
schmelzen.
Z. soldeer.
Smeltkroes m. Fr. creuset; Eng. crucible; Hd. Schmelztiegel.
De kroes, waarin in de zagerij het aluminium wordt
gesmolten.
Smid m. Fr. forgeron; Eng. blacksmith; Hd. Schmied.
Degene, die de schijven, wanneer zij van de fabriek
komen, in elkander zet of ze herstelt; aan de schijvenschuurderij is daartoe vaak eene smederij verbonden,
waar tevens het afdraaien plaats vindt.
Smokkelaar m. Fr. contrebandier; Eng. smuggler;
Hd. Schmuggier.
Z. smokkelen.
Smokkelaarster yr. Fr. contrebandiere, Eng. smuggler;
Hd. Schmugglerin.
Z. smokkelen.
Smokkelen Fr. faire la contrebande; Eng. to smuggle;
Hd. schmuggeln.
Het bedriegelijk invoeren van echte bewerkte steenen
in landen, waar rechten geheven worden, bijv. bij het
invoeren in Amerika, ten einde de 1 o°, i0 rechten to
ontduiken.
Door deze handelwijze kan het goed tot lageren
prijs aan de koopers worden aangeboden, hetgeen
eene oneerlijke concurrentie ten gevolge heeft.

Handsnijder.
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Het woord is afgeleid van s m u i g e n, Mnl. s m u k en,
Hd. s c h m i e g e n, dat de beteekenis van „i n h et
geheim, kruipend zich tegen iets drukken" heeft.

Snaar y r. Fr. corder Eng. string; Hd. Saite.
Snaren werden in de oude fabrieken gebruikt in
plaats van riemen, om de beweegkracht op de schijf
over te brengen.
Eigenaardig is de uitdrukking: „er is een snaar in
den koker", waarmede de oude slijpers te kennen
gaven, dat aan de transmissie iets haperde.

Snijbak Z. snijdersbak.
Snijden 1 Fr. (de)bruter, egriser; Eng. to cut, to round;
Hd. reiben, grauen.
Evenals het klooven, is ook het snijden eene vinding
van lateren datum, ontstaan uit de behoefte, aan de
grootere vraag naar geslepen spoediger te kunnen
voldoen.
Het snijden heeft ten Joel den vorm, lien de kloover
heeft aangebracht of die — indien de steen niet gekloofd
behoefde te worden — reeds aanwezig was, zoo te
veranderen, dat de hoofdtrekken voor den slijper eraan
worden gegeven. Daartoe worden scherpe kanten en
uitstekende punten weggenomen.
Het snijden heeft op de volgende wijze plaats : De
te snijden steen wordt in den linkerstok (o p s n ij d e r)
geplaatst, in welks holte tevens cement is. Op dezelfde
wijze wordt in den rechterstok een stuk ruw diamant
(harde hoek, tafel, punt of kollet) gebracht met den
scherpen kant naar buiten. Met dezen harden kant
wrijft of schuurt de snijder over den te snijden diamant
meestal tegen den was in.

Machinesn ij den.
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De snijder moet ook den steen v e r s t elle n. In
hoofdzaak geldt hiervoor, wat bij het klooven is meegedeeld (Z. aldaar). De snijderstermen bij het verstellen
zijn: op den bak, uit den bak, aan den vinger,
aan den duim.
Is aan den steen de grondvorm gegeven, dan krijgt
de slijper dien ter bewerking. Is de steen in kruis of
in achtkant gebracht, dan brengt de slijper hem den
snijder terug voor het narondisten.
In het Duitsch wordt snijden genoemd r e i b e n,
wat eene betere benarning is, meer in overeenstemming
met het bedrijf.
Het poeder, dat bij het snijden op den zeefbodem
van den bak valt, gebruikt de slijper bij de bewerking.
Het snijden is een zwaar werk. De snijder gebruikt
daarom, ter bescherming der vingers, hands c h o en en
en een led e r en ring. Z. deze woorden. Wanneer
een snijdersbak geruimen tijd gebruikt is ziet men
groote gleuven in den koperen bak, tengevolge der
sterke wrijving. Z. ook a f h a 1 e n.
Het snijden, dat hier beschreven is, is het handsnijden.
Deze bewerking kan ook met de machine plaats
hebben. Z. machinesnijden, snijmachine.
Voor het snijden, dat somtijds door den slijper
geschiedt, z. snijdersstokken.

Snijden2 (kl.) Het maken van de kerf.
Snijder m. Fr. (de)bruteur; Eng. cutter; Hd. Reiber.
Men onderscheidt: brillantsnijder, roosjess n ij d e r en k a p s n ij d e r. Z. elk dezer woorden.

Snijdersbak m. Fr. bac(que), boite, egrisoir du
bruteur; Eng. cutter's box; Hd. Reibeb Uchse, Reibeback.
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De bak, waaraan de snijder werkt.
Het is een langwerpig vierhoekig stuk hout, met
een bak van koper, van dubbelen bodem, waarvan de
bovenste van gaatjes is voorzien. De bak met de zeef
heet k e tel; de bak, die het poeder opvangt, heet
on d er b a k. Op den bak staan twee pennen van staal
(s t e u n p en n e n), een paar c.M. hoog. Die van de
rechterzijde is voor den m e es n ij d e r, die aan de
linkerzijde voor den o p s n ij d e r.
In het achtergedeelte van den bak zijn vakjes en
laadjes, waarin het diamant wordt bewaard. In den
bovenrand van het blok is gewoonlijk een gaatje, dat
in een laadje van het onderdeel eindigt, en waardoor
het gesneden goed in het laadje wordt gebracht.
De bak wordt op de werktafel vastgeschroefd ; daartoe
is een gat in den bak en in de tafel gemaakt, waardoor
eene schroef gaat, die ander de tafel met eene moer
wordt vastgemaakt. Een stukje hout, wi g, client om
den bak verder vast to zetten, zoo er oneffenheden
in de tafel zijn.

Snijdersbedrijf o. Fr. metier de bruteur; Eng. cutter's
trade; Hd. Reiberhandwerk.
Alles, wat tot het handwerk van den snijder (zoowel
hand- als machinesnijder) behoort.

Snijdersgereedschap o. Fr. outillage de bruteur; Eng.
cutter's tools; Hd. Reibergerat.
Het snijdersgereedschap is tweeerlei, al naar gelang
het betreft den machinesnijder of den handsnijder. Voor
den mach in esn ij d e r komt in aanmerking : de s n ijmachine en een stok. Z. snijmachine.
Voor den handsnijder: stokken, bak, handschoenen, duim pje, poederborsteltje en
1 e d e r en ring. Z. elk dezer woorden.
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Snijdersleerling m. Fr. a p p r e n t i de bruteur; Eng.
cutter's apprentice; Hd. Reiberlehrling.
Z. leerling.
Snijderspersoneel o. Fr. personnel de bruteurs; Eng.
gang of cutters; Hd. Reiberpersonal.
Groep snijders, voor een patroon werkzaatn.
Snijdersstokken Fr. batons de bruteur; Eng. cutter's
sticks; Hd. ReibstOcke, KittstOcke.
Twee stokken van palmhout, waarvan de eene heet
o p s n ij d e r, die de grootste is en den steen bevat,
die gesneden wordt ; de andere stok heet m e e s n ij d e r

Snijdersstokken.

en bevat het stuk diamant, waarmede gesneden wordt.
Z. meesnijder en opsnijder.
Een enkel maal gebruikt de s 1 ij p e r een snijders-
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stok, waarin een stuk boort is versteld ; dit gebeurt, indien de slijper sjofele ruitjes heeft, waar-

Snijdersstokken (opgemaakt).

door hij genoodzaakt wordt, de slechte plekken door
snijden te verwijderen, althans gemakkelijker slijpbaar
te maken.

Snijderstarief o. Fr. tarif des bruteurs; Eng. cutting tariff; Hd. Reibertarif.
Z. loontarief.

Snijdersvereeniging y r. Tijdens den Kaapschen Tijd bestond
eene vereeniging van brillantsnijders, die tot 1 894
in het Leven bleef. In Mei 1 894 werd eene Brillantsnijders- en snijdsters-Vereeniging gesticht, die zich
tegen het einde van dat jaar ormette in een afdeeling
van A. N. D. B.
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Snijderswerkplaats vr.i Fr. atelier de bruteurs, Eng.
cutting shop; Hd. ReiberJ w e r k s t a t t e.
Snijderswinkel m.
Vgl. klooverswerkplaats, klooverswinkel.

Sm.] ders winkel (machinesmi ders).

Snijdster y r. Fr. (de)bruteuse; Eng. cutter; Hd. Reib er in.
Z. vrouwen.

Snijmachine y r. Fr. machine a bruter; Eng. rounding
machine; Hd. Reibemaschine.
Aan pogingen, het handsnijden door eene machinebewerking te vervangen heeft het niet ontbroken ; zoowel in Europa als in Amerika heeft men zich daarop
toegelegd. Men zocht naar eene machine, die de beweging der stokken tegen elkander moest kunnen maken.
Bekend is eene dusdanige snijmachine, uitgevonden door
S. van Abbe te Amsterdam, die echter weinig succes had.

Snij derswinkel ( Han dsnij ders).
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De tegenwoordige snijmachine is een snort van
draaibank, waaraan op de spil de to snijden diamant
in een dop (machinedop) bevestigd wordt. Deze
laatste vervangt dus den opsnijder. De snijder bewerkt
nu den steen door middel van een ruwen diamant
(meesnijder), die in een stok evenals bij het handsnijden,
doch veel grooter, wordt geplaatst ; hij heeft dezen
met beide handen vast, terwifi hij het andere uiteinde
onder den arm houdt. Onder den steen is de bak, die
eene zeef heeft, evenals de bak van den handsnijder.
De machine heeft verder eene beweegbare schijf, v e rstelsc h ij f genoemd. Met den hamer, verstelhame r,
geheel van metaal, slaat de snijder deze schijf zooveel
als noodig is, buiten het middelpunt der as, waardoor
de gewenschte excentrische beweging van den dop
wordt verkregen.
Z. verder dop e, machinedop, scherpdop,
wasdop, machinesnijden, trapmachine.
Snijpoeder o. Z. poeder.
Snijschool yr. Z. Vakschool voor het machinaal
snijden van diamant.
Snijstek
} m. Z. snijderstokken.
Snijstok I
Sociaal-democratische Diamantbewerkers-Vereeniging yr.
Organisatie van diamantbewerkers, waaruit de N e d e rd erlan ds ch e Diamantbewerkers-Vereenig i n g (z. aldaar) in 1886 is ontstaan.
S oeverein Verbastering van c h e v r i e n Z. aldaar.
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Soldeer o. Fr. s o u d u r e; Eng. solder; Hd. Lot, B 1 e i.
Het metaal, dat in den slijpersdop wordt gebracht,
om den steen erin vast to maken. Het is een mengsel
van 2/3 lood en 1/3 tin.
Het soldeer wordt in plaatjes verkocht.

Plaatjes soldeer.

De afval van het soldeer wordt opnieuw tot plaatjes
gesmolten.
Vroeger werd het soldeer gegoten in de werkzaal
door den versteller of een jongen ; doch wegens den
nadeeligen invloed op de gezondheid is dit verboden.
Tegenwoordig geschiedt het meestal in afzonderlijke
vertrekken of in de machinekamer.
Soldeerdop Z. d o pl.
Soldeergieten
Z. soldeer.
Soldeerplaatje o.

1

Soldeersel Z.- Nederl. Z. s o 1 d e e r.
Soldeersmelten Z. s o 1 d e e r.
Solduur Z.-Nederl. Z. s o 1 d e e r.
Solomo's Lust Eene der kleinere Zuici-Afrikaansche mijnen.
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Soortelijk gewicht o. Fr. p o i d s specifique; Eng.
specific weight; Hd. spezifisches Gewicht.
Het getal, dat aangeeft, hoeveel een lichaam zwaarder
is dan een gelijk volumen water bij 4° Celsius.
Van diamant is het soortelijk gewicht 3,5.
Sorteerbakje o. Eng. sorting tray; Hd. Sortierschalchen.
Een bakje of schaaltje, waarin de steenen gesorteerd
worden, hetzii naar kleur, zuiverheid of grootte.
Men heeft sorteerbakjes in verschillende afmetingen ;
zij zijn gewoonlijk van binnen zwart gekleurd, opdat
men de steentjes goed kan onderscheiden.
Sorteerder m. Fr. trieur; Eng. sorter; Hd. Sortierer.
Men heeft sorteerders zoowel voor het ruwe als voor
het bewerkte goed. In Kimberley zijn de eersten
dagelijks bezig, hetgeen uit de mijnen wordt opgehaald, to sorteeren.
Voor het sorteeren, in het bijzonder van geslepen
goed, is een eerste vereischte het onderkennen der
verschillende kleurschakeeringen.
Sorteeren Fr. Glasser, trier; Eng. to classify, to
assort; Hd. sortieren.
Het bij elkander doen van dezelfde snort steenen, in
zooverre het betreft grootte, kleur of kwaliteit. Dit
heeft zoowel betrekking op ruw als op bewerkt goed.
Z. verder r u w.
Sorteering i yr. De grootte-klasse, die in den h a n d el m 616
wordt genoemd, liggend tusschen grof en klein, heet
in de industrie s o r t e e r i n g.
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Sorteering 2 yr. Fr. classem en t, triage; Eng. assortment; Hd. Sortierung.
Z. sorteeren.
Sorteeringslijpen Z. s o r t e e r i n g1.
Sorteeringslijper m. Degene, die zich in hoofdzaak bezighoudt
met het slijpen van sorteering. Z. sort e e r i n gl.
Sorteeringsnijder m. Vgl. s o r t e e r i n g s 1 ij p e r.
Sorteerster yr. Fr. trieuse; Eng. sorter; Hd. Sortiererin.
Vgl. sorteerder.
Sorteertafel yr. Fr. table a trier; Hd. Sortiertisch.
De tafel, waarop de diamanten, hetzij de ruwe of
de bewerkte, gesorteerd worden. Zij is gewoonlijk met
zwart Laken bekleed.
Sorteertang yr. Fr. pince(s) a trier, brucelle(s);
Eng. pincers; Hd. Sortierzange.
Een tangetje, overeenkomend met de opmaaktang
van den versteller, doch veel kleiner. Het wordt bij het
sorteeren gebruikt, om de steentjes op to nemen.

1111011111111111111111111111111111Philimiitliii6,-----Sorteertang.

De sorteertangen zijn vaak voorzien van een stiftje,
dat tegen een der bladen van de tang vastzit, terwijl
het door eene opening van het andere blad heengaat,
indien het tangetje wordt geknepen.
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Souverein Z. soeverein.
Speld vr. Fr. épingle, Eng. p i n; Hd. N a d e 1.
Z. o. a. dasspeld.
Spie (van de schijf) Fr. coin; Eng. key ; Hd. K e i 1.
Twee spieen bevinden zich tusschen den stoel en
de spil van de schijf, aan tegenovergestelde kanten ;
voor het vastzetten is in de spil aan iederen kant eene
gleuf. Z. s c h ij f.
Spiegel (kl.) Wordt gezegd, wanneer door den slag de gekloofde zijde geheel glad is. Vgl. k a p o r e.
Spiegelnijf Zooveel als glad n ij f; een term, dien de slijpers
gebruiken, wanneer zij van mooi goed spreken.
Spiegeltje o. Term uit de roosjesindustrie voor een nijf of gekloofd kruintje aan een roosje, in gesneden toestand.
Spil yr. Fr. axe; Eng. spindle; Hd. S p i n d e 1
De ijzeren pin, waarop de schijf draait, zoowel van
den slijper als den zager. De punten van de spil zijn
van staal, daar ijzeren punten spoedig zouden slijten.

Sit
P (zagerij ).

3g5

Spiritus m. Fr. esprit de vin; Eng. spirit; Hd.
Spiritus.
Werd vroeger tamelijk veel gebruikt voor het verstellicht van kloovers en snijders, tegenwoordig vindt
men het slechts nog in zeer kleine inrichtingen.
Spiritus bezigt men echter nog veel voor het schoonmaken van diamant.

Spits Stukjes, die bij het sorteeren in de enden worden gevonden. Zij dienen vaak voor graveeren en voor andere
industrieele doeleinden.

Spitssteker m. (zt.) Fr. o n g 1 e t t e a joues, Eng. spit
sticker; Hd. Spitzstichel.
Steker, om het filet to snijden. Onderscheidt zich
van de andere stekers door de welving der zijvlakken.

Spitssteker.
25
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Spleet vr. Fr. fente; Eng. s l i t ; Hd. S c h 1 i t z.
De opening in den bek der slijperstang, waarin de
steel van den dop wordt vastgezet.
Splijten Z. s p o u w e n.
Splint Engelsch woord voor uitschot van carbon, of afgewerkt
stukje carbon, dat in de industrie dienst heeft gedaan. Men noemt zulk een stukje ook wel fr e tm e n t, afkomstig van het Engelsche t o fret = verbruiken.
Het woord splint beteekent splinter of - schilfer.
Spoeltoestel o. Fr. gam elle, sebile, c u v e a r i n c e r;
Eng, dolly tub; Hd. Schlam mapparat.
Toestel, dat in de mijnen wordt gebruikt, om de
diamanthoudende aarde to wasschen.
Spotteds In den ruwhandel, gesloten goederen met zwarte en
Witte vlekken. Z. r u w.
Spouwen (kl.) Fr. s e fend re; Eng. to split; Hd.
spalten.
Het uit elkander vallen van een steers, nadat de
kloover met den Kamer op het in het kerfje gezette
mes heeft geslagen.
Het woord is ontstaan uit het Oud-Saksisch spa ld an
(vgl. Hd. spalt e n), evenals houden uit hald en
(Mni.) en k o u d uit het Mnl. c a 1 t.
Springers Fr. sauter, echapper; Hd. springers.
Het uit de hand vallen of wegspringen van een
steentje.
Het opzoeken gaat vaak met moeielijkheden gepaard,
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hoewel zooveel mogelijk door het dichtstoppen der
naden in den vloer, de tafel en de werkbank zorg is
gedragen, dat een steentje niet verloren gaat. Ook
heeft men in nieuwere inrichtingen naadlooze vloeren.

Spuwbak m. Fr. crachoir; Eng. spittoon; Hd. Spuckn a p f.
Bak, waarin de werklieden spuwen, daar het spuwen
op den grond nadeelig voor de gezondheid der in de
nabijheid zittenden is. Het snort, dat in den laatsten
tijd gebruikt wordt, is een antiseptische spuwbak.
Degeen, die gespuwd heeft in den bak, zet den voet
op een terzijde aangebrachten hefboom. Daardoor
gaat de bovenhelft van den bak in de hoogte, en
valt het sputum in de onderste helft van den bak,
die met eene antiseptische vloeistof is gevuld, Welke
het onschadelijk maakt.
Hoewel de spuwbak van uiterst groot belang is
voor de gezondheid, heeft hij voor de diamantbewerking
het eigenaardige bezwaar, dat een steentje, dat valt of,
zooals men het uitdrukt, een steentje, dat springt,
vaak in dien bak terecht komt.
Door den chef der firma I. J. Asscher to Amsterdam,
D. Elion, is een spuwbak uitgevonden, waarbij dit
bezwaar is ondervangen.

Staafbroche yr. Eenvoudig borststuk (z. aldaar), zijnde een
staafje, waarop gewoonlijk een diamant is genet.

Staafbroche.
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Staakje o. Fr. pied(de bocal); Eng. foot; Hd. Fuszgestell.
Het onderstuk van den ordinaal der kloovers en
snijders ; het is gewoonlijk van hout. De zetters noemen
het voetj e, z. aldaar.

Staart m. Fr. queue; Hd. Hinterteil.
Het achterdeel der slijperstang; dunne ijzeren stift,
waarmede de tang tegen de achterstift der slee rust.
De tangen, die in Hanau gebruikt worden, hebben
Been staart, wip de tang aldaar door middel van stukken
lood wordt vastgehouden, of ook wel door eene ijzeren
pen, die dwars door het hout der tang, in den molen
bevestigd wordt.

Staffelei y r. (zt.) Fr. etabli; Eng. work table, bench;
Hd. Arbeitstisch.
Dit woord is hetzelfde als het Hd. Staffe 1 e i, dat
schildersezel beteekent. De Germaansche stam stap =
gaan, treden, ligt ten grondslag.
Hier wordt bedoeld de werktafel der zetters. Zij is
bochtig ingesneden, en in elke bocht is plaats voor
een werkman.

Staken Fr. se mettre en greve, Eng. to strike; Hd.
Streik machen, streiken, die Arbeit einstelle n.
Z. staking, afgooien (de riemen).

Staker m. Fr. greviste, Eng. striker; Hd. Streiker.
Z. staking.
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Staking yr. Fr. greve, Eng. strike; Hd. Streik, Arbeitseinstellung, Ausstand.
Het ophouden te arbeiden, ten einde zekere eischen
doorgevoerd te krijgen, of zekere eischen der werkgevers te weerstaan.
In de diamantindustrie, waar de organisatie der
werklieden zeer sterk is, geschiedt dit niet anders dan
op last der vakvereeniging.
Stalen punten (der schijf) Fr. point es d' acier; Eng.
steel points; Hd. stahlerne Spitzen.
De uiteinden der spil, die van staal zijn gemaakt,
voor het behoud, daar ijzer te spoedig zou slijten.
Z. schijf.
Stalen wrijver Z. w r ij v e r2.
Stampboort o. (yr.) Minderwaardig boort, dat fijngestampt wordt,
zooals de naam uitdrukt. Z. ook heel (e) boor t.
Stampen Fr. broyer; Eng. to pound; Hd. stoszen.
Het stampen van boort. Z. m o r t i e r.
Stamper m. Fr. pilon, mandrin; Eng. pounder; Hd.
Stampfer.
Voorwerp, waarmede de boort in de mortieren wordt
fijngestampt. Z. m o r t i e r.
Stampertje o. (zagerij) Een stuk hard bout in den worm
van een kurk, waarmede de beweegbare staaldraadjes
worden gelijkgezet, op Welke de steen wordt gelegd,
lien de zager in den dop brengt.

3 90

Stampertje.

Standaardgewicht o. Fr. unite de poids, Eng. unit of
weight; Hd. Gewichtseinheit.
Z. karaat.
Standerton Extension Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche
mijnen.
Starretje Z. sterretje.
St. Augustine Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
St.-Claude Z. Saint-Claude.
St. Eduardus De afdeeling St. Eduardus van den Ned. R. K.
Volksbond ontleent haar naam aan den stichtingsdag,
St. Eduardus, 9 October. Z. ook Sint-Eduardu s.
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Steel m. Z. steeltje.
Steel maken (Een (s1.) Fr. faire u n e tige; Eng. to make
a wire; Hd. einen Sties machen.
Wanneer door herhaald buigen de steel is afgebroken, wordt het overblijvende stuk eraf genomen
en een nieuwe steel aangeschroefd.
Steeltje o. Fr. tige, queue; Eng copper wire; Hd.
Sties.
Een stukje gegloeid rood koperdraad, heeft 3 m.M.
middellijn en eene lengte van ongeveer to c.M. ; wordt
op den slijpersdop geschroefd en diet, om den dop
in de tang to bevestigen.
Z. een steel maken.
In Amsterdam en Antwerpen worden de gebruikte
koperen steeltjes tot een eigenaardig does aangewend.
Z. Koperen Stelenfonds.
Steen'. m. Fr. pierre; Eng. stone; Hd. Stein.
Algemeene naam voor een diamant.
Steen 2 m. Z. biksteen en Schotsche Steen.
Steen3 m. Z. slijpsteen.
Steenen (Bekende groote Z. b e k e n d e g r o o t e s t e e n e n.
Steentje o. Z. steenl.
Steil Fr. court; Hd. steil.
Dat gedeelte, dat met het rondist den grootsten
hoek, in meetkundigen zin, vormt. Zoo spreekt men
van steilen hoek, steile ruit en steilen
kart.
Tegenstelling : v 1 a k.
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Steinbach Stadje in Baden, aan de spoorlijn Mannheim—Konstanz ; telt omstreeks 2000 inwoners. Hier is eenige
diamantindustrie Z. D u i t s c h 1 a n d.
Stek Wordt in Noord-Nederland door Christen werklieden vaak
voor s t o k gezegd. In Zuid-Nederland is het de algemeene benaming voor s t o k.
Steken (sl.) Wanneer in eene in bewerking zijnde ruit eene
onzuivere plaats is, dan maakt deze in de schijf eene
zilverkleurige groef, terwifi men een krassend geluid
hoort. Men zegt dan : „h et r u i t j e s t e e k t."
Steker m. (zt.) Fr. e c h oppe; Eng. chisel; Hd. S t i c h e 1,
Zeiger.
Werktuig van den zetter. Z. b o 1 s t e k e r, j u s t e e rsteke r, spitssteker, vlaksteker, m essteker, scherpe aansteker.
Stekerig Bijvoegelijk , naamwoord, gevormd van s t e k e n. Z.
aldaar. Zoo spreekt de slijper van een „stekerig
ruitje" .
Stelenbus vr. Fr. boite a tiges; Eng. wire box; Hd.
Stielbuchse.
De bus, waarin de slijpers de gebruikte steeltjes
werpen, die de hoofdbron van inkomsten vormen voor
het Fonds „Nieuwe Levenskracht" te Amsterdam,
„Zonnestraal" te Antwerpen.
Z. Koperen Stelenfonds, Zonnestraal.
Stelenfonds Z. Koperen Stelenfonds.
Stelring m. (zagen) Fr. b a g u e d'arrêt; Eng. adjusting
ring; Hd. Stellring.
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Een ring, die bij den gietpot wordt gebruikt, en
die dient, om voor den te zagen steen den dop op
juiste grootte te maken. Op deze wijze wordt aluminium (zink) bespaard.
Sterk water o. Fr. eau forte; Eng. aqua fortis; Hd.
Scheidewasser.
Dit gebruikt de slijper om of te koken, nadat hij er
vitriool aan heeft toegevoegd Z. a f k o k e n.
Sterreken 0. Z.-Nederl. Z. s t e r r e t j e.
Sterretje Fr. facette a etoile; Eng. star facet; Hd.
Tafelfacette.
De acht driehoekige ruitjes, die Tangs de tafel
van den brillant liggen en eindigen in de punten,
waar de halfjes samenkomen op de kanten van de
bezeelen.
Ster van het Zuiden yr. Fr. Etoile du Sud; Eng. Star
of the South; Hd. Stern des Siidens.
De grootste bekende Braziliaansche diamant, woog
ruw 2 54V, en geslepen 1 25 karaat. Hij werd gevonden

Ster van het Zuiden,
afgietsel van den ruwen stem
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in 1853 en geslepen op de fabriek der firma Coster
te Amsterdam door Louis Benjamin Voorzanger, die
reeds bekend was als de slijper van den Kohinoor.
De bewerking van het slijpen duurde drie maanden.

Ster van het Zuiden, van boven en van ter zijde gezien.

Bij de opening der Tentoonstelling te Parijs in 1855
werd de steen getaxeerd op eene waarde van 8 millioen
franken, bij de sluiting op 12 millioen.
Ster van Zuid-Afrika yr. Bekende steen, in het bezit van

den Hertog van Dudley, naar wien hij ook „Dudley"
wordt genoemd.
Hij werd in 186o in Griqualand bij de Oranjerivier
gevonden door een schaapherder. Deze verkocht hem
aan den farmer Schalk Van Niekerk, die daar woonde,
en die reeds bekend was uit het voorjaar van 1867,
toen de eerste steen, die in Zuid-Afrika gevonden werd,
in zijne handen kwam. Uit de handen van Van Niekerk,
die hem voor 500 schapen, 1 o ossen en een paard
had gekocht, kwam hij bij de firma Gebrs. Lilienfeld
te Hopetown voor omstreeks fi35.000 (frs. 2 70.000),
die hem aan den Hertog van Dudley overdeed voor
f 300.000 ( frs. 600.000). De steen woog ruw 83 1/2 krt.
en hield na het slijpen over 47 1/2 krt.
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Steunpen y r. Fr. appui; Eng. rest; Hd. Stutz e.
Zoo wordt genoemd iedere der twee stalen stiften,
die zich op den kloovers- en op den snijdersbak bevinden, en waartegen de stokken gesteund worden.
St. Germain

Z. Saint-Germain.

Stiel m. Z.-Nederl. Z. v a k.
Stielgenoot m. Z.- Nederl.
Stift

Z. v a k g e n o o t.

vr. (sl.) Fr. chevilIe; Eng. pin ; Hd. S t i f t.
Elko der twee pennon, waarvan eene achter aan de tang
staat, tegen den staart, en de andere meer naar voren.
De beide stiften zijn onderling verbonden door eon
stuk ijzer, dat in de werkbank wordt geschroefd ; zij
vormen de s 1 e e ; z. aldaar.

Stoel m. Het breede stuk, dat op de schijf wordt geschroefd
en in de spit bevestigd is door middel van de spieen.
Stoller

Stok l

m. Fr. houssoir; Eng. dusting brush; Hd.
Handfeger.
Z. b 1 i k.

m. Fr. baton; Eng. stick; Hd. (Kitt)stock.
Het voornaamste gereedschap voor den kloover en
den snijder. De stokken zijn van palmhout. Van boven
in eene holte is eene hoeveelheid cement aangebracht. In
den stok der linkerhand is het to bewerken steentje,
in den anderen de diamant, waarmee dit steentje wordt
bewerkt.
Het verschil tusschen de kloovers- en de snijdersstokken bestaat hoofdzakelijk daarin, dat die van den
snijder grooter en dikker zijn. Voor het snijden van
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brillant gebruikt men weder grootere stokken dan voor
het roojessnijden.
In Hanau heeft men gewone stokken, overeenkomend
met den cementstok van den zetter.
Z. verder klooversstokken, snijdersstokken.
Stok e Zoo wordt door oudere slijpers sours de ijzeren kegel
genoemd, die bij den rijver dienst doet. Z. r ij v e r.
Stokbranche yr. Tak der diamantindustrie, waarbij de stokken
als instrumenten worden gebruikt. De stokbranches
zijn: klooven en snijden.
Stomp Z. b o t.
Stomper m. Fr. bficheur; Eng. plodder; Hd. Btiffler.
Wordt vaak gezegd van een slijper, die niet zoozeer
met toewijding zijn vak uitoefent, als wel om veel
geld te verdienen. Hij werkt zeer hard, dock geeft
zich weinig rekenschap van hetgeen hij doet.
Stooinmortier m. Fr. mortier a vapeur; Eng. steam
mortar; Hd. DampfmOrser.
Een mortier, waarin boort wordt fijngestampt door
stoomkracht. Z. m o r tie r.
Stooten Het afstooten van stukjes door den kloover.
Stoppen Fr. arreter, stopper; Eng. to stop, to shut
down; Hd. abstellen, stopfen, stoppen.
Het ophouden en doen ophouden der machine,
zoodat het bedrijf stilstaat.
Stopsein o. Fr. signal d'arrete; Hd. Stopfsignal.
Het tweedy sein, dat de machinist geeft, om te
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kennen te geven, dat voor goed wordt opgehouden.
Z. s e i n.
Stop zetten Z. s t o p p e n.
Strass Kristalglas, dat dikwijls voor echt diamant dienst doet.
De naam is ontleend aan den uitvinder S t r a s z e r
uit Weenen, volgens anderen S t r a s z uit den Elzas.
Streep geven (Eene Het gedeeltelijk opnieuw schuren der
schijf.
Strop m. Eene transactie, waarbij men verlies liidt, waardoor
men als het ware ertoe wordt gebracht, door ophanging
een einde aan zijn leven te maken. In den diamanthandel wordt deze term gebruikt, wijl dit artikel, ruw
ingekocht, bij de bewerking vaak tegenvalt ; ook wijl men
Lang eene partij kan hebben, v66rdat zij van de hand
kan worden gedaan. Zoo zegt de koopman, dat hij
een strop heeft, dat een ander hem een strop
h e eft g e g e v e n. Wanneer in eene partij, hetzij
ruw of bewerkt, veel minderwaardige steentjes liggen,
zegt hij, dat die steentjes de strop zijn.
Stukkenmaker m. (kl.) Sommige kloovers verdeelen den steen
en maken van de verdeelingen kappen, doch laten
anderen de afgeslagen stukken maken, die daarom
stukk en makers worden genoemd.
Soms gaan de stukken terug naar den patroon, die
deze niet laat uitwerken, doch aan kleine eigenwerkmakers verkoopt. Dit komt voornamelijk te Antwerpen voor.
Stukloon o. Fr. paye a la piece; Eng. piece work
rate; Hd. Stticklohn, Akkordlohn.
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Het loon, dat gebaseerd is op hetgeen de werkman
aflevert, in tegenstelling van vast geld.
Men onderscheidt bruto-stukloon en nett ostukloo n, al naar gelang de werkman de bedrijfsonkosten heeft te betalen of niet.
Vgl, eigenkostenwerker, garantieloon.

Syndikaat o. Fr. syndicat; Eng. syndicate; Hd. S y ndik a t.
De vereeniging van eenige personen tot het doen
van zaken voor gemeenschappelijke rekening, in den
regel monopolistisch ; in het bijzonder heeft dit betrekking op de ruwe stof, uit de mijnen verkregen.
Het woord is niets anders dan het Grieksche
ovv-dtxia (sundikia), anh-dixo; (sundikos). In het oude
Athene waren de 615vdtzot, commissieleden voor een
bepaald doel (6/w = gezamenlijk, mede ; dixii = recht).
De De Beers' heeft de jaarlijksche opbrengst barer
mijnen bij kontrakt verkocht aan een Londensch syn.
dikaat, dat te Kimberley zijne vertegenwoordigers heeft,
die de ruwe stof, na ze gesorteerd te hebben naar
Europa zenden. In dit Syndikaat, het grootste, waarnaast
enkele andere staan, zijn ook vele aandeelhouders der
De Beers' Maatschappij zelf betrokken, waardoor de
invloed dezer laatste zooveel te grooter is.
Sinds October 1 907 heeft dit Syndikaat ook de
opbrengst der Premiermijn, te rekenen van 1 Juli dezes
jaars, in handen, Welk kontrakt voor 3 1/2 jaar is aangegaan.
Te Amsterdam en Antwerpen bestaan verschillende
syndikaten voor den verkoop van bepaalde goederen,
van het Londensche Syndikaat betrokken, zooals dat
voor de bruine kloofsels en spotteds, voor de melds,
voor de naats en flats, enz.

T.
Tafel' yr. Fr. table; Eng. table; Hd. Tafel.
De tafel is het bovenvlak van den brillant. Zij is
achthoekig en loopt evenwijdig met rondist en kollet.
Tafel 2 yr. Z. werktafel.
Tafelkant m. Z. t a f e 1 z ij d e.
Tafelsteen m. Fr. diamant taille en table; Eng.
tabulated diamond, table diamond;
Hd. Tafelstein.
Slijpvorm, waarbij aan den steen twee groote tafels
warden geslepen, meestal omgeven door brillanteerwerk.
Tafelvullis Z. vullis.
Tafelzijde yr. Fr, couronne, partie superieure,
dessus; Eng, front, table side; Hd. Tafelseite, Oberteil.
Het bovenste deel van den brillant, gerekend van
het rondist tot aan de tafel.
Wanneer in den steen een onzuiver is, dat na het
klooven en snijden er niet is uitgegaan, neemt de
slijper den kant, waar dit onzuiver is, voor tafelzijde,
daar de kans op verdwijnen of verminderen van het
onzuiver grooter is, en in elk geval een onzuiver in
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het kollet, door de weerkaatsing der lichtstralen, dadelijk
in het oog vast.
Tang s yr. Fr. pince(s), presselle; Eng. tong(s); Hd.
Lange.
Werktuig van den slijper, dat dient om den dop vast
to houden, die door middel van een steeltje erin is
geschroefd. Het voorste deel is van ijzer en beet b e k ; het
dient sevens tot handvat, als de tang wordt opgenomen.

Shjperstang.

Het achterste deel der tang is eene dunne stift van
ongeveer io c.M., die men staart noemt. Deze
staart is bevestigd in een houten gedeelte der tang,
dat wordt gevormd door de p o o t e n ; terzijde aan
den v6Orkant bevindt zich de s c h r o e f, die door
den sleutel wordt vast- of losgemaakt en waardoor de
spleet grooter of kleiner wordt. In de spleet is van
weerszijden eene halfronde opening, waarin de steel
van den dop wordt vastgezet.
Men onderscheidt: brillanttang, kaptang en
roosjestan g, die hier in afdalende reeks zijn opge-
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noemd, wat de grootte betreft. Z. verder : v e r s t e 1tang, lepeltang, vuurtang.
De tang, die men in Hanau gebruikt, is anders dan
de hier beschrevene ; z. hiervoor staar t.
Op de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen,
Aug.—Sept. 1907 gehouden te Amsterdam, was eene
slijperstang te zien, die zonder sleutel kon geopend
warden ; het is eene vinding van den Amsterdamschen
slijper Rinze Wouters.
Tang 2 (snij machine) Z. v er st elt an

g2.

Tangy (zaagmachine) Het toestel, waarin de dop wordt geplaatst, die den te zagen Steen bevat. De tang is van
aluminium.
Tangetje

0.

Z. sorteertang.

Tangsleutel Z. s 1 e u t e 1.
Taninges Plaats in Frankrijk, departement Haute-Savoie, met
omstreeks 2000 inwoners. Hier wordt diamantindustrie
uitgeoefend. Z. Fran k r ij k.
Tank Vergaarbak voor het bewaren der op de fabriek benoodigde
olie ; wordt in enkele groote inrichtingen aangetroffen.
Tapje o. (sl.) Fr. taraud; Eng, screw tap; Hd.
Gewindebohrer, Mutterbohrer.
De stalen spil, waarmede een draad in den dop
wordt getrokken.
Tarief o. Fr. tari f; Eng. tariff; Hd. Tarif.
In het algemeen beteekent tarief zooveel als nj s t.
26
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Wat het diamantb e d r ij f betreft, verstaat men eronder
de vastgestelde minimumloonen. Z. loon ta r i e f.
Met betrekking tot den diamanth a n d e 1 is tarief
de bepaling van het bedrag der invoerrechten.
Z. invoerrechten.
Tariefverhooging yr. Fr. h a u s s e du tarif; Eng. rise of
tariff; Hd. TariferhOhung.
Heeft betrekking of op de loonen, of op de invoerrechten. Zoowel in het eene als in het andere geval
is de tariefverhooging van grooten invloed op den
gang van zaken en wordt het bewerkte diamant
duurder.
Daar Amerika de grootste afnemer is van geslepen
goederen, heeft de Presidentskeuze groote beteekenis
voor den diamanthandel ; de invloed daarvan is gewoonlijk reeds merkbaar geruim en tijd, v66r, de
keuze plaats vindt, wanneer kandidaten tegenover
elkander staan, wier standpunt ten opzichte der tarieven
bekend is.
Tariefverlaging vr. Fr. reduction du tarif; Eng.
reduction of tariff; Hd. Tarifermaszigung.
Vgl. tariefverhooging.

'Tavernier (Jean Baptiste Bekend reiziger en diamanthandelaar ; schrijver van het werk : „Voyage en Turquie, en
Perse et aux Indes" (i 679).
Hij bepaalde de waarde van groote steenen als volgt
Men vermenigvuldigt het getal, dat het gewicht uitdrukt, met zich zelf, m. a. w. verheft dit tot de tweede
macht. Vervolgens vermenigvuldigt men het verkregen
getal met den prijs van z karaat.
Sedert lang is cleze berekening afgeschart. Z. verder
waarde.
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Taxateur m. Fr. taxateur; Eng. appraiser; Hd. A bs c h at z er, Taxator.
Degene, die de waarden der diamanten schat, hetzij
bij in- of uitvoer, wanneer zij aan rechten onderhevig
zijn, hetzij bij verkooping of boedelscheiding, hetzij
bij bankinstellingen, die met den diamanthandel of de
industrie in betrekking staan.
Gewoonlijk is de taxateur iemand, die zelf den een
of anderen tak der industrie uitoefent of heeft uitgeoefend. Ook worden daartoe aangesteld ervaren makelaars of kooplieden.
Teekenaar m. Z. teekenenl.
Teekenen' (zagerij) Fr, m arguer; Eng. to mark; Hd.
markieren, zeichnen.
Het met Chineeschen inkt aangeven van de plaats,
waar de steen moet gezaagd worden.
Teekenen 2 (sl.) De versteller geeft met streepjes, kruisjes enz.
in het soldeer aan, wat door den slijper met den
steen moet gedaan worden. Z. v e r s t elle n.
Teekenen3 Fr. dessiner; Eng. to draw; Hd. zeichnen.
Z. teekening.
Teekening y r. Fr. dessin; Eng. design; Hd. Zeichn u n g.
Het ontwerp, dat de zetter maakt voor het stuk,
dat hem besteld wordt.
Tegen Z. Tegenloopend.
Tegen den was Z. was (t e g en de n.
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Tegengewicht o. (zagerij) Fr. contre-poids; Eng. c o u nter weight; Hd. Gegengewicht.
Eene ronde metalen schijf, die op een staaf, al naar
het noodig is, v66r- of achteruit wordt geschoven.
Het tegenwicht wordt op de tang der zaagschijf
aangebracht, om het sterke drukken op den steen to
voorkomen.

Tegengewicht.

Tegen in (de tang) (sl.) Fr. c o n t r e d e d a n s.
De stand van den steen in de tang, wanneer het
rondist rechts naar binnen staat. Tegenstelling : t e g e n
uit (de tang).
Tegenloopend (sl.) Fr. contre; Eng. against.
De stand van den steen in de tang, wanneer het
rondist naar den rechterkant is gericht. Tegenstelling
afloopend.
Tegen nit (de tang) (sl.) Fr. c o n t r e d e h o r s.
De stand van den steen in de tang, wanneer het
rondist rechts naar buiten staat. Tegenstelling : t e g e n
in (de tang).
Tentoonstelling vr. Fr. exposition; Eng. exhibition.;
Hd. Ausstellung.
Diamanten werden op de meeste tentoonstellingeri
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ingezonden, vanaf die te Londen (1851), waar de
Kohinoor, nog in den ouden slijpvorrn, de aandacht
trok.
Nog meer belangstelling wekte op de verschillende
tentoonstellingen het diamantb e d r ij f zelf, vooral wanneer

Gebouwtje van de firma Gebrs. BOAS
op de tentoonstelling te Parijs in 1889.

het in zijn vollen omvang was te zien, zooals dit het
geval was in 1867 op de wereldtentoonstelling te Parijs,
waar de Amsterdamsche firma Coster door eene doelmatige inrichting den bezoekers een blik gaf in alle
takken van de diamantindustrie.
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In 1883 was er eene soortgelijke expositie op de
tentoonstelling te Amsterdam ; en in 1889 van de
firma Gebrs. Boas op de tentoonstelling te Parijs.
De juwelier, hetzij door tentoonstelling van het bedrijf,
hetzij door het inzenden van groote of fijne steenen,
heeft, gelijk ieder ander inzender, daarmede het Joel,
connecties aan te knoopen, om zijn fabrikaat van de
hand te doen.
Ook op de tentoonstelling te St. Louis (Amerika)
kwam de afdeeling diamanten tot haar recht.
Pogingen, om de Amsterdamsche diamantnijverheid
op de tentoonstelling te Milaan (1906) te brengen,
leden wegens gebrek aan deelneming schipbreuk. De
Antwerpsche fabrikanten exposeeren trouwens veel meer
dan de Amsterdamsche.
De Zuid-Afrikaansche tentoonstelling in het begin dezes
jaars (1907) te Londen en vervolgens in „Artis" te
Amsterdam gehouden, bracht veel belangrijks uit de
mijnindustrie.
Op de Tentoonstelling van Ambachtswerktuigen te
Amsterdam, gehouden Aug.—Sept. 1907 ; was de diamantindustrie vertegenwoordigd door eene inzending
van de A. J. V. Men vond er de verschillende molens,
van of den ouden handmolen tot Bien met het nieuwe
transmissiesysteem-Hartz (Z. m ole n). Ook werd daar
tentoongesteld een nieuwe afkoker, vinding van Dr.
Terlinck uit Antwerpen ; volgens dit systeem wordt de
verspreiding van schadelijke dampen onmogelijk.
Verder was op deze tentoonstelling ingezonden de
slijperstang, systeem-Rinze Wouters (Z. t a n 0, terwip
de juwelier S. Disselkoen eenige schijven had tentoongesteld, die m a c h i n a a 1 geschuurd waren.
De A. J. V. verwierf voor hare inzending den
eereprijs, benevens de zilveren medaille, uitgeloofd door
Prins Hendrik der Nederlanden ; terwip het transmissie-
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systeem voor den slijpersmolen, systeem-Hartz, eveneens den eereprijs en de zilveren medaille van de
Maatschappij van Nijverheid verwierf.
Het diploma zilveren medaille werd aan de inzending
van S. Disselkoen toegekend.

Termonde Z. Dendermonde.
Tetten Platte benaming in het Z u i d -Nederlandsch voor de
snijdersstokken.
T e t t e enkelv. is speen van een uier, borsttepel.
De omstandigheid, dat de stokken in den mond worden
genomen, heeft aanleiding tot deze benaming gegeven.
Het woord beantwoordt aan het Noordnederlandsche
tiet; Fr. tette, tetin, (teter = zoogen); Hd.
i t z e, en komt in verwante vormen voor in andere
Germaansche en Romaansche talen.
Te vlak Z.

v 1 a k.

Theeschig y r. Eigenaardige benaming, onder slijpers en schuurders

voor de schijven van de fabriek Jan Hamer & Co. to
Amsterdam.
Men is tot dien naam gekomen door het woord

„Eureka", waarmee deze schijven als merk zijn voorzien.
Doordien eene theesoort, bekerid onder denzelfden
naam, veel gebruikt wordt, heeft men aan de schijven,
die datzelfde merk dragen, den naam t h e e s c h ij f
gegeven.
In de Jura worden deze schijven veel gebruikt ; zij
hebben de eigenaardigheid, dat de klos van metaal
is, en dat het balanceeren niet plaats vindt door het
vastbinden van stukjes lood, dock door het aanbrengen
van deze stukjes in daartoe onder de schijf aangebrachte openingen. Z. afbeelding s c h ij f.
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Thoiry Dorp in Frankrijk in het departement Ain, arrondissement Gex, met omstreeks 2000 inwoners. Hier wordt
diamantindustrie uitgeoefend. Z. Fr a n k r ij k.
Thuisfabriekje o. 1 Eene slijperij in huis, bestaande uit weinig
} molens, die door elektrische of andere
Thuisslijperij yr. I kracht draaien.
Thuiswerker m. Degeen, die niet op de fabriek, doch in
huis werkt.
Kloovers en snijders werken ook thans nog veel in
huis. Bij de slijpers is dit minder het geval, wiji de
inrichting van den molen en de drijfkracht op eenigszins
groote schaal, veel ruimte en geld eischen.
Tiara Oorspronkelijk, volgens den Griekschen geschiedschrijver
Herodotus, een hoofddeksel, dat de Perzen bij feestelijke gelegenheden droegen. Ook werd in lateren tijd aan
de pauselijke driekroon deze naam gegeven.
Tegenwoordig noemt men tiara ook een kroonvormig hoofdversiersel van edelgesteente.
Tikje o. Zeer klein puntje op het rondist, als de steen geheel
of is, ten einde het rondist gelijk en tevens scherp te
maken. Vgl. kruisj e.
Tikken Het even op de schijf zetten van een steentje, om
een facetje te maken, dat zeer klein moet blijven,
Men spreekt ook van h et k olletj e tikk en en
bedoelt daarmede : het kolletje op de juiste maat maken,
als het te klein is geworden.
Tin 0. Fr. et ain; Eng. tin; Hd. Zinn.
Bestanddeel van het soldeer. Z. aldaar.
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Toit (du Z. Du Toit (Abraham Paul.
Toonen Fr. m ontrer; Eng. to show ; Hd. vorzeigen.
De uit de mijnen aangebrachte ruwe steenen worden
door de ruwhouders ter bezichtiging gesteld voor hen,
die ze wenschen te koopen. Zoo zegt men : „De firma
A. toont Wesselton", m. a. w. biedt Wesselton te
koop aan. Z. gezich t.
Topje o. De door de machine afgezaagde tafels, die tot brillant
of roosjes verwerkt worden.
Torenend o. (kl.) De van de schuit en van het driekantje afgeslagen endjes, die tot kapjes verwerkt worden.
Van deze torenendjes worden drie of vier stukjes
afgeslagen, die wederom, wanneer de grootte het toelaat, kapjes worden ; anders worden er roosjes van
gemaakt, en daar deze torenenden het beste materiaal
daartoe zijn, worden er de voile goede cozen van
gefabriceerd.
Z. schuit.
Toskaansche m. Fr. Grand-Duc de Toscane; Hd.
Groszherzog von Toscane.
Z. Florentijner.
Touw o. Fr. ficelle; Eng. twine; Hd. Bindfaden.
Om de loodjes onder de schijf te bevestigen, ten
einde deze laatste in evenwicht te brengen, wordt
touw gebruikt. Z. in b a 1 a n s m a k e n.
Transvaal Voormalige Boerenrepubliek, verloor in den oorlog
met Engeland hare zelfstandigheid.
Men vindt hier, behalve de Premiermijn (z. aldaar),
diamant Tangs de Vaalrivier, bij Christiania. Voorts
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heeft men diamanten bij Rietfontein en in de goudmijnen bij Klerksdorp.

Trapmachine yr. Fr. machine a tympan; Eng. tread
machine; Hd. Tretmaschine.
Deze dient bij de snijmachine, om de beweegkracht

Machinesnijden (Trapmachine).

to verkrijgen. Daar het gebleken is, dat het gebruik
der trapmachine somtijds nadeelig op de gezondheid
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werkt, wordt de snijmachine in den laatsten tijd van
mechanische beweegkracht voorzien.
Trommel vr. Fr. boite (a pain); Eng. box; Hd. Brotkasten.
Deze wordt door een loopjongen aan het huffs van
den diamantbewerker afgehaald, zoo deze gedurende
den schafttijd zijn eten op de fabriek of elders buitenshuis gebruild.
Troqueeren Fr. troquer; Eng. to truck, to barter; Hd.
trokieren, barattieren.
Het ruilen van goederen tegen goederen. Komt,
evenals in elken handel, ook bij den diamanthandel
voor ; bijv. het in ruil geven van eene partij geslepen
tegen eene dito ruw, enz.
Tuinpad ('t) Straat, vroeger tot de gemeente Nieuwer Amstel
behoord hebbend, dock later bij Amsterdam getrokken,
en tegenwoordig Bellamystraat heetend, waar de fabriek
van P. de Voys, thans van de Erven Caspar Flick
staat. De slijpers, die daar zaten, plachten to zeggen,
dat zij werkten „Op 't Tuinpad".
Vgl. Eiland ('t.
Turnhout Arrondissementshoofdplaats in de provincie Antwerpen,
kruispunt van spoorwegen. De stad telt omstreeks
20000 inwoners. Hier wordt diamantindustrie uitgeoefend. Z. bldz. 3 2.
Tweegreins Z. halfkrater.
Tweeponder m. Fr. piece de deux; Eng. two pounder;
Hd. Zweipftinder.
Z. 1 o o di.
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Tweepunt yr. Fr. deux pointes, dodecaedre; Hd.
Dodekaeder, Zweipunkt.
Zoo noemt de werkman een stee p , die van boven
en van onder slechts twee werkelijke punten in het
rondist vertoont. Het woord d o d e c a e d e r (de

Tweepunt.

wetenschappelijke naam) van het Grieksche owdEzci ,
twaalf, drukt uit, dat de steep twaalf meetkundige
vlakken heeft. De vier uitstekende punten heeten de
h a r d e hoek en , de beide andere heeten z a c h t e
hoeken, waarvan de een is de v 1 a k k e, de ander de
steile hoek.

U.
Uitbranden (van vuilnis) Fr. brftler, Eng. to burn out;
Hd. ausbrennen.
De vuilnis wordt uitgebrand, om er nog afval van
diamant uit te halen.
Het uitbranden geschiedt op een lepel waarin de
vuilnis wordt gelegd. Deze lepel wordt in eene vlam
gehouden, zoodat de onbrandbare diamantafval overblijft.
Uitbreken Het uitvallen van een steentje uit het cement, als
gevolg van zwaar snijden of slecht verstellen.
Uit den bak Z. klooven en snijden.
Uit de tang (s1.) Fr. d e h or s.
Wordt gezegd, wanneer het rondist naar den bek
der tang is gekeerd. Tegenstelling : i n de tan g.
Uitgaande rechten Z. uitvoerrechten.
Uitgeleerd Z. uitleerenl.
Uitgeven Hd. a u sg-eb en.
Werk aan den werkman geven. Het wordt gezegd
van den juwelier zelf, als ook van den persoon, die
door dezen is aangesteld, om den werklieden het goed
te geven, z. uitgeve r.
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Uitgever m. Hd. Ausgeber.
Oude benaming voor dengene, die voor rekening
van anderen als werkgever optreedt.
Uithalen (Den ruwen grond De eerste bewerking, die de
schijf ondergaat, wanneer zij geschuurd wordt ; dit
gebeurt met biksteen Z. s c h u r e n.
centrum
Uit het
midden (sl.)
De omstandigheid, dat de hoeken van onder en
van boven niet tegenover elkander liggen. Men zegt
in dit geval ook: de steen zwaait. Vgl. door
de viam.
Uitkeeren Fr. payer; Eng. to pay; Hd. ausbezahlen.
Z. uitkeering.
Uitkeering y r. Fr. payement; Eng. payment; Hd.
Ausbezahlung
Deze is bestemd voor diegenen, die lid van den
bond of eene andere vereeniging zijn, in geval van
werkeluosheid, overlijden, ziekte, staking, bevalling of
invaliditeiL Z. ook ziek en ui tk eering, w e e rstan dsk as, Beurs van den Diamanthandel
Diamantbewerkersinvalidenfonds, pensioenfonds.
Uitkeeringsfonds o. Z. u i t k e e r i n g.
Uitleeren i Fr. apprendre; Eng. to finish one's apprenticeship; Hd. auslernen.
Het volledige onderwijs in een tak van het bedrijf
ontvangen.
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Uitleeren 2 Fr. achever l'instruction, Eng. to teach
sufficiently; Hd. auslehren.
Het volledige onderwijs in een tak van het bedrijfgeven.
Uitprutsen Kloofgoed tot in de geringste kleinigheden uitwerken.
Uitschieten Fr. rejeter, mettre de cots; Eng. to
reject; Hd. ausschieszen.
Bij het onderzoeken eener partij, die men koopen
wil, steentjes ter zijde leggen, die men niet in den
koop wenscht in te sluiten.
Uitschot o. Fr. rebut; Eng. refuse; Hd. Ausschusz.
Terzijde gelegde steentjes. Z. u i t s c h i et e n.
Uitschuren (in den grond Z. uithalen (den r u w e n g r o n d.
Uitslaan (s1.) Den dop uit de tang slaan. De slijper zet den
sleutel om de schroef, draait vervolgens, waardoor de
tang geopend wordt en de dop losraakt.
Uitsluiten Fr. exclure; Eng. tolock out; Hd. aussperren, ausschlieszen.
De gemeenschappelijke staking van het bedrijf van
de zijde der werkgevers, ten einde de werklieden tot
het een of ander te dwingen.
Uitsluiting y r. Fr. ex clusion; Eng. lock out; Hd. A u ssp er run g, Ausschlusz.
Z. uitsluiten.
Uitsnijden 1 (kl.) Het uitdiepen van de kerf, zoo het blijkt, dat
deze niet diep genoeg is. Z. klo o v e n.
Uitsriijden 2, (s1.) De - steentjes worden gewoonlijk door den versteller uit den dop gehaald, wanneer zij geheel klaar
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zijn. De slijpers evenwel snijden deze sours zelf uit
het soldeer met een mesje, wat- niet aan te bevelen is.
Uitstekend (s1.) De plek, waar het rondist, in plaats van rond
te loopen, eenigszins uitsteekt. Tegenst. intrekk end.
Uittrekkend Z.-Nederl. Z. u i t s t e k e n d.
I het uitvoeren Fr. exportation; Eng. exp o r1 tation; Hd. Ausfuhr.
Uitvoer m.
1 hoeveelheid Fr. q u a n t i t é expo r tee; Eng.
I export; Hd. Ausfuhr.
De uitvoer van ruw diamant vindt plaats van uit
Zuid-Afrika of van uit Brazilie. Z. verder a a n v o e r.
Uitvoerrechten Fr. droits de sortie; Eng. export
duty; Hd. Ausfuhrzoll, Ausgangszoll.
Deze bestaan voor diamant niet, doch reeds meer
dan eenmaal is er sprake van geweest, eene belasting
te leggen op den uitvoer van r u w diamant uit ZuidAfrika ; zulk eene belasting zou dan den mijnmaatschappijen worden opgelegd. Zij zou in de eerste plaats
de De Beers' Maatschappij treffen. Deze plannen staan
in verband met pogingen, in Zuid-Afrika de diamantnijverheid te vestigen.
Daar de mijnmaatschappijen zelf het bepalen van
den ruwprijs in hare macht hebben, zal het heffen van
uitvoerrechten den r u w prijs in de eerste plaats doen
stijgen, wat eene evenredige verhooging van den prijs
van het g e s le p e n goed ten gevolge zal hebben.
Uitzetter m. (zt.) Fr. ales o i r ; Eng. rimer; Hd. R a u m e r.
Een instrument, dat gebruikt wordt, om de opening,
waarin de diamant moet gezet worden, grooter te
maken.
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Uitzetter.

Uitzoeken (Vullis Fr. trier; Eng. to pick out; Hd. aussuchen.
Uit den afval bij het bewerken worden kleine stukjes
diamant of schilfertjes uitgezocht, die nog waarde hebben.
Uitzoeten Het gelijktijdig slijpen en zoeten van plekken of
ruiten, die niet afgeslepen behoeven te worden. Zoo
spreekt men van het kolletje uit zo et en enz.
Union de fabricants diamantaires d'Anvers Naam der
Antwerpsche Juweliersvereeniging, die echter in i 903
heeft opgehouden te bestaan.
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V.
Vak o. profession, metier; Eng. trade; Hd. Handwerk.
Bij de Israelieten wordt onder „het yak" uitsluitend
verstaan het diamantvak, aangezien deze nijverheid
meer dan elke andere door hen wordt uitgeoefend.

Vakblad o. Fr. journal special; Hd. Fachblatt.
De voornaamste bestaande en bestaan hebbende
vakbladen zijn in de Inleiding van dit werk en onder
de verschillende titels opgenoemd.
Ter aanvulling diene, dat het orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond op 18 Juli dezes
jaars (1907) voor het laatst verscheen, aangezien de
niet bij de werkliedenpartij aangesloten Antwerpsche
vakvereenigingen gezamenlijk tot de uitgave van een
algemeen vakblad besloten.

Vakgenoot m. Fr. confrere; Eng. colleague; Hd.
Kollege, Fachgenosse.
In e n g e r e n zin benaming voor hen, die dezelfde
branche van het vak uitoefenen ; in r u i m e r e n zin
gebruikt voor alien, die als werkman het diamantvak
beoefenen.

Vakschool vr. Fr. ecole speciale; Eng. training school;
Hd. Fachschule.

Vroeg ere va lschool vo or he t rna ch 'ne- sn ij den van din A. N. D. B.
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le Amsterdam werd door den A. N. D. B. op
4 December 1905 eene vakschool opgericht voor het
machinesnijden. Op het einde van den eersten cursus
werden 45 leerlingen als volleerd ontslagen. Het doel
der vakschool was, den handsn ij d e r s onderwijs te
geven in het machinesnijden. Het onderwijs werd uitsluitend des avonds gegeven. De leerling-machinesnijders
ontvingen kosteloos onderwijs. In den loop van 1907
werd de inrichting, wegens gebrek aan belangstelling
van den kant der patroons opgeheven.
Eene vakschool voor het machinesnijden, echter op
kleine schaal bestaat thans nog te Amsterdam ; zij is
opgericht door de Ned. Roomsch-Katholieke Diamantbewerkers-Vereeniging.

Vakvereeniging y r. Fr. association ouvriêre; Eng.
trade union; Hd. Arbeiterverein.
Omtrent de vakvereenigingen van den tegenwoordigen tijd is te gelegener plaatse het noodige meegedeeld.
Dat er ook vroeger vereenigingen in dezen zin
bestonden, is bekend ; hoewel hier meer op den voorgrond stond het vormen van ondersteuningsfondsen.
Toch bewijzen stakingen, zooals die van 1867, ter
verkrijging van eene lagere molenhuur, dat ook de
andere belangen van den werkman niet uit het oog
werden verloren. Dit kwam nog meer aan den dag,
toen het bloeitijdperk, aanvangend in 187o, meerdere
aaneensluiting der werklieden ten gevolge had. Nu
werden ook door de vakvereenigingen de tarieven vastgesteld, die echter op den duur niet gehandhaafd
konden blijven. In het algemeen liet de samenwerking
te wenschen over, wiji iedere branche voor zich eene
vereeniging had, eenigermate beantwoordend aan de
vakgroepen, waarin thans de A. N. D. B., de
A. D. B. en andere vakvereenigingen verdeeld zijn.

Vroegere va kschoo l vo or he t machine- snij den van den A. N. D. B. ( He t onderw ijs in gang).
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Valsch Z. onecht.
Van Berken
Z. Berken (Lodwijk van
Van Berquem
Van boven (s1.) De bovenkant of tafelkant. Vgl. van o n d e r.
Van den was al Z. was a f (van den.
Van Niekerk Z. Niekerk (Schalk van.
Van onder (sl.) De onderkant of kolletkant. Vgl. van boven.
Van Zutphen Z. Zutphen (Jan A. van.
Vast geld 0. Fr, salaire fixes Eng. fixed wages; Hd.
fester Lohn.
Z. vastgeldwerker.
Vastgeldstelsel o. Z. vast geld.
Vastgeldwerker m. Fr. ouvrier a salaire fixes Hd.
Arbeiter mit festem Lohn.
Degeen, die tegen een bepaald werkloon door den
baas wordt aangenomen.
Tegenst.: eigenkostenwerker.
Vastnagelen Z. vastspijkeren.
Vastschroeven Z. a a n s c h r o e v e n.
Vastspijkeren Fr. clouer; Eng. to nail; Hd. festnageln.
Wordt gezegd van de schort der kloovers, die aan
de tafel wordt vastgespijkerd.
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Vatten Z. zetten.
Veertig vier (Hij is van de De sorteering 40/4 was in vroeger
tijd klein ; tegenwoordig, nu er zeer kleine sorteeringen
zijn, kan deze spreekwijze niet meer Belden in de bebeteekenis, die eraan werd gegeven : h ij is klein
van stuk.
Veinig Fr. filandreux, filardeux; Eng. flawy; Hd.
faserig.
Steentje of ruitje, dat nadig is. Vgl. v e r d r a a i d.
Afgeleid van het Fransche v e i n e = ader, vergel.
Eng. vein.
Vensteren (sl.) Fr. faire des fenetres.
Het hier en daar slijpen van plaatsen, om den
steen te doorzien en onzuivers te ontdekken. Men
noemt dit ook open make n.
Verdeeling y r. De deelen, waarin de steen gekloofd wordt.
Z. klooven.
Verdeeling der tang Z. w a s s e n van de tang.
Verdraaid Een steen, die niet op zijn was loopt.
Verdraaien Wordt gezegd, wanneer men den steen bij het
slijpen eene wending geeft, om op den was te
komen.
Vereenigde Schijvenschuurders (De Onder dezen naam
bestaat te Amsterdam eene vereeniging van werklieden die het schijvenschuren, afdraaien en smeden
.
uitoefenen.
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Vereeniging van Fabriekseigenaren y r. Eene te Amsterdam
bestaande vereeniging, die de belangen der fabriekseigenaren behartigt. Z. fa briekseig en a a r.
t (kl.) Het punt, waar de drie ribben bij elkander
1
komen.
1 (sl.) De lijnen, waarin bezeelen of pavilVergaring yr.
joenen en hoeken samenkomen.
Het woord v e r g a r i n g wordt veel door Christen
slijpers gebruikt.
Vergadering yr.

Vergrootglas o. Z. 1 o u p e.
Verguld zilver o. Fr. argent dore; Eng. silver g i 1 t;
Hd. vergoldetes Silber.
Metaal, dat gebruikt wordt, om er diamanten in te
zetten.
Verhoogen yr. Fr. hausser, augmenter; Eng. to raise;
Hd. erhOhen.
Bijv. van het loon, van de invoerrechten enz.
Verhooging yr. Fr. haussement, augmentation; Eng.
advance; Hd. ErhOhun g.
Z. loonsverhooging, verhoogen.
Verlagen Fr. abaisser; Eng. to reduce; Hd. herabsetzen,
Vgl. verhoogen.
Verlaging yr. Fr. abaissement; Eng. reduction; Hd.
Herabsetzung, Ermaszigung.
Z. loonsverlaging.
Verlappen Z. 1 a p p e n.
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Verlies o. Fr. manque, dechet; Eng. loss, waste; Hd.
Verlust.
Z. verliezen.
Verliezen Fr. perdre; Eng. to lose; Hd. verlieren.
Het afnemen in gewicht van een steen door de
verschillende bewerkingen.
Verloopen (sl.) Het to groot worden van een ruitje. Is een ruitje
verloopen, dan moot men sours laten overrondisten en
opnieuw opzetten.
Versch Fr. frais; Hd. neu, frisch.
Wordt gezegd van eene schijf, die geschuurd is.
Versch ijzer 0. Zoo noemen voornamelijk Christen slijpers het
beginnen van een nieuwen kring op de schijf.
VersteP o. Het aanbrengen van halfjes en sterretjes op het
verstelde bezeel en wel met dien verstande, dat telkens
twee sterretjes en vier halljes worden gemaakt, v66rdat

Verstel van boven.

opnieuw versteld wordt. Men noemt dit een v e r s t e 1
van boven.
Op dezelfde wijze wordt een v erste' van onder en
gemaakt, met dien verstande, dat dit bestaat uit vier
halfjes.
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Verstel 2 De openingen van den meesnijder bij de snijmachine.
Verstelbank yr. Fr. etabli a sertir; Eng. setter's
bench, versteller's bench; Hd. Aufkittertisch.
Aan deze bank, geplaatst achter de molens, werkt
de versteller.
De bank heeft een metalen blad met verhoogden
rand, opdat de steenen en het afvallende soldeer niet
op den grond terecht komen.
Verstelbare bank yr. Fr. banquette ajustable (reglable);
Eng. adjustable (regulable) bench; Hd. nachstellbares (regulierbares) Bdnkchen.
Eene bank, die, al naar de grootte van den werkman
of de hoogte der werktafel, hooger of lager kan worden
gemaakt.
Verstelblok o. Fr. bloc a s e r t i r.
Het bekervormige voorwerp, waarin de versteller de
doppen plaatst.

Verstelblok.
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Het zijn twee holle halve holler, die door een steel
aan elkander verbonderi zijn, Welke als handvat dient.
In elke holte is nog eene opening, die in den steel
trechtervormig uitloopt en dient, om den dop te houden.
Versteldop m. Z. d o p.
Verstelhamer m. De hamer, waarmede de machinesnijder de
schijf verstelt. Z. s n ij m a c h i n e.
Verstellamp yr. Z. verstellicht.
Verstelleken Z.-Nederl. Z. verstelletj e.
Verstellen 1 (sl.) Fr. m e t t r e en p 1 o m b, sertir, Eng. to
(re)set; Hd. aufkitten, einkitten.
Het plaatsen van den te slijpen steen in den dop
geschiedt door verwarming van het soldeer, dat daartoe
in kneedbaren toestand wordt gebracht. Door middel
van de lepeltang haalt de versteller den dop uit het
vuur en plaatst hem in het blok, een bekervormig
voorwerp ; daarna geeft hij al knedende den kegelvorm
aan het soldeer, waarna de steen bovenin wordt gezet.
Vervolgens wordt met de versteltang en de vingers
het soldeer rondom bijgewerkt z.g. „aangestreken" en
de dop in den bluschbak afgekoeld.
De slijper kan nu den dop in de tang slaan en
beginner te slijpen. Telkens wanneer een ruitje of een
verstel (z. aldaar) is geslepen, wordt de dop uitge' nomen, en de versteller plaatst nu den steen zoodanig, dat een nieuw onbewerkt gedeelte kan geslepen
worden.
In Duitschland, waar de slijper zelf het werk verstelt,
geschiedt dit op eene meer primitieve wijze. De slijper
verstelt alle zelfde facetten eener ronding, in de holte,
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bij het verstellen van het eerste facet ontstaan. Hij
gebruikt bij dit werk ook Beene versteltang; hij bedient
zich van een zeemleeren lapje, waartusschen hij met
de zoo beschermde vingers der beide handen het
soldeer opkneedt.
Het verstellen eischt groote vaardigheid en vlugheid,
daar tegelijk voor meer dan een slijper wordt versteld, en de werkman dus de slijpers moet bijhouden.
Bovendien is de versteller — althans in Amsterdam — in den regel belast met het o b s e r v e e r e n,
d. w. z. de versteller heeft aan te geven, hoe dat
gedeelte van den steen, dat bloot staat, moet geslepen
worden, met het oog op het gedeelte, dat zich in
het soldeer bevindt, wil de steen aan de te stellen
eischen voldoen. De versteller bedient zich daartoe van
streepjes, kruisjes enz., die hunne bijzondere beteekenis
hebben, al naar gelang zij voor of achter het te slijpen
facet zijn geplaatst.
Ligt een steen bij v. uit het midden (z. aldaar), dan
worden achter den eersten of vlakken hoek, drie
vertikale streepjes (in de verstellerstaal : 1 a n g e streepjes)
gezet I I I, hetgeen beteekent n i e t s i n, m. a. w. dat
er aan lien kant niet ingeslepen mag worden.
Moet de tweede of steile hoek daartegenover overgewerkt worden, dan plaatst men d a a r v 6 6 r drie Lange
streepjes, hetgeen beteekent (bij hoeken van onderen)
b.v. : kollet w e g (z. aldaar). Wanneer achter den
eersten hoek van boven twee „Lange" streepjes staan I I ,
beteekent dit : w e i n i g i n.
Staat IT 6 6 r den tweeden hoek van boven I , dan
wil dit zeggen : even over de maa t.
Vier „Lange" streepjes achter den eersten hoek
van onder, beteekent n ij f 1 a t en 1 i g g e n, dus: 1111.
Ligt een hoek in het ongeslepen stadium doorhangend (z. aldaar), dan komt daara c h t e r het

Verstellen.
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teeken X, hetgeen wil zeggen : minder in het r o ndist laten loopen.
Is een steen van onder dik, zoodat het kollet moet
gezakt worden, dan teekent de versteller dit aan, door
om het steentje
te zetten. Dit geldt ook voor ruitjes
Welke „plat op grooter" gemaakt moet worden.
Moet het kollet zeer klein worden gehouden, zoo
dient daartoe zoowel aan de vlakke als aan de steile
zijde het teeken X.
Moet de tafel of het kollet van den eenen of den
anderen kant „gehaald" worden, om evenwijdig met
het rondist te komen, dan wordt dit aangeduid door —
een horizontaal of „dwars"streepje aan den „opstekenden" kant.
Twee dwarsstreepjes = duiden aan, dat de steen
een meer of minder zwaar verzet van den „opstekenden"
kant moet hebben.
Behalve dat de versteller tafel, kollet en hoeken
teekent, om den slijper aan te geven, hoever hij het
ruitje maken moet, of tot hoever hij mag gaan om
tafel of kollet in het midden te brengen, dienen de
teekens — vooral bij klein work —no
b voor andere
aanwijzingen.
Staat bijv. bij eene tweepuntstafel I aan den vlakken
zachten hook, dan zet de slijper de tafel t e g e nloopend (z. aldaar).
Bij een vierpuntstafel of -kolletje wordt aan de vlakke
zijde een dwarsstreepje — gezet, om aan te duiden,
dat de slijper de tafel of het kollet a b i n of a b u is
moet plaatsen (z. aldaar).
Moet eene vierpuntstafel een gewoon verzet hebben,
dan wordt dit aangeduid door —, zeer zwaar
ook wel met
Teneinde den slijper niet in twijfel te doer verkeeren
omtrent den a a r d van bet steentje, dat hij bewerkt,

n
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bezigt men in den regel de teekens op de volgende wijze
Het teeken X v66r een steentje beteekent t w e e p u n tj e.
vierpuntje.
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Verstellen 2 (kl. sn.) Fr. enchasser, monter.
Het in het cement zetten en verplaatsen van den
steen op den stok. Z. kloove n.

Verstellen3 (sn.) Het zetten van den steen in den dop en het
verplaatsen van den steen bij de snijmachine door
middel van den verstelhamer.

Versteller m. Fr. sertisseur; Eng. versteller, setter;
Hd. Aufkitter.
Daar de slijper te veel tijd verliest als hij, die toch
met verschillende tangen werkt, zelf verstelt, zijn bijzondere personen met het verstellen belast.
Wanneer men in de meening zou verkeeren, dat de
versteller inferieur werk verricht, zoo is dit eene
dwaling. Doordien de versteller observeert — althans
te Amsterdam — geeft hij in zekeren zin de leiding
aan het werk van den slijper en draagt daarvoor verantwoordelijkheid. De versteller geeft aan, hoe groot
het ruitje worden moet, of hoe klein het slechts worden
mag. (Z. verstellen).
Door de invoering van den mechanischen dop vermindert langzamerhand het getal verstellers. Doch vaak
zal de versteller als slijper weer dienst kunnen doen, daar
hij dezen tak der nijverheid heeft beoefend. Is hij een
goed slijper geweest, zoo zal hij spoedig de routine
terugkrijgen. En daar hij gewend is geweest de steentjes
in de hand te nemen, zal hij met den mechanischen
dop weldra goed te werk kunnen gaan.
Men onderscheidt: achtkantversteller, bril-
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lantversteller, kapversteller en roosjesvers t elle r, naar de bepaalde branche, waarin zij werkzaam zijn.
Verstellersbank Z. verstelbank.
Verstellersloon o. Fr. s a 1 a i r e des sertisseurs; Eng.
setter's wages, versteller's wages; Hd.
Aufkitterlohn.
Het loon, den versteller uitbetaald, wordt berekend
per molen en per week en is, naar den aard en de
grootte van het werk, zeer uiteenloopend. Somtijds
ontvangt de versteller een weekloon, onafhankelijk van
het petal molens, waarvoor hij werkt.
Verstellerspersoneel o. Fr. personnel de sertisseurs;
Eng. gang of setters (verstellers); Hd. Aufkitterpersonal.
Z. personeel.
Verstellerstarief o. Fr. t a r i f des sertisseurs; Eng.
setting tariff; Hd. Aufkittertarif.
Z. verstellersloon.
Verstellersvereeniging yr. Zooals de naam uitdrukt, eene
vereeniging van hen, die het verstelvak uitoefenen. In
1893 —'94 bestond zulk eene vereeniging onder den
naam: Internationale Verstellersvereeniging.
Tegenwoordig vormen de verstellers, als brillan tverstellers en roosjesverstellers, twee afzonderlijke vakgroepen van den A. N. D. B.
Verstelletjes draaien Het omzetten der verstelletjes in den
dop, waarbij het steentje niet behoeft to worden uitgenomen.

433

Verstellicht o. Fr. 1 a m p e a s e r t i r.
Hieronder verstaat men de vlam, die elke diamantbewerker, behalve de slijper, gebruikt. De kloover

Verstellicht (oud systeem).

en snijder maken de stokken er bij op, de versteller
maakt er den dop mee op. Er bestaan verschillende
soorten, van het spirituslichtje in de meest eenvoudige
werkplaatsen af, tot de meest volmaakte.

Verstellicht van den machinesnijder.

In de meeste gevallen wordt onder verstellicht verstaan, de vlam, die de v e r s t e 11 e r gebruikt. Dit licht
heeft in de laatste jaren veel verandering ondergaan.
Nadat de vuurpotten (z. aldaar) afgeschaft waren, en
men ertoe overging gaslicht to gebruiken, heeft men
Haar middelen gezocht, om allerlei schadelijke invloeden
28
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te verminderen. De gasvlam zelf gaf te veel licht en
te weinig hitte ; bovendien, geplaatst op de verstelbank, verspreidde zij sours valsch licht over de schijf
van den slijper, wat tevens hinderlijk was voor de
oogen. Het verstellicht van den tegenwoordigen tijd
tracht aan al deze bezwaren tegemoet te komen.
Het lichtgas van vroeger is thans zoogenaamd luchtgas, d. w. z. het gas wordt vermengd met lucht, die
men door openingen laat toetreden (B u n s ens c h e
brander) ; in plaats van de gele vlam heeft men thans
de blauwe. De uitkomst heeft bovendien bewezen, dat
de nieuwere verstellichten, die van 1 tot 4 pitten
hebben, eene besparing van gas geven.
Verstelloon o. Z. verstellersloon.
Verstelpit vr. Fr. brilieur a sertir, bec a sertir.
Iedere vlam op zich zelf van het verstellicht, zoodat men spreekt van een I-, 2-, 3-, 4pits-verstellicht.
Verstelschijf yr. Z. s n ij m a c h i n e.
Verstelster yr. Fr. sertisseuse; Eng. versteller,
setter; Hd. Aufkitterin.
Verstelsters komen zeer weinig voor, aithans in
Nederland en Belgie.
Z. vrouwen.
Versteltafel yr. Z. v e r s t e 1 b a n k.
Versteltang l yr. (s1.) Fr, pinces a sertir; Hd. Kornzange.
De tang, waarmede de steen in den dop gezet
wordt. Zij is gewoonlijk plm. 15 c.M. lang en 2 c.M.
breed. De tang heeft denzelfden vorm als de vuurtang,
doch is kleiner.
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Versteltang.

Verstettang 2 (bij de snijmachine.) De tang is een stalen staaf
met schroefgang aan het boveneinde, waarop de dop
wordt opgemaakt.

Vertamboz In de Jura, arrondissement Lons-le-Saunier, met
omstreeks 500 inwoners. Hier is eenige diamantnijverheid.

436

Verven Fr. colorer; Eng. to colour; Hd. farben.
Bedriegelijke handelwijze, waarvan men een enkel
maal verneemt. Steenen van mindere kleur worden met
eene aniline-oplossing behandeld, waardoor zij blauwwit
worden. De prijs wordt daardoor hooger; de kleur is
echter niet blijvend.
Verzetje o. (sl.) Kleine beweging, om den dop te verbuigen, waarvoor men vaak hoort fa c e tj e, in Frankrijk fa c e t t e.
Z. facet van een kant, zoetertje.
Verzwaringsgewicht o.
Z. 1 o o d'.

Verzwaringsstuk o.
Victoria) Bekende groote Steen, gevon den in 1 885 ; woog ruw
4 57 karaat en na 't slijpen omstreeks 1 90 karaat ; is te
Amsterdam geslepen op bij de firma J. S. Metz.
Victoria 2 Z. Australie.
Vierentwintig/Zestien (24/i 6) Slijpvorm in de Jura, zijnde
brillant zonder sterretjes en op de kolletzijde slechts
met acht halfjes.
Viergreins Fr. quatre grains; Eng. four grains;
Hd. Karatstein.
Steen van een karaat.
Vierkant De slijper maakt den steen vierkant, zoowel bij tafel
als bij kollet, wanneer hij den vierden hoek aanbrengt.
Vierponder m. Fr. piece de quatre; Eng. four p o u nder; Hd. Vierpftinder.
Z. 1 o o di.
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Vierpunt Fr. quatre pointes; Hd. Octaeder,
punkt.
Zoo noemt de werkman een steen, waarop de hoofdlijnen, die de vier hoeken vormen, zoowel van boven
als van onder, duidelijk zijn aangegeven hetzij van
nature, hetzij tengevolge van het klooven.
Het woord o c t a e d e r, Gr. oxrci-Edeog (o k t a- e d r o s),
beteekent a c h t v 1 a k, van 6aerth = acht, en drukt uit,
dat de steen acht vlakken heeft. Men vindt altijd vier
punten voor het rondist; vandaar de naam v i e r p u n t.

Vigponder m. Fr. piece de cinq; Eng. five pounder;
Hd. Fanfpfiinder.
Z. 1 o o di.
-VW yr. Fr. rape, lime; Eng. rasp, grater; Hd. Raspel.
Wordt gebruikt in de slijperij, als tengevolge van
oneffenheden bij den molen een piepend geluid wordt
gehoord.
Vijs yr. Z.-Nederl. Z, s c h r o e f.
Vijs . . . . (in samenstellingen) Z.-Nederl. Z. schroef...,
s c h ro e v e (in samenstellingen).

Vijzen Z.-Nederl. Z. schr oev e n.
Vindplaats vr. Fr. gite, Eng. bed, layer; Hd. F u ndort, Findeort.
De vindplaatsen van diamant zijn : Ned.-Indie
(Borneo, Sumatra, Celebes), Brazilie, Oeralgebied,
Californie, Australie, Zuid-Afrika (West-Griqualand,
Transvaal, Oranjerivier-kolonie). Van geringe beteekenis
zijn : Noord-Afrika, Middel-Amerika, Canada.
Omtrent eene vindplaats in den Noord-Amerikaanschen
Staat Arkansas, z. Kunz (Dr. George Frederic k.
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Vinger m. In gebruik bij de zaagmachine ; dient om het steentje,
dat gezaagd wordt, vast aan te drukken. De vinger
is een stift, waaraan een horizontaal plaatje met gleuf,
in Welke laatste het puntje van den steen wordt gedrukt.

Vinger (zagerij).

Vinger (Aan den Z. aan den v i n g e r.
Visser (Cornelis Johannes Oorspronkelijk eigenaar van de
hoeve Jagersfontein in den voormaligen Oranje-Vrijstaat.
Hij zelf heeft van het feit, dat zijn grond diamanthoudend was, niets geweten. Eerst na zijn dood heeft
de opzichter De Klerk, die de weduwe bijstond, den
eersten diamant opgegraven, een steen van 5o karaat.
Vitrier(tje) Z. b o 1 letj el.
Vitriool a Fr. vitriol; Eng. vitriol; Hd. Vitriol,
Vloeistof, die wordt gebruikt bij het afkoken.
Z. afkoken.
Vlak l Fr. large; Hd. flach.
Wordt gezegd van een steen, waarbij de hoeken
in de juiste verhouding liggen. Het komt ook voor,
dat een steen te v 1 a k is, d. w. z. te plat, waar-
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door het lichteffekt ook kleiner is, wat vanzelf op de
waarde van den steep grooten invloed heeft. Men zegt
voor to vlak ook : 1 a k s. Z. aldaar.
Vlak2 In tegenstelling met s t e i 1, dat gedeelte waar de afstand
tot het rondist het grootst is. Zoo spreekt men van
vlakken hoek, vlakke ruit en vlakke kant.

Vlaksteker m. (zt.) Fr. e c h o p p e plate; Eng. flat
chisel; ficl. Flachstichel.
Fen van de stekers, die gebruikt wordt bij het
snijden van het filet, voor werk dat boven aan de
oppervlakte geschiedt. De vlaksteker heeft de doorsnede van een rechthoek.

Vlaksteker.
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Vlam (Door de Z. door de vlam.
Voetje o. Fr. pied; Eng. foot; Hd. Fuszgestell.
Het onderstuk van den bokaal der zetters, het is
van ijzer of hut. De diamantbewerkers spreken van
s t a a k j e. Z. aldaar.
Voetplank 1
Voettrede

yr. Fr. pedale; Eng. foot board; Hd. Trittbrett.

De plank, waarop de machinesnijder trapt, om de
machine in beweging to brengen Z. verder t r a pmachine.
Vol brillanteeren Fr. b r i 11 a n t e r p 1 e i n.
Al het slijpwerk aan den steen, nadat hij in
kruis is gebracht. Z. brillanteeren, naakt brillanteeren.
Volkstribuun (De Z. Diamantbewerker (De.
Volleerd Fr. a v oir fini l'apprentissage; Eng. fully
skilled; Hd. ausgelernt.
Degene, die een tak van het bedrijf geheel geleerd
heeft. Z. uitleerenl.
Voordeelige ligging yr. Wordt gezegd van een steen, die zoo
gevormd is, dat hij met weinig verlies een regelmatigen vorm krijgt.
VO6r-Indie Fr. L'Inde anterieure, L'Inde anglaise;
Eng. Hindustan; Hd. Vorderindien.
Een gedeelte van het zoogenaamde Britsch-Indische
Keizerrijk.
In oude tijden werd hier de diamantindustrie uit-
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geoefend, doordien er diamanten werden gevonden.
Het Indische slijpsel stamt van VO6r-Indie, en oude
steepen, zooals de Kohinoor in zijne vroegere gedaante,
zijn hier bewerkt geworden.
Tegenwoordig Levert VOOr-Indie weinig diamant ;
de handel en de industrie aldaar hebben meer beteekenis
voor de andere edelgesteenten.
De slijperijen van Golconda vvaren eens wereldberoemd.
VOOrloop m. Fr. avant-coulant; Eng. first runnings;
Hd. Vorlauf.
Met dit woord bedoelen de kloovers en snijders
den s p i r i t u s, dien zij voor het verstellicht en het
schoonmaken der steentjes gebruiken. De naam v66 rloop beteekent niets anders dan het produkt, dat bij
distilleeren van ruwen Spiritus het eerst wordt opgevangen.
VOOrloopflesch y r. Fr. bouteille a l'alcool; Eng.
spirit bottle; Hd. Spiritusflasche.
De flesch, waarin de vOOrloop wordt bewaard.
VOOrover brengen Fr. s e r t i r en avant.
Wordt gezegd, wanneer de tafel- of kolletkant
meer naar onder moet versteld worden. Tegenstelling
achterover zetten.
Voorraad m. Fr. existence, stock; Eng. stock; Hd.
Vorrat.
Die juwelier zorgt er steeds voor, allerlei goederen
in voorraad to hebben, opdat hij aan navraag kan
voldoen. Ook spreekt men van den voor r a a d (stock),
die zich in Zuid-Afrika of bij de ruwhouders bevindt.
Voorschoot o. Z. boezelaar.
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Voorschot o. Fr. avance; Eng. advance; Hd. Vorschusz.
Het bedrag, dat den werkman gegeven wordt, als
hij werk op heeft, dat bij de uitbetaling van het loon
nog niet of is Z. ook k w a r, in den boe r.
Voorspoed Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
VOOrstuk (van den klooversbak) o. Fr. piece a n t é r i e u r e;
Hd. Vorderstiick.
Het voorste gedeelte van den klooversbak, waar-

VOOrstuk van den klooversbak.

boven de kloover werkt Z. klooversba k. Het
wordt met een haak, aan den achterkant zich bevindend, in het achterstuk bevestigd.
Anderen noemen dit stuk juist a c h t e r s t u k, \KT
het van het licht is afgewend.
Vooruitzigt Eene hoeve, gelegen noordwestelijk van Bultfontein
en Dutoitspan. Oorspronkelijk vormde zij een geheel
met Bultfontein, doch werd daarvan afgescheiden en op
18 April I 86o verkocht aan D. A. en J. N. De Beer.
Later kwam de hoeve in bezit van de firma Dunell,
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Ebden & Co. van Port-Elizabeth, voor de som van
L 6000.
De eerste diamanten op deze hoeve werden gevonden
in Mei 1871.

Voorzanger (Louis Benjamin Bekend Amsterdamsch diamantslijper, nog uit den tijd voor de ontdekking der ZuidAfrikaansche mijnen, overleden in 1886.
Van de bekende steenen, door hem geslepen noemen
wij : den Kohinoor en de Ster van het Zuiden ; den
eerstgenoemden steen heeft hij te Londen geslepen
in 1852, den laatstgenoemden te Amsterdam op de

L. B.

VOORZANGER.

fabriek der firma Coster in 1854. De omstandigheid,
dat de Kohinoor te vlak is, wordt door velen toegeschreven aan den oorspronkelijken vorm van den steen.
Op de tentoonstelling te Parijs van 1855 heeft
Voorzanger de groote zilveren medaille behaald als
„contre-maitre" (meesterknecht).
Z. ook Fedder.
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Vraag y r. Fr. demande; Eng. demand; Hd. Frage,
Nachfrage.
I naar stof
1 naar werkkrachten.

Z. vraag en aanbod.

Vraag en aanbod Fr. offre et demande; Eng. supply
and demand; Hd. Frage and Angebot.
Wat betreft de g o e d e r e n, wordt het aanbod van
ruw en de prijs daarvan geregeld door de mijnmaatschappijen, hoofdzakelijk de De Beers' Maatschappij.
De vraag naar ruw is echter voor een belangrijk
deel afhankelijk van de vraag naar g e s 1 e p en goed ;
is deze laatste groot, dan stijgt de ruwprijs en vanzelf
de prijs van het geslepen goed.
De verhouding tusschen vraag en aanbod van
w e r k k r a c h ten is voornamelijk bepaald door de
leerlingregeling.
Jaarlijks mag slechts een bepaald aantal leerlingen
worden aangenomen, met het oog op de bestaande
behoefte en ter aanvulling van de door sterfgeval of
op andere wijze ontstane leemte.
Z. leerlingaanvulling, leerlingregeling.
Vrouwen Fr. femmes; Eng. women; Hd. Frauen.
Reeds vroeg waren vrouwen in de diamantnijverheid
werkzaam ; zij verrichtten bijv. in de 1 7 e eeuw den
zwaren arbeid van het in beweging brengen van den
molen. (Z. mole n).
In artikelen van de Roever in het Nieuws van den
Dag van 8 December 1892 en 9 Januari 1893 is
sprake van meisjes, die in de diamantslijperijen werkten,
opdat men in de concurrentie goedkoope krachten
zou hebben.
Men vindt vrouwen voornamelijk bij het klooven
en snijden.
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De tak der nijverheid echter, die bijna geheel in
handen der vrouw is, is het roosjessnijden, zoodat de
benaming r o o sj e s s n ij d s t e r veel meer voorkomt
dan roosjessnijder. De firma Coster te Amsterdam is
in 1865 begonnen, een aantal meisjes het roosjesslijpen
te doen aanleeren.

Atelier van snijdsters.

In Dendermonde is eene slijperij opgericht, waar
verscheidene vrouwen werkzaam zijn. Buiten Nederland en Belgie, voornamelijk echter in Frankrijk, worden
ook andere takken van het bedrijf, zooals verstellen
en slij p e n, door vrouwen uitgeoefend.
Er zijn ook vele vrouwen, die als makelaarster
optreden.

Vuilnis yr.
Fr. balayures; Eng. sweeps; Hd. Kehricht.

Vullis o.
Afgebroken en afgebrande stukjes cement, op de
werkplaatsen verzameld. Naar gelang van de plaats,
waar zij gevonden zijn onderscheidt men : g r o n dvullis, tafelvullis, bakvullis.
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Daar zich in vullis uit den aard der zaak nog
diamant bevindt wordt dit op chemischen weg er nog
uitgehaald ; dientengevolge is vullis een handelsartikel.

Vuur o. Fr. éclat, vie, feu; Eng. glittering, brilliancy; Hd. Feuer, Leben, Glanz.
De schittering van den steen, die van grooten invleed
is op de waarde, en die behalve van de kwaliteit der
stof ook van de wijze van bewerking afhangt.

Vuurpot m. Fr. fourneau de charbon.
Is tegenwoordig niet meer in gebruik, doch diende
vroeger den versteller bij zijn arbeid. Z. potj o n g e n.

Vuurtang y r. (sl.) Fr. p i n c e s a m o n t e r.
Deze dient, om den dop op to maken en heeft denzelfden vorm als de versteltang, doch is grooter. De
lengte is omstreeks 3o c.M., de breedte 3 tot 4 c.M.

W.
Waarde yr. Fr. valeur; Eng. value; Hd. Wert.
Men berekende in oude tijden den prijs, doordien
men den karaatprijs met het kwadraat van zijn gewicht
vermenigvuldigde. Zoo berekende David Jefferies (Abhandlung von den Diamanten, Danzig 1756), terwip
hij den gemiddelden prijs van een karaat geslepen op
8 stelde, den prijs van een steen van 2 karaat op
2X 8 =
32, van een steen van 8 kr. op
8 2 X 8 = 512, van een steen van I oo kr. op
I oo 2 X 8 = 80000. Deze bepaling naar den Indischen
kwadraatregel werd in Europa het eerst door Linscotius
bekend gemaakt.
Den oudsten vaststaanden marktprijs van geslepen
diamanten heeft Benvenuto Cellini in zijn werk : Trattati dell' oreficeria e della scultura (Verhandeling over
de goudsmids- en de beeldhouwkunst) van het jaar '568
opgegeven ; hij stelt hem voor 1534 op 18o gulden
per karaat.
(N.B. Zie over Cellini bij Goethe, die Cellini's autobiographie uit het Italiaansch in het Duitsch heeft vertaald.)
Boethius de Boot stelt voor het jaar 1609 den prijs
op 264 gulden per kr. ; Tavernier bepaalt den prijs
op 96 gulden gulden, en hiermede komen de bepalingen
van Nederland en Hamburg uit zijn tijd overeen.
De Commissie tot Schatting der Fransche Kroondiamanten in 1795 nam eene gemiddelde waarde van
72 gulden aan.
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In den loop van de 1 9 e eeuw is de waardebepaling
geheel anders geworden, en in den laatsten tijd is de
prijs aanmerkelijk gestegen.
De hierboven meegedeelde cijfers van vroegere tijden
zijn in zooverre slechts betrekkelijk, wijl eene studie
van de waarde van het geld uit die dagen ten op.
zichte van den tegenwoordigen tijd, in verband met
allerlei andere ekonomische faktoren eerst een duidelijk
begrip zou kunnen geven omtrent de vroegere prijzen.
Het is echter interessant, hier een lijstje to geven
met de prijzen van diamant, go e d geslepen, uit de
jaren i6o6, 175o, 1865 en 1867.
Men bedenke hierbij, dat in 1867 de Zuid-Afrikaansche mijnen nog niet ontdekt waren. Wij hebben
dus voor ons de prijzen van Indisch en van Braziliaansch diamant.
Dit lijstje is ontleend aan : Dieulafait, Diamants et
pierres precieuses (187 i) ; de prijzen zijn uitgedrukt
in franken. Men zal zien, dat de prijzen in doze opgave
niet zijn berekend volgens den „kwadraatregel" van
Tavernier en Jefferies.
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GE WICHT.

I6o6.
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5
Men konstateert in deze lijst eene belangrijke daling
van den prijs in het midden der I 8 e eeuw ; de ontdekking der Braziliaansche mijnen in 1727 zal daaraan
wel niet vreemd zijn.
Spreekt men van hooge prijzen in den tegenwoordigen tijd, de prijs van 1606 was ook niet gering, in
aanmerking genomen de waarde van het geld in dien tijd.

Wachtkamer vr. Fr. an tichambre; Eng. waiting room;
Hd. Warteraum, Wartezimmer.
De wachtkamer dient voor de makelaars, die de
juweliers bezoeken ; ook voor de werklieden, die zich
komen aanbieden, en voor de loopjongens, die rondistwerk brengen enz. enz.

Was i m. Fr. fil; Eng. wire; Hd. Faser.
Met den was bedoelt men de richting, waarin de
diamant gegroeid (gewassen) is ; deze is van gewicht
voor de bewerking. Is de was bekend, dan weet men,
hoe de steen moet genomen of opgezet worden. Wil
men een steen klooven, dan moet dit gebeuren in de
richting, waarin de steen zich heeft ontwikkeld (k loover s29
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w a s). De zager moet daarentegen dwars op deze
richting werken (z aagwas) ; hetzelfde is het geval
met den slijper (s 1 ij perswa s).
Z. slijperswas, klooverswas, zaagwas, tegen
den was, van den was af, op zijn was.

Was 2 m. De helft van een gekloofden steen. Hij heeft drie
punten. Hij komt van een grooten steen, die door den
kloover, wegens onzuiverheid of onvoordeelige ligging,
doorgeslagen is. Een was heeft Beene tafelzijde.
De kloover neemt sours bij het bewerken van zulk
een steen de drie punten ervan af, our den noodigen
vorm to geven. De snijder maakt er van boven een
band our, die in Z.- Nederl. c h e v r i e n wordt genoemd. (z. aldaar). Men herkent derhalve een was aan
de gekloofde tafel en aan den band, lien de snijder
er omheen heeft gelegd.

Was 3 0. (zt.) Fr. cire; Eng. wax; Hd. Wachs.
De stof, die voor de wasdoos en het waspootje
gebruikt wordt.

Was 4 Z. wassen van de tang.
Was (Geheime m. Eigenaardige gewoonte van sommige slijpers,
wanneer een steen, op allerlei wijzen opgezet, niet
heeft willen loopen. De dop wordt dan uit de tang
genomen, in de hoogte geworpen, opgevangen, vervolgens blindelings weer ingeslagen en dan opgezet.
Dat het resultaat in verreweg de meeste gevallen alley
behalve gunstig is, laat zich begrijpen.

Was (Op zijn (s1.) Fr. d a n s le fi 1.
Wanneer een steen loopt volgens de richting, waarin
hij geslepen moet worden.
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Was (Tegen den Fr. a contre sens, contre le fil.
Wordt gezegd, als een ruitje in verkeerde richting
loopt, doordien men den steen verkeerd heeft opgezet.
Wanneer de steen tegen den was loopt, maakt hij
de schijf stuk, d. w. z. het harde diamant veroorzaakt
diepe krassen in het metaal, waardoor de schijf onbruikbaar wordt en de steen beschadigd kan worden.
In ieder geval moet de schijf opnieuw geschuurd
worden, en is het daarop gebrachte poeder verloren.
Was (af) (Van den Wordt gezegd van een ruitje, dat niet
op de normale wijze geslepen kan worden.
Wasbeentje o. (zt.) Een beentje met was aan de punt, waarmee de zetter de steentjes opneemt. Zeer vaak wordt
bij gemis aan een beentje een willekeurig stokje daarvoor gebezigd.

Wasbeentje.

Waschgelegenheid y r. Fr. lavabo; Eng. washroom; Hd.
Waschraum.
Deze is in de Nederlandsche werkplaatsen door de wet
verplichtend gesteld. Uit den aard der zaak hebben de
slijpers eene waschgelegenheid noodig : poeder en soldeer
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maken handen en gezicht zwart, terwijl het lood voor
de gezondheid gevaarlijk is. De waschgelegenheid is
eene installing op de fabrieken, die nog niet zoo geheel
Lang bestaat. De tijd ligt niet ver achter ons, dat
men veal werklieden den wag van de fabriek naar
huffs met zwarte handen en zwart gelaat nag afleggen.
In den laatsten tijd is dit bijna niet meer het geval.
Wasdoos (zt.) yr. Fr. b o i t e a c i r e.
Eene blikken dons, met was gevuld, waarin de
natter de steentjes ordent en vastzet.

Wasdoos.

Wasdop m. (snijmachine) Eene bepaalde snort dop, uitsluitend
voor wassen, halve steenen en topjes. Deze worden
met weinig cement er tegen aan genet en zuigen, zoo
to zeggen, vast.

Wasdop met halven steep,

453

Waspootje o. (zt.) Z. wasbeentj e.

Wasschen Fr. laver; Eng. to wash; Hd. waschen.
Diamanthoudende aarde wordt gewasschen. De ladingen (loads) worden in eene daartoe bestemde inrichting
gestort en behandeld. De blauwe aarde valt hier op
roosters van eene bepaalde wijdte en wordt dan verder
gebracht op zgn. schu d der s en v ett a fels, Welke
dienen, om de gesteenten uit de aarde of to zonderen.

Wassen van de tang Dit heeft betrekking op den stand van
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Wassen van de tang.

454

den steen in de tang. Men gaat hierbij uit van het
rondist.
Fret best leert men de wassen der tang kennen,
wanneer men zich de tang voorstelt, vastgehouden in
de hand, met den dop naar het oog gewend, volgens
ommestaande afbeelding.
Men onderscheidt de volgende wassen : in de tan g,
uit de tang, afloopend, afloopend in de
tang of abin, afloopend uit de tang of abaus
(abuis), tegenloopend (tegen), tegen in en
tegen uit.
Is de steen in den dop en het rondist naar den bek
der tang gekeerd, dan spreekt men van uit de tang;
is daarentegen het rondist naar den staart der tang
gekeerd, dan spreekt men van in de tan g.
Heeft men het rondist naar links, dan heeft men de
was a fl o op end; daarentegen met het rondist naar
rechts, heeft men de was tegenlo op en d of t eg e n.
Is het rondist links naar binnen gericht, dan spreekt
men van afloopend in de tang of abin; is het
rondist links naar buiten gericht, dan spreekt men van
afloopend uit de tang of abaus (abuis.)
Het rondist rechts naar binnen geeft de was t e g en
i n; het rondist rechts naar buiten tegen u i t.

Water o. Fr. eau; Eng. water; Hd. Wasser.
In theoretische werken wordt vaak gesproken van
diamant van het eerste, van het tweede, van het derde
water, al naar gelang der zuiverheid, zoodat het eerste
het zuiverst is ; in den handel en in de nijverheid
wordt over water zelden gesproken ; wel vormt het
een lid der samenstelling by w a t e r.

Waterdun Term der roosjesindustrie. Men bedoelt ermede
zeer dun, te dun om er nog schilden van te maken.
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Waterpotje o. Z. bluschpotje.
Weegschaal yr. Fr. balance; Eng. balance; Hd. Wage.
De schaal, waarop diamant wordt gewogen ; meet
uit den aard der zaak zeer nauwkeurig zijn.

Weegschaal, blijkens de gewichten; die erbij staan,
voor grootepartijen.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond L. I n 1 e i d i n g blz. 8.
Weerstandskas yr. Fr. c a i s s e de resistance; Eng.
strike fund; Hd. Streikkasse.
De kas van den bond, gevormd, om de stakende
werklieden to ondersteunen, wanneer de staking geproklameerd of goedgekeurd is door het bestuur,
De weerstandskas kon ook ondersteuning verleenen bij
werkstakingen in an d e r e bedrijven, hetgeen herhaaldelijk is voorgekomen. Thans heeft de bond Been afzonder-
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lijke weerstandskas meer, doch put de Belden, tot steun
aan stakers enz. bestemd, uit de algemeene kas.
Wegclebven Z. i n z a k k e n.
Wegnemen (Een puntje Z. puntje wegnem en (e e n.
Weinig in Observeerdersterm. Z. verstelle r.
Welgelegen Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Wereldverbond van Diamantbewerkers o. Fr. Alliance
Universelle des Diamantaires.
Dit verbond, dat de behartiging van de belangen
van alle diamantbewerkers ten doel heeft, is gesticht
in Mei 1905 op het Internationaal Kongres te Parijs,
nadat in November 1903 op eene Internationale conferentie, eveneens aldaar gehouden, de inrichting was
voorbereid. Het bestaat uit de verschillende nationale
of plaatselijke vakvereenigingen. Eenmaal per twee
jaren houdt het een kongres.
De contributie is bepaald op 2 franker per lid en
per jaar. Het bestuur bestaat uit
Henri Polak, Amsterdam, voorzitier.
Jef Groesser, Antwerpen, secrektris.
D. P. de Vries Dzn., Amsterdam, penningmeester.
Jan Bartels, Antwerpen
Leonce Reffay, St. Claude
leden.
E. Le Guery, Parijs
Jan A. van Zutphen, Amsterdam
Het Wereldverbond bevat thans, nadat ook in den
loop dezes jaars (1907) op het te Mainz gehouden
nationale kongres der Duitsche diamantbewerkers tot
toetreding werd besloten, bijna alle diamantbewerkers
der wereld.

J ANBARTEL S.

A. DE ROSA.

HEN RIPOLAK.

E. LEGU ERY.

J EF GROESSE R.

In terna tionale Con feren tie, gehouden in Nov ember 1903 te Parij s, waarop de stichting van he t Were ldverbond werd voorbereid.

S. PARSSE R.

HENRI ME YER. I. BRO UWER. L. ROMEO. D. P. DEVRIESDz.
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Onder de krachtige werking van dit lichaam worden
leerlingwezen, loon en arbeidsduur geregeld.
Werk 0. Fr. travail, ouvrage; Eng. work, labour; Hd.
Arbeit.
Behalve in de gewone beteekenis, wordt dit woord
ook gebruikt voor de to bewerken stof. Zoo spreekt
de werkman van : „goed werk", „sjofel werk" enz.
Werkbuis 0. Fr. blouse; Eng. smock; Hd. Arbeitskittel.
Een werkbuis wordt op de slijperijen gedragen ; de
zagers dragen Lange jassen ; de kloovers en snijders
werken meestal in de hemdsmouwen.
Werken Fr. travailler; Eng. to work; Hd. arbeiten.
Het verrichten van den arbeid. Z. ook g e r e g e 1 d
doorwerken.
Werkgever Fr. patron, erriployeur; Eng. employer;
Hd. Arbeit(s)geber.
Tegenstelling : w e r k n e m e r.
Werkkamer yr. Z. w e r k p 1 a a t s.
Werkloos Fr. sans travail; Eng. unemployed; Hd.
arbeitslos.
Z. werkloosheid.
Werkloosheid yr. Fr. chomage; Eng. u n e m p l o y m e n t;
Hd. Arbeitslosigkeit.
Kwam vroeger veel meer voor dan thans ; voornamelijk de leerlingregeling heeft invloed daarop uitgeoefend,
afgezien van de gevallen van a 1 g e m e e n e malaise.
Werkloozenkas yr. De kas van den Antwerpschen en den
Parijschen bond, gevormd tot ondersteuning van
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werkloozen, die buiten hunne schuld zonder werk zijn.
Ook te Amsterdam is er meer dan eens sprake geweest
van de vorming van eene werkloozenkas (Z. A 1 g em eene Nederlandsche Diamantbewerkersb o n d). De groote malaise in het vak, ontstaan in het
najaar van 1907, heeft de overtuiging van de noodzakelijkheid gegeven. Met meerderheid van stemmen
werd in Januari 1908 door den Bondsraad besloten uit
de kas, die dient tot uitkeering bij werkstaking (weerstandskas) f 200000 te verdeelen onder de werkloozen
van die dagen.

Werkloozenzegel o. Een bijzonder zegel in het boekje van
een bondslid, waaruit blijkt, dat dit lid eene week Lang
werkloos was en tijdelijk niet de contributie behoefde
te betalen. Z. contributie.

Werkman y r. Fr. ouvrier, travailleur; Eng. workman;
Hd, Arbeiter.
Te Amsterdam onder de Israelieten hoort men vaak
werks m an.

Werkmolen m. Eng. scouring stand.
De molen der schijvenschuurders, die in hoofdzaak
overeenkomt met dien der slijpers. Ook de schijvenschuurder zet de as in het pokhout, wanneer hij de
schijf bewerkt.

Werknemer m. Fr. employe, ouvrier; Eng. workman;
Hd. Arbeitnehmer.
Tegenstelling : w e r k g e v e r.

Werkplaats y r. Fr. atelier, usine; Eng. workshop, factory;
Werkstatte.
Deze benaming wordt gebruikt voor de vertrekken,
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waarin kloovers, snijders en zetters werken ; voor de
gewoonlijk grootere ruimten, waarin zagers, vooral
echter slijpers (en verstellers), den arbeid verrichten,
zegt men (w e r k) z a a 1, z. aldaar.
Werksman m. Z. werkman.
Werkstaker m. Z. staker.
Werkstaking Yr. Z. staking.
Werktafel yr. Fr. etabli, table de travail; Eng. (working) table, bench; Hd. Arbeitstisch.
Z. ook staffelei.
Werktijd m. Z. arbeidstijd.
Werktuig o. Fr. instrument; Eng. instrument, tool;
Hd. Werkzeug.
De verschillende gereedschappen ; zij zijn in dit boek
afzonderlijk beschreven.
Werkuitgever Z. u i t g e v e r.
Werkuren Z. arbeidstijd.
Werkweek yr.
Arbeitswoche.
De werkdagen, die de week vormen, die voor alle
werklieden evenveel zijn, doch in zooverre verschillen
dat Joodsche werklieden, die den Sabbath vieren, des
zaterdags n i e t werken, doch wel op zondag, terwijl zij
op vrijdagmiddag ophouden, hetgeen met de anderen, die
zondags vrij hebben, op zaterdagmiddag het geval is.
Werkzaal y r. Fr. atelier, ouvroir; Eng. work room;
Hd. Arbeitssaal.
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De groote werkkamers in de slijperij, waar de
slijpers en verstellers hun arbeid verrichten.
Vgl. werkplaats.
Wernher (Julius Een der firmanten van Wernher, Beit & Co.
Hij kwam in 1871 als vertegenwoordiger van het huffs
Jules Porges & Co. naar de diamantvelden, en werd
in 1878 deelgenoot der zaak, terwijl in 1889, na het
uittreden van Jules Porges, ook zijn naam in de firma
werd opgenomen, die van dien tijd of heette Wernher,
Beit & Co. Z. verder in het Aanhangsei : Lem o i n e.
Wernher Beit & Co. Bekende firma in diamanten en mijnwaarden, in het jaar 1889 ontstaan uit de firma
Jules Porges & Co. Zie Beit, Wernher,' Po rges
& Co. (Jules.
Wesselton De in September 189o, in de nabijheid van Kimberley ontdekte mijn, op de hoeve Benauwdheidsfontein,
aan \Vessels behoorend. Naar Cecil Rhodes, die toen
juist Premierminister was geworden, ook genoemd
Premiermijn. Z. Premiermijn 2.
Het dorp Wesselton met eenige honderden inwoners
heeft zijn ontstaan te danken aan de ontdekking der
diamanten.
De Wesselton is eigendom der De Beers' Maatschappij.
West-Griqualand o. Eng. Griqualand West; Hd. Westgriqualand.
Distrikt van de Kaapkolonie, Engelsche bezitting.
Genaamd naar de Griquas, die het land bewonen. In
dit gebied liggen de voornaamste Zuid-Afrikaansche
mijnen, die thans in handen der De Beers' zijn, nl.
Dutoitspan, Bultfontein, De Beers', Kimberley en Wesselton. In 1871, op eene bijeenkomst te Bloemfontein, werd
bepaald, dat het gedeelte, waarop de mijnen liggen,

Wesselton.
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eigendom was van het Griquahoofd Waterboer, die het
kort daarna overdeed aan Engeland, waardoor het rijke
mijngebied aan dit land kwam. Z. Zuid-A fr i k a.
Wetsteen m. Z. oliesteen.
Wetten Z. slij p e n 2.
Wig(ge) vr. Fr. coin; Eng. wedge; Hd. Keil.
Een stukje bout, dat met het dunne uiteinde tusschen
den bak en de werktafel wordt gedreven, om den
bak, nadat hij opgeschroefd is, vast te zetten.
Winkel m. Fr. atelier; Eng. shop, factory; Hd. Werkstdtte.
Hetzelfde als w e r k p 1 a a t s. Omtrent het verschil
tusschen deze synoniemen z. klooverswerkp la a t s
en klooverswinkel.
Winkelier-juwelier m. Z. j u w e 1 i e r.
Wit Fr. blanc; Eng. white; Hd. Weisz.
Z. kleur, ruw.
Wit(te) boort Z. b o o r t.
Witete) cement De meest gebruikte cementsoort. Z. cement
en rood(e) cement.
Wodehouse (Sir Philip Gouverneur van de Kaapkolonie, kocht
in 1867 den eersten diamant, die in Zuid-Afrika gevonden
was, en betaalde voor den ruwen steen van 21 1/4 krt.
de som van 16000.— (frs. I2000), waarvoor deze door
den mineraloog Guybon Atherstone was getaxeerd.
Wodehouse zond den ruwen steen naar de tentoonstelling te Parijs, die in dat jaar gehouden werd. Dit is de
eerste Zuid-Afrikaansche diamant, die naar Europa kwam.
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Wrijver l m. (sl.) Z. r ij v e r.
Wrijver 2 m. (zt.) Hd. Verreiber.
Dient om oneffenheden glad to maken.

Wrijver van den zetter.

Y.
Yvoir Belgisch plaatsje, in het zoogenaamde Walenland, schilderachtig gelegen aan de route Namur-Dinant, op 5 KM.
afstand van laatstgenoemde plaats. Sedert kort wordt
hier diamantnijverheid uitgeoefend.

Z.
Zaag yr. Fr. scie; Eng. saw ; Hd. S a g e.
Behalve de zaagmachine, die men bij verkorting
zaag zou kunnen noemen, zijn in de zagerij enkele

Metaalzaag.
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kleinere zagen in gebruik voor het uitzagen van den
aluminiumdop.

Zaagkerf(je) y r. o. Het kerfje, dat door den kloover of de
kerfmachine wordt gemaakt, om het zaagschijfje den
steen te doen vatten.

Zaagmachine y r. Fr. machine a scier; Eng. sawing
machine; Hd. Sagemaschine.
Een werktuig, dat in den laatsten tijd gebruikt wordt
om stukken van groote steenen of te nemen, in de
richting van den slijperswas. Door deze bewerking
verliest de steen zoo weinig mogelijk. Het beginsel,
waarop de zaagmachine berust, is hetzelfde, dat men bij
alle bewerkingen op diamant aantreft, n.l. diamond
cuts diamond in de letterlijke beteekenis van het
woord.
Het zagen van allerlei gesteenten komt reeds vroeg
voor, en het zou wel verwondering baren, dat deze
bewerking ook niet reeds Lang in de diamantnijverheid
zou zijn toegepast. Het is daarom ook niet vreemd,
doch wel eigenaardig, dat eene zaagmachine reeds
vermeld wordt in een oud werk, dat eene beschrijving
van Amsterdam geeft.
Onder de nagelaten papieren van wijlen Mr. N. de
Roever, archivaris der Gemeente Amsterdam, is opgeteekend : uit het jaar 1686: „Servaes van der
Wielen, d i a m an t s a e g e r", van wien twee kinderen
luidens het begrafenisboek op 27 November 1688 en
op 15 December van dat zelfde jaar in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam begraven werden.
In het vervolg op M. Noel Chomel, „Algemeen
huishoudelijk-, zedekundig- en konstwoordenboek",
Kampen en Amsterdam, 1787, leest men onder het
hoofdstuk d i a m ant (deel II, bldz. 1198)

467

„Wanneer zulks (het klooven) Been plaats kan hebben
't zij wegens de figuur of ongelijkheid van den steen,
zoo wordt hij do o r g e z a a g d met een gespannen
Yzerdraad, 't welk met Diamant-Poeyer, door Brandewijn of scherpen Azijn bevogtigd, is bestreeken".
Ongeveer hetzelfde wordt in de Nederlandsche bewerking van Linnaeus' Systema naturae (1 761—'85)
gevonden.
Het zagersbedrijf is dus in een vroegeren vervaltijd van het diamantvak verloren gegaan, zoodat
het thans als eene uitvinding van onzen tijd wordt
beschouwd.
Dit blijkt ook uit Boiste, „Dictionnaire universel de
la langue francaise" 1828, die het woord c 1 i v e r
verklaart : fendre avec adresse un diamant, une pierre,
etc. au lieu de 1 e s s c i e r. Z. Inleiding blz. 20.
De tegenwoordige zaagmachine is feitelijk niets anders
dan eene zeer dunne slijpschijf, op haar leant geplaatst.
Deze schijf is vervaardigd uit phosphorbrons ; daar
phosphorbrons zeer poreus is, neemt de schijf gemakkelijk het poeder op, dat haar moet doordringen, wil
zij geschikt zijn, om den steen te zagen.
De schijf, loopend tusschen de pokhouten, wordt in
de machine geplaatst, boven op de machine staat de
tang ; in deze tang wordt de dop geplaatst, die den
te zagen steen bevat ; met den schroefdraaier kan de
dop los of vast worden gezet.
Omtrent de eigenaardige wijze, waarop de dop gemaakt wordt, zie d o p3.
Door middel van een drijfriem wordt de beweging
op de schijf overgebracht, die 4500 omwentelingen
per minuut maakt.
Nadat door den kloover of door de kerfmachine een
kerfje is gemaakt, en de steen daar, waar hij gezaagd
moet worden, door Chineeschen inlet is geteekend,
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wordt gezien, of de steen loopt, en is dit het geval,
dan kan men de machine laten werken.
Boven op de tang is een tegengewicht bevestigd,
opdat de tang, die niet te zwaar mag zijn, niet te
veel drukt. Dit tegengewicht is eene ronde schijf, die
vO6r- of achteruit geschoven kan worden op eene staaf.
Wanneer de zager ziet, dat de steen bijna door-

Zaagmachine.

gezaagd is, brengt hij een s c h e r m pj e of s c h e r mkapje van metaal of gaas erboven, waarin het afgezaagde stuk wordt opgevangen.
Het zagen neemt veel tijd in beslag : een steentje
van een karaat eischt een dag werk, om doorgezaagd
te worden ; dock daartegenover staat, dat een man
sours twintig machines tegelijk kan bedienen.
Vaak loopt de schijf tusschen k 1 e m plate n. (Z.
aldaar).
Het groote voordeel der zaagmachine bestaat daarin,
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dat het stuk, dat de slijper moet afslijpen en dus verloren gaat, als hij de tafel wil slijpen, thans behouden
blijft en weer een steentje oplevert. Bovendien behoeft
de slijper nu niet meer de tafel to slijpen, wiji deze
reeds aanwezig is. Het zagen van steenen door het
rondist, zoodat twee vierpunten ontstaan, levert mede
aanmerkelijke voordeelen op, terwijl door combinatie

Zaagmachine (oudere constructie van het tegenwoordige systeem).

van zagen en klooven dikwert belangrijke resultaten
worden verkregen.
De t e g e n w o o r d i g e zaagmachine, eerst eenige
jaren oud en in Amerika uitgevonden, werd in 't begin
voor iedereen verborgen gehouden. In den laatsten tijd is
zij echter algemeen bekend geworden. Er zijn thans zoogenaamde loon z a g e r ij e n, die voor juweliers werken,
Welke zelf geene zagerij hebben. Z. loon z a g e r ij.
Zaagschijf Z.

s c h ij f 3.
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Zaagtafel yr. Fr. table de scieurs; Eng. sawers' table;
Hd. Sagertisch.
De tafel, waarop de zaagmachines worden bevestigd.
Daar zij een zwaar gewicht heeft to dragen, en geheel
onbeweeglijk moet staan, is het noodig, dat de zaagtafel stevig aan den vloer bevestigd en van zeer
soliede constructie is.
Zaagwas m. De richting, waarin de steen gezaagd wordt ; zij
komt overeen met den slijperswas, wijl zagen en slijpen,
wat de bedoeling betreft, overeenkomen. (Z. z a a gm a c h i n e, vOOrlaatste alinea). De zaag(slijp)was is
dus iets geheel anders dan de klooverswas. Zie w a sl,
klooverswas, slijperswas.
Zaal Z. werkzaal.
Zacht Fr. mou; Eng. soft; Hd. weich.
Wordt gezegd van de schijf, als men zelfs bij een
gaaf ruitje krabben op het ijzer bemerkt.
Zachte hoek m. (sl.) Die hoeken aan een tweepunt, die aan
den ruwen steen niet den puntvorm hadden. Vgl.
harde hoek.
Zachte punt yr. De twee rondistpunten, die aan een tweepunt
elk tusschen twee zachte hoeken liggen. Tegenstelling
harde punt, z. in het aanhangsel.
Zagen Fr. scier; Eng. to saw; Hd. sagen.
Z. zaagmachine.
Zager m. Fr. scieur; Eng. sawyer; Hd. Sager.
Z. zaagmachine.
Zagerij yr. Fr. scierie; Eng. sawing works; Hd.
Sagerei.
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De inrichting, waar gezaagd wordt, hetzij voor eigen
rekening, hetzij in commissie (1 oonzager ij).
In eene zagerij heeft men, behalve de eigenlijke
zaagmachine, verschillende toestellen en gereedschappen
noodig. Vooreerst de ponsmachin e, waarmede het
gat in de schijf wordt gemaakt, opdat deze passend
zij. Vervolgens wordt de schijf met eene meta alschaar afgesneden, om haar een eenigszins ronden
vorm te geven. Dan komt de schijf op de d r a a ib a n k, waar zij volmaakt rond wordt gedraaid. Nu
wordt de schijf dunner gemaakt en neemt men de
oneffenheden weg met schuurpapier (a mari 1), dat
op twee latjes (s chuurlatje s) is geplaatst, en waartusschen de schijf wordt gewreven. Is de schijf zoover
gevorderd, dan wordt zij van poeder voorzien ; dit
gebeurt of uit de hand, terwifi de schijf op de draaibank
staat, of het geschiedt met eene bijzondere p o e d e rm a c h i n e, waartoe zij, staande tusschen pokhouten,
langs een cilinder gaat, die van poeder voorzien is.
Hierna is de schijf geschikt, om op de zaag te worden
geplaatst. Omtrent instrumenten, die buitendien op de
loonzagerij voorkomen, z. loonzager ij.

Zagersbaas m. Fr. maitre-scieur; Hd. Sagermeister.
Degene, die zaagwerk aanneemt en met behulp van
anderen, die door hem bezoldigd worden, dit werk maakt.

Zagersbedrijf o. Fr. metier de scieur; Eng. sawyer's
trade; Hd. Sagerindustrie.
Alles, wat tot het vak van den zager behoort, waaronder ook is begrepen het teekenen van den steen, d. w. z.
van de plaats, waar de steen moet worden doorgezaagd.

Zagersknecht m. Fr. ouvrier scieur; Hd. Sagergesell(e).
Vgl. zagersbaas.

Zagerij.
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Zagersleerling ni. Fr. apprenti de scieur; Eng. sawyer's
apprentice; Hd. Sagerlehrling.
Z. leerling.
Zagerspatroon Z. z a g e r s b a a s.
Zagerspersoneel o. Fr. personnel de scieurs; Eng. gang
of sawyers; Hd. Sagerpersonal.
Groep zagers, voor een werkgever (juwelier) of
voor den ondernemer eener loonzagerij werkzaam.
Zagersvak o. Z. zagersbedrijf.
Zakgeld o. Fr. pension; Eng. pocket money; Hd.
Taschengeld.
De belooning, die de leerling wekelijks krijgt, wanneer hij zoover gevorderd is, dat de leermeester reeds
eenig geldelijk voordeel van hem heeft.
Zandchips Zeer kleine chips.
Zandgreintje 1 o. Fr. s a b 1 e.
Zeer klein greintje Z. g r e i n1.
Zandklein Buitengewoon klein, hetzij ruw of geslepen, in den
regel kleiner dan 40 per karaat (ruw).
Zandsteen m. Fr. g r ê s ; Eng. grindstone; Hd.
Sandstein.
Wordt gebruikt, om de klooversmessen to slijpen.
Zeefl yr. Fr. tamis, passoire; Eng. sieve; Hd. Sieb.
Men heeft gewoonlijk een samenstel van zeven, die
in elkaar sluiten, en die elkaar opvolgen, wat de grootte
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der openingen betreft. Zij dienen, om een partij in
groepen van eene sorteering te verdeelen.

Zed_

Zeef2 De bodem van den koperen bak (ketel) van kloover en
snijder, waardoor het poeder gaat, dat op deze wijze
in den onderbak wordt opgevangen. Z. o n d e r b a k.
Zeemlap m. Fr. chamois; Eng. washleather; Hd.
sa,misches Leder.
Deze dient, om de steenen of te wrijven, als zij
schoongemaakt zijn. Z. ook a fk o k e n.
Zeemvel Z.-Nederl. Z. z e e m 1 a p.
Zestien zestien ( 16/16) Slijpvorm, die in de Jura wordt gemaakt,
zijnde brillant met uitsluitend ruithalfjes.
Zetgereedschap o. Fr. outillage de sertisseur; Eng.
setter's tools; Hd. Fassergerat.
De verschillende instrumenten, voornamelijk s t e k e r s,
die bij het zetten worden gebruikt.
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Zetsel o. Fr. sertissage; Eng. setting; Hd. Fassungsweise.
De wijze, waarop gezet wordt. Vooral in den laatsten
tijd wordt Amerika toonaangevend. Een eerste vereischte is, dat de steen zooveel mogelijk wordt gezien,
terwij1 hij bovendien zeer stevig moet worden gezet.
Z. verder z et t e n.

Zetsteen m. Z. oliesteen.
Zetten Fr. sertir, enchasser, Eng. to set; Hd. fassen.
Het zetten is, in den eigenlijken zin des vvoords,
Been tak der diamantnijverheid, daar aan den steen
zelf niets wordt veranderd ; het is niets anders dan
het vastzetten van den steen in het metaal. Hoofdzaak
is, den steen zoo schoon mogelijk te doen uitkomen.
Tot het zetten rekent men ook het m o n t e e r e n,
dat het e i g e n 1 ij k e zetten voorafgaat. Onder monteeren verstaat men het klaar maken van het stuk
metaal, waarin de steepen worden gezet. De monteur
werkt naar de teekening. Hij zaagt het stuk metaal
uit volgens de afbeelding op het doorteekenpapier,
dat op het te bewerken stuk metaal is vastgemaakt.
Is het stuk geheel klaar, dan begint het eigenlijke
zetten, dat ten doel heeft, den steen zooveel mogelijk
te doen uitkomen en hem tevens zeer vast te zetten.
Er is verschil tusschen het zetten van brillanten en
van rozen. De brillanten worden a j our gezet, zoodat
tafel en kollet vrij blijven. Daarentegen worden rozen
d i c h t gezet, terwijl een stukje foelie, dat ondergelegd
wordt, dient, om het vuur te verhoogen.
Men vindt tegenwoordig ook nog wel op z wart
gezet ; dit heeft plaats wanneer men werken zet naar
den ouden stijl. Voorts onderscheidt men : mille
grains en pave, Welke laatste methode ook wordt
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genoemd z ij de aan z ij d e (1-) ord a bor d). Z. deze
verschillende woorden.
In de laatste jaren zijn nog enkele andere nieuwe
zettingen in toepassing gebracht.
Het metaal, dat de zetter gebruikt, is goud, zilver
of platina ; vooral de beide laatstgenoemde, daar de
Steen hierdoor beter tot zijn recht komt.
Zetter m. Fr. sertisseur; Eng. setter; Hd. Fasser.
Z. zetten.
Zetterij yr. Fr. atelier de sertissage; Eng. setting
shop; Hd. Fasserwerkstatte.
De werkplaats van den zetter. In groote zetterijen
zitten hier behalve monteurs en zetters ook nog gouden zilversmeden, die met allerlei reparatiewerk zijn belast.
Ziekenfonds o. Fr. caisse de secours en cas de maladie; Eng. aiding fund; Hd. Krankenkasse.
Behalve het algemeen ziekenfonds van den bond
heeft men ook personeel-ziekenfondsen, vooral bij groote
werkgevers.
Personeel-ziekenfondsen zijn instellingen van den
laatsten tijd. De vverklieden betalen eene bijdrage per
week in de meeste gevallen draagt de werkgever ook
bij tot het fonds van zijn personeel.
Ziekenuitkeering yr. Hd. Krankengeld.
De vergoeding, die ieder lid uit de ziekenkas krijgt,
naar gelang van den duur zijner ziekte. Z. z i e k e nfonds.
Ziekenzegel o. Een bijzonder zegel in het boekje van een
bondslid, waaruit blijkt, dat dit lid, door ongesteldheid verhinderd to werken, tijdelijk is vrijgesteld van
contributiebetaling. Z. c o n t r i b u t i e.
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Zift Z.-Nederl. Z. z e e f.
Ziften Fr. tamiser; Eng. to sieve; Hd. sichten.
Z. zeef.
Zijde %Tr. Fr. cOte; Eng. side; Hd. Seit e.
Komt voor in de gewone beteekenis (Z. t a fel z ij de,
k olletz ij d e) ; doch is ook een term der roosjesindustrie, gebruikelijk voor de deelen der roosjes, die
telkens door een verstel worden geslepen. Een roosje
heeft drie zijden, die, naarmate van het fabrikaat meer
of minder ruiten tellen.
In de brillantindustrie heeten de vier langste ruitjes
zijden of z ij dj e s, vgl. endruitje.
Zijde aan zijde Fr. bord a bord.
Z. pave
Zijdje Z. Zijde.
Zilver o. Fr. argent; Eng. silver; Hd. Silber.
Dit metaal wordt veel gebruikt, om er diamanten
in te zetten.
Zink o. Fr. zinc; Eng. zinc; Hd. Zink.
Het metaal, dat in de zagerij wordt gebruikt, om den
dop te gieten, wanneer men niet de voorkeur geeft aan
het duurdere aluminium, dat bij het smelten Been onaangenamen reuk verspreidt. Z. d o p 3, a 1 u m i n i u m.
Zitten Beteekent: zijne werkplaats hebben, bijv. „hij zit
b ij A." d. i. hij werkt op de fabriek, of in het personeel van A.
Zoetbeitel m. Fr. ciseau a planer, plane; Eng. smoothing
chisel; Hd. Schlichtmeiszel.
Z. afdraaien.
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Zoetdraaien Fr. planer; Eng. to smooth; Hd.
schlichten.
Dit is de tweede bewerking van het afdraaien.
Z. aldaar.
Zoeten Z. polijsten.
Zoetertje (sl.) Uiterst kleine beweging van den dop ; hetgeen
zeer omzichtig moet gebeuren, opdat men niet te veel
geeft. Men neemt daartoe den dop tusschen de beide
handen en beweegt dien heel zachtjes.
Zoetgang Z.-Nederl. Z. z o e t k r i n g.
Zoetkring (sl.) Fr. cercle a polir, raie a polir; Hd.
Polierring.
De kring onder dien, waarin men het laatst heeft
geslepen ; hij dient om te zoeten, waardoor de krasjes
weggaan en er Leven in den steen komt. De zoetkring dient later weder tot loopkring.
Zoetsteen m. Z. oliesteen.
Zonnestraal Naam van een te Antwerpen sedert kort bestaand
fonds, dat gevormd wordt uit de opbrengst der verbruikte koperen steeltjes. Uit dit fonds worden de uitgaven bekostigd voor onvermogende diamantbewerkers,
die aan tuberculose lijden en Saar een herstellingsoord
moeten gaan.
Behalve de opbrengst der steeltjes, komen ook verschillende grootere en kleinere bijdragen in, om de
kas te stijven, zoo o. a. de opbrengt van duivenwedstrijden, die herhaaldelijk worden gehouden.
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In navolging van het Koperen Stelenfonds te Amsterdam is „Zonnestraal" opgericht, waartoe de stoot
werd gegeven door Jef Groesser, secretaris van
den A. D. B.
In betrekkelijk korten tijd heeft Zonnestraal een vrij
groot aantal patienten geholpen, terwiji een ruim saldo
in kas is. Het ideaal zal bereikt zijn, wanneer de
A. D. B., die vele patienten naar het sanatorium te
Borgoumont bij Spa zendt, een eigen herstellingsoord
zal gesticht hebben.
Z. Koperen Stelenfonds.
Zouten Bedriegelijke handelwijze van ondernemers, die door
het leggen van ruwe diamanten in een stuk grond
het doen voorkomen, dat men met diamanthoudende
aarde heeft te doen, waardoor deze chevaliers d'industrie
kapitaal zien te verwerven, wat groote schade en sours
de rdine van geldschieters ten gevolge heeft.
Zuid-Afrika Fr. L'Afrique du Sud; Eng. South Africa;
Hd. Sild-Afrika.
Voornaamste vindplaats van diamant, sedert omstreeks
187o (voornamelijk West-Griqualand, Transvaal en de
voormalige Oranje-Vrijstaat).
In West-Griqualand liggen de voornaamste mijnen
n.l. De Beers', Kimberley, Dutoitspan, Bultfontein en
Wesselton. In Transvaal heeft men, behalve de Premier
en de vindplaatsen Tangs de Vaal bij Christiania, nog
diamanten bij Rietfontein en in de goudmijnen bij
Klerksdorp.
In den voormaligen Oranje-Vrijstaat : Jagersfontein,
Koffyfontein en Roberts Victor.
Het is hier de plaats niet, eene algemeene beschrijving
van Zuid-Afrika te geven, ook niet een historisch overzicht van de ontwikkeling van dit land, zoo rijk aan
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produkten. Er zijn genoeg historische en geographische werken,
die daarover kunnen inlichten.
Wij zullen ons voornamelijk bezighouden met Zuid-Afrika
als het land der diamantmijnen.
De ontdekking der mijnen in Zuid-Afrika is van buitengewoon grooten invloed op diamantnijverheid en -handel geweest.
Tot i87o waren het voornamelijk de Braziliaansche diamanten,
in mindere mate die van Borneo geweest, Welke den voorraad
leverden. Het getal der diamantbewerkers was dan ook niet
bijzonder groot, de verdiensten waren matig, terwifi in de geheele
nijverheid, afgezien van enkele uitzonderingen, weinig van regelmaat was te bespeuren.
De groote aanvoeren van ruw, in het begin van de jaren '70,
hadden in de eerste plaats tengevolge eene toename van het getal
werklieden ; de loonen stegen op buitengewone wijze, de handel
in geslepen werd levendiger. Er volgde een tijd van grooten
bloei, waarin echter van regeling der productie, der verhouding
tusschen vraag en aanbod nog geen sprake was. Nog eenige
tientallen van jaren moesten verloopen, alvorens de diamantnijverheid aanspraak kon maken op eene waardige plaats onder
hare zusters. Waar nu de ontdekking der Zuid-Afrikaansche
mijnen zulke groote gevolgen had, en in den nieuwen tijd de
Kaapsche diamanten bijna uitsluitend het voorwerp van handel
en nijverheid op dit gebied uitmaken, daar is het noodig,
omtrent de ontdekking en ontwikkeling eene beschrijving te geven.
Wij doen dit aan de hand van Gardner Williams, gewezen
General Manager van „De Beers' Consolidated Mines Limited."
Een van de eersten, die in verband met de Kaapsche mijnen
moet worden genoemd, is Daniel Jacobs, een trekker, die zich
aan de Oranjerivier, dicht bij Hopetown had gevestigd. Aan de
oevers der rivier werden allerlei steenen gevonden, door het
water aangespoeld. En de kinderen van Jacobs speelden met die
steenen ; zij verzamelden ze en brachten er sommige mee naar
huffs, wanneer kleur of worm in het oog vielen.
In het voorjaar van 1867 bracht een der kinderen weer

48I
eenige steenen mee, die bij den anderen speelvoorraad werden
geworpen. Doch een ervan schitterde zoo in het zonlicht, dat
vrouw Jacobs hem opnam en bij zich stak. Zij liet hem den
buurman Schalk van Niekerk zien, die terstond vermoedde, dat
het een steen van waarde was ; hij wilde hem van vrouw Jacobs
koopen. Doch deze laatste gaf hem Van Niekerk mede, die
hem den een of anderen kenner zou toonen. Een reizend koopman, John O'Reilly, was de eerste, die den steen te zien kreeg
en meenam naar Hopetown en vervolgens naar Colesberg.
Hier beweerde men, dat die steen wel een topaas kon zijn ;
doch men wilde hem niet koopen, omdat wel meer eigenaardige steenen in die streek voorkwamen. Toch achtte men het
gewichtig genoeg, den steen te brengen bij Lorenzo Boyes,
ambtenaar der Engelsche regeering te Colesberg. Deze beproefde
de hardheid en bemerkte, dat hij gemakkelijk glas kraste. In
aanmerking genomen de hardheid en het schitterend vermogen,
sprak Boyes het vermoeden uit, dat men hier met een stuk
diamant had te doen. De reiziger O'Reilly, die hierdoor in zijn
eigen vermoeden gesterkt werd, beloofde den Engelschen ambtenaar een aandeel in de opbrengst, wanneer een deskundige zou
verklaren, dat de steen inderdaad een diamant was. Men wendde
zich daarom tot den in dien tijd te Grahamstown wonenden Dr.
W. Guybon Atherstone, die als mineraloog een goeden naam
had. Men achtte het echter niet de moeite waard, bijzondere
voorzorg te nemen bij de verzending. Ongezegeld, in een stuk
papier gewikkeld, werd de steen van Colesberg met den postwagen naar Grahamstown gezonden.
Atherstone onderzocht den steen ; hij zag spoedig, dat het
diamant was. De steen maakte krassen op alle vijlen der juweliers te Grahamstown. Atherstone schreef onmiddellijk aan Boyes,
hij wenschte hem geluk met de vondst. De steen woog 2 I 1/4 karaat,
en Atherstone kende hem een waarde toe van f6000 (frs. 1 2000).
In zijn brief aan Boyes sprak Atherstone het vaste vermoeden
uit, dat op de plaats, waar deze steen gevonden was, meer
diamant moest liggen. Hij vroeg tevens verlof den steen met
31

482
zijn advies te zenden aan Southey, den Kolonialen Secretaris.
Kort daarop werd de steen door den Gouverneur van de
Kaap, Sir Philip Wodehouse, voor den door Atherstone bepaalden
prijs gekocht. Nog in hetzelfde jaar (1867) zond Wodehouse
den steen naar de wereldtentoonstelling te Parijs, waar hij zeer
de aandacht trok.
Hoewel het vinden van dezen steen heel wat sensatie veroorzaakte, waren de on m i d d e 11 ij k e gevolgen niet bijster groot.
Avonturiers bouwden luchtkasteelen, doch tot ernstige onderzoekingen kwam het niet. Men had reeds zoo vaak bij geruchte
vernomen, dat in dit of dat werelddeel diamanten ontdekt waren,
doch bijna even vaak was het gebleken, dat men zich vergist
had, of dat de hoeveelheid niet van Bien aard was, om zich
aan moeielijkheden en gevaren bloot te stellen. Het vermoeden
van Atherstone, „waar dat gevonden is, ligt meer", maakte
echter indruk op Lorenzo Boyes. Deze ging van Colesberg
naar de vindplaats bij de Oranjerivier, hij trok Tangs hare
oevers, zocht en zocht, doch te vergeefs, de schatkameren bleven
gesloten. Niet beter ging het den Boeren, die in de nabijheid
woonden, en op het voorbeeld van den ambtenaar, thans wat
scherper uit de oogen keken en nu en dan ook met het bepaalde Joel er op uitgingen. Boyes keerde naar Colesberg
terug en dacht verder niet meer aan een onderzoekingstocht
naar diamanten.
Doch ziet, binnen het jaar, omstreeks tien maanden, nadat
de kinderen van Jacobs den eersten steen hadden opgeraapt,
kwam het bericht van eene tweede vondst, en wel op een afstand
van 3o Eng. mijlen van, de hoeve van Jacobs, dicht bij de
plaats, waar de Oranjerivier en de Vaal in elkander stroomen.
Deze tijding werkte als een elektrische schok op Boyes weer
verliet hij Colesberg, en spoedig was hij op de nieuwe vindplaats
aangekomen. Doch ook thans zou het lot hem niet gunstig
zijn hij vond niets. Evenwel liet hij zich niet uit het veld slaan.
Hij kwam tot de konklusie, dat de gevonden steen uit de Vaal
moest zijn aangespoeld immers bij de Oranjerivier had hij niets
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gevonden. Met nieuwen moed trok hij naar het Vaalgebied,
doch weder te vergeefs.
Het kan geen verwondering baren, dat men langzamerhand
aan de voorspelling van Atherstone ging twijfelen ; men spotte
zelfs met zijne beweringen, die deze echter volhield, hoe meer
men ze in twijfel trok. De toekomst zou leeren, dat Atherstone
gelijk had.
Het was in Maart '869, Coen een schaapherder van Griqualand dicht bij de Oranjerivier een prachtigen steen vond van
831/2 krt. Schalk van Niekerk, die reeds eenmaal zoo gelukkig
was geweest, kocht dezen diamant van den schaapherder ; hij
betaalde niet in geld, doch gaf 500 schapen, io ossen en een
paard, een reusachtig kapitaal in de oogen van den armen herder.
Van Niekerk wilt echter, dat hij thans een grooten schat had
verworven voor weinig geld. Hij toonde dezen steen de firma
Gebrs. Lilienfeld te Hopetown en ontving er f i 35000 (frs. 2 70000)
voor, waardoor de farmer in eens een rijk man werd. En toch
bleek het spoedig, dat de firma Lilienfeld niet te veel had
gegeven ; zij verkocht den steen aan den Hertog van Dudley
voor meer dan het dubbele, dat hij haar had gekost. Deze steen
is de bekende Dudley, bijgenaamd de Ster van Zuid-Afrika 1),
die geslepen 47 1/2 krt. weegt.
Van nu of waren de - diamantzoekers langs de Oranjerivier
veel gelukkiger ; telkens en telkens vernam men, dat er diamanten
waren gevonden, wel niet groote steenen, ook wel geene groote
partijen, doch de resultaten waren van lien aard, dat velen zich
aangetrokken voelden, hun geluk te gaan beproeven.
Het lag voor de hand, dat zij, die het dichtst bij de
velden waren, het eerst erheen gingen. Doch het spreekt van
zelf, dat van een systematisch zoeken geen sprake was. Het
duurde niet Lang, of eenige bewoners uit Natal vertrokken naar
de streek, waar de eerste diamanten waren gevonden. Zij hadden
Niet te verwarren met „de Ster van het Zuiden" afkomstig uit de
Braziliaansche mijnen, die van veel grooter vermaardheid is
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besloten aan de Vaal, dicht bij het zendelingstation Hebron
to gaan zoeken.
Het was in die dagen geene gemakkelijke taak, zulk eene
reis te ondernemen, daar de verkeerswegen veel te wenschen
overlieten ; van spoorwegen geen sprake. Doch moed en energie
deed hun de moeielijkheden kleiner voorkomen.
En zoo vertrok het kleine gezelschap uit Pieter Maritzburg.
Na een bezwaarlijken tocht over de Drakensbergen, die de scheiding
vormen tusschen Natal en de voormalige Boerenrepublieken,
bereikte men in November 1869 bet dal van de Vaal. Reeds
spoedig begon men te zoeken, doch zonder gevolg. Men was
dan ook nog op tamelijk grooten afstand van de plek, waar de
eerste steenen gevonden waren. Het kleine gezelschap ging thans
verder stroomaf en kwam te Klipdrift tegenover het zendelingstation
Pniel. En met moed werd hier begonnen.
Doch het Wilde niet lukken. Langzamerhand ging de illusie
weg en enkelen gaven den moed op. Opeens, in Januari 187o
vond iemand van het gezelschap een diamantje.
Welk eene vreugde onder de mannen, die dagen en dagen
geloopen hadden om het „beloofde land" te bereiken, en Wier
hoop aan het verdwijnen was ! De moed herleefde, men had
tenminste iets bereikt. Opnieuw toog men aan het werk en
zie ! de inspanning werd rijk beloond ; men vond meer, dan men
had kunnen verwachten.
Men was hier bij Klipdrift op eene plaats gekomen, die
groote schatten aan diamanten bezat. Niet Lang, of overal werd
het verteld : „Te Klipdrift zijn diamanten !" En alom in ZuidAfrika nam men den reisstaf op en begaf zich naar het land
der diamanten. En spoedig zag ons kleine troepje uit Natal
van alle kanten gezelschap aankomen.
De eersten, die te Klipdrift aankwamen, waren Vrijstaters,
daar zij bet meest nabij waren. Het waren Boeren, die hunne
hoeven in den steek hadden gelaten en door het vinden der
blinkende steenen in korten tijd rijk wilden worden. Doch velen
van hen zagen weldra in, dat hunne moeite wellicht niet beloond
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zou worden, dat hunne boerderij hen wel niet rijk maakte, dat
zij echter als boeren op een zeker stuk brood konden rekenen.
Dat zoeken was goed voor hen, die volstrekt niets hadden te verliezen. En weldra gaven velen het op ; zij verkozen een zeker
bestaantje boven een onzekeren rijkdom in het verschiet ; zij
gingen „huis toe." Zij echter, die bleven, vestigden zich te
Klipdrift, of gingen verder de rivier op of af.
Na den intocht der Vrijstaatsche boeren kwamen bewoners
van de zuidelijk gelegen Kaapkolonie naar de velden, want ook
daar was natuurlijk de faam doorgedrongen van het land, rijk
aan schatten. De schepen, in de havens van Kaapkolonie aangekomen, moesten hunne matrozen missen, die op goed geluk
het land ingingen, om, zooals zij zich vast hadden voorgenomen,
niet meer op het schip weder te keeren als bootslui, doch als
groote, rijke hanzen binnenkort naar hun land en naar „moeder
de vrouw" terug te gaan.
Het grootste deel dezer gelukzoekers bestond uit Engelschen, doch er waren ook niet weinig Nederlanders bij ; en
wanneer men de gesprekken beluisterde, dan hoorde men dadelijk,
dat bijna Been land van Europa niet vertegenwoordigd was.
En steeds groeide de massa aan. Mannen van elk bedrijf,
van elken stand, handwerkslieden en tooneelspelers, kooplieden
en kantoorbedienden, geleerden en clowns, bakkers en ambtenaren, ook vrouwen en kinderen, maakten zich op, om in dat
rijke land binnen den kortst mogelijken tijd fortuin te gaan
maken. En alien namen zooveel mogelijk eenvoudig voedsel
mee, dat zij lang konden bewaren ; op de kleeding kwam het
minder aan, wanneer zij slechts tegen den regen beschut
waren.
Zoowel van de 4 0o Eng. mijlen ver gelegen havenstad
East-London als van het 700 Eng. mijlen verwijderde Kaapstad
kwamen zij, trotseerend de bezwaren van de moeielijke wegen,
trotseerend regen en koude. Waarom zouden ook zij zich niet
met „biltong" voeden, waarmede de Boeren op hunne tochten
tevreden waren ! Zij wisten, dat zij zes weken, ja twee maanden
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onderweg zouden moeten zijn; doch de schatten waren in het
verschiet, hun werk zou beloond worden.
Water, het onontbeerlijkste, vonden zij in overvloed. De
boerderijen, waarlangs zij hier en daar trokken, waren gebouwd
in de nabijheid van een natuurlijk waterbassin. De Boer immers,
die zich ergens gevestigd had, had steeds eene plaats gekozen,
waar zulk een kom was, die hij „pan" noemde.
Ook hij was overtuigd van de groote beteekenis van
het water, en niet zonder reden, had hij zijne boerderij genoemd naar de „pan", waar hij zich had gevestigd ; aan het
water herinnert ook het woord „fontein". Dutoitspan en Jagersfontein, Bultfontein, Dorstfontein en Koffyfontein, het zijn alle
namen van boerderijen, door den oorspronkelijken „trekker" zoo
genoemd, namen, die later door de diamantindustrie wereldbekend
zouden worden.
Zij, die daar in de binnenlanden van Zuid-Afrika de diamanten
zochten, hadden geene bijzondere methode, volgens Welke zij te
werk gingen. Men had wel gehoord van de Braziliaansche mijnen,
ook wist men iets van het wasschen, zooals het daar plaats
vond. Doch hoe zouden zij hier te Klipdrift ook maar eenigszins
deze voor dien tijd hoog staande behandeling kunnen in toepassing brengen? Slechts zeer primitief kon men te werk gaan.
En wanneer men de tegenwoordige bewerking der mijnen vergelijkt met die uit de eerste dagen, toen de opgeraapte steenen
werden gewasschen en gezift met de eenvoudigste werktuigen, dan
staat men verwonderd over de groote ontwikkeling in de industrie.
Waar thans de groote werktuigen staan, gedreven door de kracht
der electriciteit, -daar vond men in dien tijd den avonturier,
dagen en dagen werkend en zoekend, om een steentje te vinden.
Doch in e 1 k opzicht heeft het gedeelte, dat de diamantmijnen bevat, een geheel andere gedaante aangenomen. Daar,
waar vroeger de armzalige tenten der eerste „diggers" stonden,
midden in het onbewoonde land, daar vindt men thans geheele
steden met eene welvarende bevolking, levend in goede, zelfs
weelderig ingerichte woningen.
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Van „Klipdrift" hoort men niet meer spreken. Deze plek,
waar in het einde van 1869 het kleine gezelschap uit Natal,
was aangekomen, is thans de hoofdplaats Barkly West van het
gelijknamige distrikt in Westgriqualand.
Doch laten wij den tijd niet vooruitloopen en liever nagaan,
hoe dat woeste, onbewoonde gebied zich allengs ontwikkelde tot
den toestand, waarin het heden verkeert.
Het lag voor de hand, dat in dit bijna onbewoonde gebied
de diamantzoekers willekeurig te werk gingen ; zonder er recht
op te hebben, namen zij bezit van het land, dat zij onderzochten ;
zij vroegen niet, of het eigendom was van Zuid-Afrikaansche
Republiek Transvaal of van de Kaapkolonie.
Zij hadden in de eerste tijden Been ander gevaar te duchten
dan van de in de nabijheid wonende Griqua's, die hun hunne
werktuigen, hunne trekdieren en wagens konden afnemen, niet
minder de gevonden diamanten.
Spoedig bleek dan ook, dat ter bevordering der individueele belangen, algemeene aansluiting een eerste vereischte
was, vooral toen meer diamant werd gevonden. Eene algemeene
vergadering werd gehouden, waarin een comit y werd benoemd,
dat orde en regel zou invoeren. Vooreerst zou men zijne aandacht wijden aan eene betere verdeeling van het grondgebied;
want, als weldra blijken zou, dat het eene stuk meer schatten
zou bevatten dan het andere, dan kon dit in deze meest regeeringlooze „republiek” moord en doodslag ten gevolge hebben. Het
comite, dat zich had gekonstitueerd, en dat zijn mandaat aan de
„algemeene vergadering" ontleende, begon dadelijk het grondgebied of te deelen in stukken van 3o voet in het vierkant ;
bewijzen van het recht van zoeken op deze stukken, luidend op
naam, werden uitgegeven.
Ziedaar, eene voorloopige regeling, die aan bestaande en
ontstaande grieven een einde maakte. leder kon nu op het hem
toegewezen stuk van 3o voet zoeken en wasschen ; ieder kon op
zijn stuk de zeef plaatsen en de sorteertafel, om het gevondene
te classificeeren.
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Zeker, veel was hierdoor verbeterd ; dock de moeilijkheden,
verbonden aan de primitieve werkwijze en de onvoldoende werk
tuigen, deden zich hierdoor juist te meer gevoelen. Velen, die
gehoord hadden van de opbrengst der Braziliaansche mijnen,
eene opbrengst, die door den grooten afstand van Zuid-Amerika,
honderdvoudig overdreven werd, zagen zich in Zuid-Afrika bitter
teleurgesteld, hunne droomen en illusies werden niet verwezenlijkt; zij vonden het toch veel beter naar het oude kantoor, de
werkplaats terug te keeren, den versmaden werkkring, die hun
een gemakkelijker stuk brood gaf, weer op te zoeken ; zij verlieten
de Vaaloevers.
Ook bleef niet uit, wat van heginne of te verwachten was
geweest : de eene had geen geluk, hij vond niets ; terwijl de
ander, begunstigd door Fortuna, 's avonds naar zijne tent ging
met eene kostbare vondst. En zóó speelde die grillige geluksgodin, met hen, die daar zochten, dat een stuk grond, door den
een verlaten, wiji hij niets vond, voor den opvolger zijne
schatten bewaarde, die deze als het ware voor het nemen had.
Men had de bepaling gemaakt, dat een stuk grond, dat in drie
dagen niet bewerkt was, weer aan het comit y kwam, dat nu
opnieuw een bewijs gaf aan een ander. En niet lang behoefde
men op dien ander te wachten, er was meer vraag dan aanbod.
Eene groote moeielijkheid moest nog worden overwonnen.
De oneerlijkheid, die vooral bij de dienende zwarte inboorlingen
gekonstateerd werd, werkte verlammend op de energie der ondernemers ; de weinige diamanten, die den zoeker voor zijn arbeid
zouden beloonen, werden vaak bij het sorteeren ontvreemd.
Zulke ontmoediging was den eigenlijken Boeren bespaard.
Immers zij kwamen gewoonlijk met hunne vrouw en hunne
vele kinderen naar de velden ; zij verdeelden den arbeid onder
elkander in dier voege, dat de wader en de zoons zochten en
dolven, terwifi de moeder en de dochters het gevondene sorteerden.
Wanneer men eene beschrijving moet geven van de gevonden diamanten, dan kan men zeggen, dat de steenen van
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verschillend gewicht waren, zoowel van een als van tien karaat
werden er aangetroffen, niet zelden had men het geluk een van
dertig karaat te vinden. De vorm was over het algemeen regelmatig, zelfs de steentjes van een karaat hadden gewoonlijk den
regelmatigen vorm, waarin diamant kristalliseert. Men vond dikwijls dus wat de diamantbewerker vierpunten en tweepunten
noemt ; niet zelden kwamen ook naadsteenen voor. Wat de
kleur betreft, de meeste steenen waren wit ; echter werden ook
geelachtige gevonden, die in waarde bij de Witte achterstonden.
Men kan niet beweren, dat zij, die in de velden zochten,
hunne taak licht opvatten. Iederen dag werd met zonsopgang
begonnen, en men verliet het veld niet v66r zonsondergang.
Voor eten werd tweemaal per dag een uur geschaft. In de
warmste -weken van den Zuid-Afrikaanschen zomer, van November
tot Februari, werd des middags niet gewerkt. Dit warme seizoen
is tevens het seizoen van regen en onweer ; en hoe hevig een
onweer in Zuid-Afrika is, dat kunnen zij vertellen, die langeren
tijd daar hebben doorgebracht. Men spreke maar eens met
enkelen van de velen, die na den oorlog tusschen de Boerenrepublieken en Engeland naar Europa zijn gekomen.
Vaak gebeurde het ook, dat een zware regen de werkers
overviel ; dan moest de arbeid noodzakelijk gestaakt worden, en
men was genoodzaakt in de tenten te gaan schuilen. Deze tenten
waren omstreeks tien voet Lang en acht voet breed.
Vraagt men naar het getal „diggers," dat in deze eerste
tijden naar de velden kwam, zoo moet men het antwoord schuldig
blijven, als eene juiste opgaaf wordt geeischt. Van burgerlijken
stand of volkstelling was natuurlijk geen sprake. Hoe zou dit
mogelijk zijn geweest bij zulk eene gemengde bevolking van elk
ras, elke nationaliteit, elke taal, elke kleeding ! Toch meent men
voor deze periode het getal op tienduizend te kunnen stellen ;
eene ware menschenmassa, wanneer men nagaat, dat kort te
voren deze streken eenzaam en onbewoond waren.
Toen eenmaal gebleken was, dat de grond te Klipdrift
groote schatten verborgen hield, toen kwamen autoriteiten, om
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uit te maken, tot Wiens territorium deze behoorde. De Transvaalsche Republiek verklaarde, dat Klipdrift en omgeving haar
domein was, zij kende zich het monopolie toe en verklaarde,
dat zij het recht had, dit monopolie of te staan aan Wien zij
goed dacht. Doch hiermede waren de diggers niet tevreden ;
zij meenden, dat op deze wijze van de zijde der Transvaalsche regeering inbreuk op hunne rechten werd gemaakt.
Ha.dden zij, zooals wij reeds weten, een comit y gekozen, om
hun allereerste belangen te regelen, thans werd eene snort van
republiek te Klipdrift gevormd, om tegenover de Transvaalsche
regeering op te treden. Deze laatste, die dit niet duldde, wendde
zich tot Engeland. Hoe de zaak ten slotte geregeld werd, zullen
wij later hooren.
Zoo langzamerhand had men ingezien, dat dit gedeelte van
Zuid-Afrika iets geheel anders zou worden, dan een streek van
landbouw en veeteelt. Velen begrepen met het toenemen der
vondsten, dat zij hier niet tijdelijk zouden vertoeven, doch dat
zij er een doel hadden gevonden, dat hen zou doen blijven.
Weldra verdwenen dan ook vele tenten en maakten plaats voor
vaste woningen van duurzamer constructie ; voor het voornaamste
bestanddeel dier woningen, de steenen, behoefde men niet ver te
zoeken ; de nabijzijnde bergen leverden die aan ieder, die ze
er slechts wilde uithalen. Eene rij van woningen was weldra
gebouwd, en de „Campbellstraat" was de eerste straat, die werd
aangelegd.
Het waren niet in hoofdzaak de diggers, die zich hier
vestigden. Velen, die ingezien hadden, dat zij als bakkers, slagers,
kruideniers een goed stuk brood zouden kunnen verdienen
op de velden, hadden hier zaken opgericht, en het ging hun
goed. Niet dat zij op buitengewoon hooge betaling hunner
goederen en diensten konden rekenen ; de levensstandaard was
niet hoog, voor omstreeks f r.50 (frs. 3) per dag, per persoon
kon men zich het noodige verschaffen.
Nu begon ook de diamant h a n d e 1 te Leven ; kooplieden
en makelaars kwamen zich vestigen, betrekkingen met Europa
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werden aangeknoopt, Europeesche huizen zonden hunne vertegen
woordigers.
En de harde werkers begonnen ook te gevoelen, dat „de
mensch niet van het brood alleen leeft." Men gevoelde de behoefte,
om zich na gedanen arbeid te ontspannen ; men gevoelde de
behoefte zich nu en dan aan ethische overpeinzingen en ernstige
gedachten over te geven. Het duurde dan ook niet Lang, of er
kwamen gelegenheden, om van muziek en tooneelspel te genieten,
er kwam eene kerk, er kwam eene vrijmetselaarsloge. Er kwam
nog meer : een blad „Diamond News" verscheen te Pniel, eene
courant van vier pagina's, gevuld met nieuws uit de velden,
met annonces van winkeliers, met mededeelingen van muziekuitvoeringen en godsdienstoefeningen. Er kwam eene geregelde
overvaart tusschen de beide oevers der rivier, voor weinig geld
werd men overgezet.
En zoo nam Klipdrift in bloei en welvaart toe.
Doch men had er nog Been vermoeden van, dat deze nieuw
geschapen toestand, spoedig overschaduwd zou worden, door
nog veel vruchtbaarder mijnontginning. Men wist toen nog niet,
dat diep in den grond, waarover men liep, een Ophirland verborgen lag, dat in schatten, het land, waaruit Koning Salomo
goud en elpenbeen aanvoerde, evenaarde. Wij bedoelen d e
streek van het latere Kimberley.
Kimberley ! Die naam, hij toovert de meest phantastische
beelden in de gedachten van den mensch, die, zijne illusie in
aardsche schatten en uiterlijken opschik vindt. Bij het uitspreken
van dien naam ziet hij zich verplaatst in een land van de
sprookjeswereld, een land, waar diamant als het ware het
grint der wegen vervangt. En het is maar al te waar, het
grootste deel van het menschdom hecht aan het uiterlijk vertoon;
de fonkelende edelsteen doet het gelaat der schoone vrouw
stralen ; hij brengt er den man toe, al zijne krachten in te spannen,
om de gunst zijner uitverkorene te verwerven. Die steen, die
reeds in overoude tijden, als talisman gedragen, voor ongelukken
en ramp heette te behoeden, die anderen geluk en voorspoed
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zou brengen, hij oefent nog imrner dezelfde magnetische kracht
op den starveling, die, het hooge ontstoffelijke voorbijziend, in
het bezit van aardsch genot en aardsche goederen het toppunt
van het aardsche geluk vindt.
Kimberley ! Wie wist er van voor het jaar 187o! Het was
op Beene kaart te vinden ; het was er niet.
Eene groene vallei strekte zich daar bij den Oranje-Vrijstaat
uit, bekoorlijk in bare vruchtbaarheid en eenzaamheid, doorsneden door „kopjes". Dit schoone landschap is verdwenen ; in
zijne plaats is getreden de stad met Naar gewoel. Waar ruim
dertig jaren geleden de herder zijne kudde dreef; waar de flora
en de fauna van het Zuiden zich in de ware natuur vertoonde,
daar vindt men thans de groote handelshuizen, de kantoren, de
winkels
Hoevelen van de diggers waren op hun wag naar Klipdrift
hier voorbij getrokken ; hoevelen hadden er op hun tocht uitgerust en gekampeerd, en niemand had vermoed, dat hij liep
of rustte op een grond, die duizendvoudig dat bevatte, wat hij
elders Wilde zoeken ! Doch ook niemand van hen had er aan
gedacht, dat diamanten konden liggen in een bodem ver van
de rivier.
Hoe kwam men tot de ontdekking?
Een Boer, Cornelis Johannes Visser, had eene groote bezitting
in de vallei, die de bakermat van Kimberley was, doch die zich
uitstrekte tot het Vrijstaatsche Fauresmith. Daze uitgebreide
bezitting had hij na zijn dood aan zijne weduwe Jacoba Magdalena Cecilia Visser achtergelaten, die het beheer der boerderij
een opzichter, De Klerk, had opgedragen. De Klerk had zooveel gehoord van de ontdekking te Klipdrift, had zooveel gelukzoekers Tangs de door hem beheerde hoeve Jagersfontein zien
trekken, dat hij het plan opvatte, het uitgebreide terrain van het
hem toevertrouwde Babied op verschillende plaatsen te onderzoeken. Dit gebeurde in Augustus 187o.
En zie, reeds spoedig zag hij zijne moeite beloond. Hij
vond een Steen van niet minder dan vijftig karaat ! Hoe weinigen
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onder de „Klipdrifters" konden na maranden van inspanning op
zulk eene vondst wijzen!
Het spreekt van zelf, dat het nieuws dezer ontdekking zich
als een loopend vuur verspreidde. Dra kwamen Vrijstaters uit
de buurt, om zich te vergewissen van hetgeen zij gehoord
hadden. En het ontbrak der weduwe Visser niet aan belangstelling van de zijde van kooplieden, die haar geld boden voor de
boerderij. Evenwel daartoe was zij thans niet te vinden. Zij
besloot bet volgende : zij verdeelde hare bezitting in stukken van
twintig voet in het vierkant, en stond het recht van graven of
tegen twee Engelsche ponden per maand voor elk stuk. De
eigenares van Jagersfontein had niet veel moeite met hare kavelingen van 20 voet; velen uit Oranje-Vrijstaat kwamen terstond:
het waren meestal Boeren met hun gezin, die, zooals wij reeds
vroeger meedeelden, den arbeid verdeelden in dier voege, dat
vader en zonen den grond uitgroeven, moeder en dochters het
gevondene sorteerden.
Doch daar gebeurde iets anders.
Nauwelijks waren de schatkameren van Jagersfontein in de
maand Augustus ontdekt, of de mare verspreidde zich in September van hetzelfde jaar i 870, dat op de hoeve Dutoitspan
diamanten waren gevonden.
Wat was Dutoitspan ? Waar lag Dutoitspan ?
Dutoitspan, de naam geeft het reeds aan, was eene „pan."
Wij weten, wat wij daaronder hebben te verstaan. Deze „pan"
behoorde bij de hoeve Dorstfontein, die den 4 en April 186o
door de regeering van den Oranje-Vrijstaat was overgedragen
aan Abraham Paul du Toit. De . bezitting was gelegen omstreeks
20 Engelsche mijlen zuidoostelijk van Klipdrift.
Door Du Toit werd de hoeve later verkocht aan Adriaan
J. van Wijk, die aldaar rustig woonde en het landbouwbedrijf
uitoefende, totdat hij vernam, dat in de onmiddellijke nabijheid
diamanten werden gevonden. In zeer korten tijd kwamen de
diggers van Klipdrift, om hier hun geluk te zoeken, en velen uit
de kuststeden vermeerderden het getal. In het begin bepaalde
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Van Wijk, dat een vierde deel van het bedrag, dat op zijn
eigendom werd gevonden, hem ten deel , zou vallen. Later echter
verdeelde hij, in navolging van de weduwe Visser te Jagersfontein,
zijn land in stukken van dertig voet in het vierkant en berekende
6 shilling 6 pence per maand voor ieder stuk, dat men Wilde
ontginnen. Ten slotte verkocht hij zijne bezitting aan de London
and South African Exploration Company voor de som van 2600.
Naast Dutoitspan, daarvan slechts gescheiden door een
landweg, lag de hoeve Bultfontein.
Cornelis Hendrik du Plooy, de eigenaar, was een arm man.
Het was hem duidelijk, dat het vinden van diamanten in den
omtrek zijner hoeve, deze bezitting in waarde zou doen toenemen.
En zoo gebeurde het, dat op Zondag 14 November 1869
een inwoner van den Vrijstaat, Thomas Lynch, tot hem kwam
gereden en Bultfontein voor 2000 van hem kocht. Welk
eene kolossale som Nooit had hij gedacht, zooveel geld als zijn
eigendom bij elkander te zien. Nog dienzelfden dag verscheen op
de hoeve Leopold Lilienfeld met eenige anderen, die beweerden,
dat de koop door Lynch onwettig was, als hebbende plaats
gehad op Zondag. Onder helofte, dat alle daaruit voortspruitende
geldelijke nadeelen, door Lilienfeld zouden worden gedragen,
werd de transactie tusschen Du Plooy en Lynch door den eerstgenoemde geannuleerd, en op Dinsdag 16 November daaraanvolgende verkocht Du Plooy zijne hoeve aan Lilienfeld, die
hierbij optrad tevens uit naam van zijne deelgenooten Henry
Barlow Webb en Louis Hond, een Nederlander, die in Amsterdam in de diamantindustrie was werkzaam geweest en, naderhand
teruggekeerd, aldaar eenige jaren geleden gestorven is. Eigenaardig is het, dat Hond zijn derde deel dadelijk aan Webb
verkocht, die nu met Lilienfeld en eenige anderen de Hopetown
Company vormden, genoemd naar hunne woonplaats Hopetown.
Het spreekt van zelf, dat Lynch, die zeer goed wist, dat
hij een grooten schat had verloren, de zaak niet liet zitten. Hij
klaagde Du Plooy aan en eischte eene schadevergoeding van
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i 0000. De gegrondheid zijner klacht werd erkend, doch hij
moest zich met een kleiner bedrag tevreden stellen : hem werd
500 vergoeding toegewezen. Deze som, die Lilienfeld en zijne
vennooten zouden moeten betalen, zooals van to voren was bepaald,
werd door Du Plooy voldaan. Een proces, door den laatste de
Hopetown Company aangedaan, werd eerst vele jaren later ten
760 ontving.
gunste van Du Plooy beslist, die ruim
In 1876 kwam de Bultfontein in het bezit van de London
and South African Exploration Company, die ook reeds eigenares
was van de Dutoitspan.
Aan de noordwestzijde van Bultfontein en Dutoitspan lag
nog de hoeve Vooruitzigt, die oorspronkelijk een geheel uitmaakte met Bultfontein, doch later daarvan werd gescheiden en
door koop in bezit kwam van D. A. en J. N. de Beer; dit
was geschied 18 April 186o.
In den tijd, toen op Bultfontein en Dorstfontein diamanten
werden gevonden, werd Vooruitzigt verkocht aan de firma
Dunell, Ebden & Co. van Port Elizabeth,, Welke daarvoor
6000 betaalde, Eene aanmerkelijke som, vergeleken bij de
bedragen, waarvoor Dutoitspan en Bultfontein waren verkocht.
Doch men moet twee zaken hierbij niet uit het oog verliezen.
Vooreerst vond de verkooping later plaats, en was de waarde
daardoor toegenomen in de oogen van hen, die spekuleerden
op het vinden van diamanten. Doch buitendien was het gebied
van De Beers' hoeve ruim dubbel zoo groot als dat van Dutoitspan, de kleinste der Brie hoeven, en nog altijd belangrijk
grooter dan dat van Bultfontein.
Wanneer wij nu vergelijken den tijd van 1867 met dien
van kort na 187o, dan zien wij, dat er eene groote verandering
heeft plaats gehad, wat betreft het zoeken naar diamanten. Was
de eerste steen gevonden aan de rivier, zoo moest natuurlijk
dit ten gevolge hebben, dat het doel der diamantzoekers was de
Vaal- en de Oranjerivier. Doch langzamerhand was gebleken,
dat de eigenlijke plaats, waar het gesteente lag, niet gezocht
moest worden aan het water ; de geheele grond, gelegen op een
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ta'rhelijken afstand van de rivieren, was diamanthoudend en naar
het scheen onuitputtelijk. De winsten van hen, die daar ginds te
Klipdrift aan het werk waren, kwamen in de verste verte niet
bij die van hen, Welke bij Dutoitspan, Bultfontein en Vooruitzigt
in de aarde groeven.
Doch tevens was hierdoor duidelijk geworden, dat systematische mijnontginning noodzakelijk was om „moeder aarde"
te dwingen hare schatten of te geven.
En nu begon het diep graven algemeen. Men was verrast,
hoe de diamanten te voorschijn kwamen. Hoe dieper men groef,
des te meer vond men, en ook des te grooter waren de steenen.
Men begon met katrollen en windassen te werken om den losgemaakten grond naar boven te brengen, die dan verder onderzocht en bewerkt werd. Iedereen was vol moed ; tegen de grootste
bezwaren en moeielijkheden, die temperatuur of wind veroorzaakte, voelde men zich opgewassen. En met elken dag
kwamen nieuwe diggers aan, die van de verrassende resultaten
hadden vernomen. Er was Been grond meer te verkrijgen in
g e h e e 1 e stukken ; men stelde zich tevreden met kwarten en
achtsten van de oorspronkelijke „claims".
In Mei 1871 had men op Vooruitzigt de eerste diamanten
gevonden. In Juli van dat jaar werd omstreeks eene mijl daar
vandaan, op een „kopje," een tweede vondst gedaan. Deze plek
werd genoemd New Rush (nieuwe beweging, nieuwe
toeloo p). Een andere naam voor dezelfde plaats was Colesberg
Kopje. Doch ons is zij beter bekend, wanneer men haar noemt
met den naam, dien zij later ontving. Want New Rush of Colesberg Kopje is synoniem met K i m b e r 1 e y m ij n. Dat is de
groote mijn, die in de diamantindustrie en den handel zulk eene
belangrijke rol zou spelen.
Gardner Williams, dien wij op den voet volgen, heeft de verhalen, die met de ontdekking van doze mijn verbonden zijn, aan
een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Deze taak was niet licht,
aangezien van hen, die in 1871 bij Colesberg Kopje waren,
bijna niemand meer in leven was; terwijl de mededeelingen van
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enkele der oude diggers niet in alle opzichten betrouwbaar zijn.
Wa't Williams te weten kon komen, heeft hi; in 1890 uit den
mond van Mevrouw Rawstorne, die toen 82 jaar was en te
Kaapstad woonde, opgeteekend. Mevrouw Rawstorne is de
moeder van Fleetwood Rawstorne, den eersten „digger," die
met twee anderen in Juli 1871 op het „kopje" aan het werk
was. Een zijner Kaffers vond toen den eersten steen, deze woog
twee karaat. Nu werd onmiddellijk het grondgebied verdeeld en
Rawstorne kreeg behalve zijn stuk nog twee stukken als belooning
your de vondst. De naam voor deze pladts was spoedig gevonden ;
de diggers, onder aanvoering van Rawstorne, waren afkomstig
van Colesberg uit de Kaapkolonie, nabij de Oranjerivier ; daarom
doopte men de nieuwe vindplaats Colesberg Kopj e.
Colesberg Kopje behoorde oorspronkelijk bij de hoeve
Vooruitzigt van De' Beer, waar twee maanden van te voren,
zooals reeds meegedeeld, ook diamanten waren gevonden, wat
aanleiding had gegeven tot den naam „De Beers' Rush." En
nu was Colesberg Kopje een nieuwe „rush" ; men sprak daarom
van „De Beers' New Rush" of kort of „New Rush," terwijl de
eigenlijke, twee maanden oudere „rush" nu genoemd werd
„Old De Beers."
De „New Rush" werd korten tijd daarna herdoopt in
Kimberleym ij n, ter eere van John Wodehouse, Graaf van
Kimberley, die in dien tijd Minister van Kolonien in Engeland was.
Het spreekt van zelf, dat de ontdekkingen, die elkander
zoo snel waren opgevolgd, hoe Langer hoe meer de aandacht
trokken, en de voorheen zoo eenzame landstreek werd als het
ware overstroomd door zwermen van gelukzoekers. Het was
een gebiedende eisch geworden, van officieele zijde paal en perk
te stellen aan onregelmatigheden en geweldenarijen. Doch wien
behoorde het grondgebied? Iedereen maakte er aanspraak op.
Oranje-Vrijstaat deed rechten gelden, Transvaal niet minder, de
Griquas onder hun hoofd Waterboer, particuliere zendelinggenootschappen, Engeland.
32
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Er had nu in April 1871 eene bespreking plants te
Bloemfontein. Het gevolg daarvan was, dat een grondgebied,
bevattend Dutoitspan, Bultfontein, De Beers' en de Kimberleymijn, werd verklaard te zijn het eigendom van bovengenoemden
Waterboer. Een paar dagen later werd bekend gemaakt, dat
Waterboer zijn eigendomsrecht had overgedaan aan Engeland.
Het is wel te begrijpen, dat deze handelwijze een ongunstigen
indruk maakte op de velen, die, geen belang bij de zaak hebbend,
toch van verre de onderhandelingen gevolgd hadden. De Engelsche
regeering zelf zag ook in, dat door de overname van bet bedoelde gebied aan de rechten van Oranje-Vrijstaat was te kort
gedaan. In 1876 werd dan ook aan deze republiek eene schadevergoeding van L 90.000 toegekend wegens verliezen, geleden
bij het vormen van Griqualand West.
De genomen beslissing omtrent het eigendomsrecht op de
diamantmijnen heeft ver strekkende gevolgen gehad. Wij kunnen
deze nog heden ten dage bespeuren. De ruwe diamanten uit
Zuid-Afrika worden van daar gezonden naar Engeland ; in Hatton
Garden te Londen worden de ruwe diamanten verkocht door
het syndikaat, dat de geheele opbrengst der mijnen heeft
aangekocht. De Amsterdamsche en de Antwerpsche juweliers
moeten naar Londen gaan, om zich van ruw te voorzien, terwijl
de industrie zelf in Engeland van geringe beteekenis is gebleven.
leer zeker, van lieverlede is het mogelijk geworden in Amsterdam
en in Antwerpen ruw goed te koopen, doch een feit is het, dat
dit ruwe goed niet direkt uit de mijnen wordt aangevoerd ; het
moet eerst in Londen aangebracht en vandaar gehaald of gezonden worden.
Doch nemen wij thans den draad der geschiedenis weer op.
Wij waren gekomen tot den tijd, dat zoowel de „river
diggings", als de mijnontginning tot ontwikkeling waren gekomen.
Wij hebben gezien, dat deze laatste vrij wat loonender was, dan
het opzoeken der diamanten Tangs de rivieren. Het lag dan ook
in den aard der zaak, dat telkens en telkens nieuwe menschenzwermen naar Dutoitspan, Bultfontein, De Beers' en de Kimberley-
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mijn kwamen. Natuurlijk waren de meesten, die zich erheen
begaven, menschen zonder geld ; menschen, die slechts met
moeite het noodige bij elkaar hadden gemaakt, om de reis te
kunnen betalen. En die reis eischte betrekkelijk veel geld.
Immers, was men eenmaal te Kaapstad aangekomen, dan had
men nog een grooten weg of te leggen, alvorens men het nieuwe
Eldorado, dat niet slechts in de verbeelding bestond, zou kunnen
binnentreden.
Het spoorwegwezen was in de Kaapkolonie in lien tijd
nog eerst in de allereerste jaren zijner ontwikkeling. Wie van
Kaapstad naar het Noorden moest, kon over Paarl tot Wellington
komen, dat was het uiterste noordelijke punt. Van hieruit moest
men gebruik maken van een soort van postwagendienst, die de
verbinding tusschen Wellington en de Vaal tot stand bracht.
Deze reis, die door de Inland Transport Company werd mogelijk
gemaakt, kostte nog omstreeks 1 50 gulden. De postwagen werd
getrokkcn door acht paarden; hij had plaats voor veertien personen, buiten den voerman ; gelegenheid tot berging van bagage
was niet overvloedig. Telkens, nadat men 3o a 40 mijlen gevorderd was, werd halt gehouden, om van paarden te verwisselen.
En wanneer dan geene bijzondere belemmeringen voorkwamen,
kon de landreis in acht a negen dagen volbracht zijn. Zij, die
dus het gevorderde reisgeld nog bezaten, konden op deze wijze
van de in haar soort komfortabele reisgelegenheid gebruik maken.
Zij moesten bij aankomst te Kaapstad er echter op rekenen,
dat zij van Wellington slechts eenmaal per week konden vertrekken.
Zij, die niet zoo gelukkig waren het reisgeld voor den
postwagen te kunnen neertellen, moesten per ossenwagen naar
de binnenlanden trekken en waren dan nog meer dan eene
maand onderweg.
Doch de inboorlingen, de Basoeto's, de Zoeloe's, de Kaffers,
de Hottentotten, de Griqua's, zij togen te voet ; zij hadden
geene hooge aspiraties ; het was er hun slechts om te doen,
als werklieden een bestaantje te vinden. In hunne fantastische
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kleeding, die verschilde naar den stam, waartoe zij behoorden,
trokken zij troepsgewijs door het land ; zij vonden hunne voeding
onderweg ; zij doorwaadden het water, dat hen tegen Wilde
houden en verheugden zich reeds van te voren op het goede
voedsel, dat zij zouden krijgen, op het geld, dat zij zouden
verdienen om geweren en kogels te kunnen koopen, teneinde,
evenals de blanken, te kunnen jagen en misschien later oorlog
voeren.
En Welk eene verandering had er intusschen plaats gehad !
Dutoitspan was een centrum geworden, sedert men daar
op de hoeve van Van Wijk den eersten steen had gevonden.
Klipdrift aan de rivier, dat zich zoo snel had ontwikkeld, werd
in de schaduw gesteld, door de plaats, die op een bed van
diamanten rustte. Men verliet Klipdrift ; het mijnblaadje „Diamond News", dat te Klipdrift werd uitgegeven, verplaatste zijn
bureau naar Dutoitspan ; het nieuwe periodiek, dat weldra te
Klipdrift werd uitgegeven, kon zich slechts zeer korten tijd
staande houden ; het hield spoedig op. En vO6r het jaar 1871
ten einde was gespoed, vond men bij Dutoitspan kerken en
hotels, een schouwburg, een gasthuis, kortom eene stad was daar
aangelegd. En de De Beers', de Kimberley ontwikkelden zich
niet minder. Van verschillende kanten naderde men elkaar.
Al de toen bekende mijnen waren gelegen in de Kaapkolonie,
op eene hoogvlakte, 400o voet boven de zee. Aileen de verder
gelegen Jagersfontein was hierin niet begrepen ; zii behoorde tot
het gebied van den Oranje-Vrijstaat.
De „London and South African Exploration Company",
die de „farms" had aangekocht, handelde op dezelfde wijze, als
oorspronkelijk de Boeren hadden gedaan, toen op hunne hoeven
diamanten waren gevonden ; zij gaf stukken land uit van dertig
voet in het vierkant, die tegen een bepaald bedrag voor een
bepaalden tijd door de delvers mochten worden bewerkt. De
firma Dunell, Ebden & Co. deed hetzelfde met de door haar
aangekochte De Beers'.
De Kimberleymijn leverde reeds spoedig mooie diamanten ;
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er waren wel Bens groote stee pen van meer dan honderd karaat ;
het grootste aantal bleef echter onder vijf karaat.
Doch van Welke kwaliteit, grootte en kleur de diamanten
bier of daar ook waren, overal werd gewerkt.
En enkelen gelukte het, onder de groote bevolking der
diggers zich op te werken tot magnaten.
Onder dezen moet in de eerste plaats genoemd worden
Barnett Isaacs. Als zoon van een eenvoudig Londensch winkelier,
die hard moest ploeteren, om voor zich en de zijnen den kost
te verdienen, voelde hij, dat daar ginds in het Zuiden voor hem
meer te winnen dan te verliezen was. En toen zijn broeder Harry,
na in den loop van twee jaren het gebracht te hebben tot
diamanthandelaar, hem het voorstel deed, over te komen, liet
hij zich niet tweemaal roepen. Den naam „Isaacs" liet hij varen
en verruilde dien met „Barnato", eene vinding van Harry, die
onder dezen aangenomen tooneelnaam zijn eerste geld onder de
delvers had verdiend.
Het geluk lachte den nauwelijks twintigjarigen Barney op
de diamantvelden toe ; dit geluk bestond voor hem in het
verdienen van veel geld. En toen hij in 188o met zijn broeder
de firma „Barnato Brothers, Kimberley and London" vestigde,
was hij een rijk man. De firma breidde zich uit, en spoedig
had zij als de „Barnato Diamond Mining Company" een grooten
invloed op de velden.
Breeder van aanleg, ruimer van blik was een ander jongmensch, dat kort na Barnato zijn intree in het diamantgebied
deed. Doch afkomst en opvoeding hadden hem ook in gunstiger
conditie gebracht dan zijn mededinger. Want als zijn mededinger moest Cecil Rhodes -- zoo heette dit andere jongmensch — den avonturier Barnato beschouwen.
In enkele opzichten kwamen de beide toekomstige beheerschers der diamantmarkt overeen. Zij waren van denzelfden
leeftijd, beiden geboren in i853, beiden van dezelfde nationaliteit,
beiden volgden een broeder, die vO6r hen den Zuid-Afrikaanschen
bodem had betreden.
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Doch beiden hadden aanvankelijk een verschillend doel.
De arme Barnato wilde zijne financieele en maatschappelijke
positie gaan verbeteren in de diamantvelden ; de tamelijk welgestelde predikantszoon uit Bishop Stortford zocht verbetering
van zijne zwakke gezondheid in het voor zijn gestel gunstigere
klimaat van Natal, waar zijn broeder Herbert eene plantage
had. De naar aardsche goederen zoekende Barney had in het
geheel geen plan gemaakt naar het moederland terug te keeren ,
hij wilde zijn en blijven, waar hij het goed had ; de naar
geestelijke ontwikkeling strevende Rhodes beschouwde Natal
als een tijdelijk sanatorium, waar hij de krachten zou verzamelen
om aan eene Engelsche universiteit zijne studien te kunnen
voortzetten.
Spoedig zien wij Rhodes dan ook terug als student te
Oxford. Doch niet Lang zou hij daar vertoeven ; opnieuw werd
.
hij ziek, en opnieuw gaat hij na een jaar bij zijn broeder op
de plantage in Natal genezing zoeken. Het was thans voor goed
uit met de universitaire studie. Cecil bleef op de plantage van
zijn broeder, ook toen deze kort daarna met andere bewoners
van Natal naar de diamantvelden vertrok. Doch toen Herbert
in de mijnen begon te slagen, schreef hij zijn broeder, om ook
over te komen. Dit was in 1873.
En zoo zien wij in hetzelfde jaar en bijna op denzelfden
tijd in de diamantvelden verschijnen : Barney Barnato en Cecil
Rhodes.
Wanneer wij de toestanden van dien tijd in de diamantvelden vergelijken met den lateren toestand, dan konstateeren
wij eene ontwikkeling in dien zin, dat langzamerhand het getal
aandeelhouders afneemt. Het streven van Rhodes en van Barnato
bestond daarin, zooveel mogelijk eenheid te verkrijgen, opdat
niet de verschillende mijnmaatschappijen in botsing met elkander
zouden komen. Want dit had men wel ingezien, de mededinging
der verschillende rechthebbenden op de mijnen had vaak gevolgen
gehad, die voor de geheele mijn nadeelig waren.
Rhodes' gebied lag op het terrein der De Beers', Barnato
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had grooten invloed in de Kimberley. Wij zagen reeds, dat de
laatste de Barnato Mining Company had gesticht. Op de in de
nabijheid liggende terreinen der De Beers' vormde nu Rhodes
den eersten April 1889 met eenige anderen de „De Beers'
Mining Company", die ontstaan was uit de vereeniging van de
claims van Rhodes zelf met die van eenige andere der voornaamste claimhouders.
Het kapitaal der maatschappij was 200,000. Vijf jaren
later was het maatschappelijk kapitaal reeds uitgebreid tot
L 841,550, waarop na aftrek van de groote exploitatiekosten
werd uitgekeerd 7 1/2 0/0 dividend. In dien tusschentijd van vijf
jaren was De Beers' Mining Company door aankoop eigenares
geworden van een groot grondgebied, dat voorheen door anderen
werd geexploiteerd, zoodat zij eene overwegenden invloed had
verkregen in de De Beers' mijn. En in '887 vereenigde Rhodes de
gezamenlijke claims der mijn tot eene maatschappij : De Beers'
Consolidated Diamond Mines Limited.
Van groot belang is ook het feit, dat Rhodes gekozen was
tot lid van het Kaapsche Parlement. Op het gebied der politiek
deed hij hierdoor den eersten stap. En wat hij verder op dit
terrein tot stand heeft gebracht, wij weten het maar al te wel,
heeft Lang niet de onverdeelde goedkeuring der wereld weggedragen. Er moge op zichzelf een ideaal doel gevonden worden
in de vereeniging van al het Afrikaansche grondgebied van
„de Kaap tot de Zambesi", de middelen, die hij gebruikte om
dit doel te bereiken, zijn dikwijls verre van verdedigbaar.
Doch keeren wij terug tot Rhodes, den directeur der
De Beers' Consolidated Diamond Mines Limited.
Eenmaal oppermachtig geworden in de De Beers', was het
plan van Rhodes, ook de Kimberleymijn in eigendom te krijgen.
Hier had de „Compagnie Francaise des Mines de Diamant du
Cap de Bonne Esperance" veel claims. Na een onderhoud met
de directeuren dezer maatschappij te Parijs werden hare aanspraken op de Kimberleymijn aan Rhodes verkocht, die daarbij
als vertegenwoordiger der De Beers' optrad.
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Door deze transactie kwam Rhodes met zijne maatschappij
tegenover Barnato te staan, die in de Kimberleymijn als directeur der Barnato Diamond Mining Company en als een der
voornaatnste aandeelhouders van de Kimberley Central Company
grooten invloed uitoefende.
Rhodes zag de noodzakelijkheid in, alle mijnen in eene hand
te brengen. Hij begreep, dat er zooveel diamanten gedolven
konden worden, dat het aanbod allengs de vraag zou overtreffen.
Het niet uitblijvende direkte gevolg zou zijn eene aanmerkelijke
daling van den prijs en ten slotte de krach der mijnmaatschappijen. En zoo werkte hij voortdurend, om de vereeniging
van de Kimberley met de De Beers' te verkrijgen, hetgeen hem
5,338,650.
gelukte op 18 Juli 1889, tegen een bedrag van
Tot het verkrijgen van dit resultaat was Rhodes ondersteund
geworden door de firma Wernher, Beit & Co., die zich gevormd
had uit het huis Jules Porges & C°., nadat de grondlegger
Jules Porges was uitgetreden en de zaak was voortgezet door
Julius Wernher en Alfred Beit, Welke beiden, oorspronkelijk als vertegenwoordigers in Zuid-Afrika van het Parijsche huis opgetreden,
als deelgenooten waren opgenomen. Voornamelijk Alfred Beit
stond aan de zijde van Rhodes en kon grooten invloed uitoefenen,
daar de firma Wernher, Beit & C°., de stichtster was van de
straks genoemde Compagnie Francaise des Mines de Diamant
du Cap de Bonne Esperance in de Kimberleymijn.
Wij zien van nu of De Beers' en Kimberley in eene hand.
Doch Rhodes ging verder in zijn streven ; hij Wilde alle
voorname mijnen vereenigen. En na eenige jaren was het hem
gelukt, Dutoitspan en Bultfontein bij De Beers' Consolidated
Mines Limited te voegen. Doordien de Fransche maatschappij
Compagnie Generale met hare claims in de Dutoitspan, ook
haar aandeel in de Canavieyramijn in Zuid-Amerika aan Rhodes
overdeed, kreeg de De Beers' ook invloed op de Braziliaansche
mijnen.
En nu had De Beers' Consolidated Mines Limited alle
macht niet alleen in de mijnen, doch ook, wat den handel in
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ruw en zelfs in bewerkt goed betreft. Immers zij regelde de
opbrengst der mijnen, bepaalde dus den prijs van het ruw,
deed dezen stijgen, wat tot noodzakelijk gevolg had, dat ook
de prijs van het geslepen goed hooger werd.
Wij zijn bijna aan het einde van de geschiedenis der ontdekking en ontwikkeling van de voornaamste Zuid-Afrikaansche
mijnen.
Over de Premiermijn (Transvaal) en over de Jagersfo n t e i n is in dit werk op andere plaatsen gesproken.
De geschiedenis der kleinere mijnen is van minder beteekenis.
Zij zijn in hoofdzaak: Loxtonsdal, Solomo's Lust,
Standerston Extension, Voorspoed, Roberts Victor,
Welgelegen, Doornlaagte, Kimberley West, Frank
Smith, Prieska, Otto's Kopje, St. Augustine, New
Vaal River, Lace, Peiser, Rietfontein, Paardeberg,
Ajax, Kaalfontein.
Nog eene voorname mijn kwam weldra in handen der
De Beers'. Zij was gelegen dicht bij de andere mijnen op de
hoeve Benauwdheidsfontein ; zij is bekend onder de naam W e s s elt o n of Premier. Hier waren de eerste diamanten ontdekt
door den Hollander Fabricius in September 189o.
De tijd sedert 1890 is eene voortdurende ontwikkeling
geweest van het mijnbedrijf in Zuid-Afrika ; en in dien tijd komt
weinig belangrijks voor. Eerst de jaren 1907 en 1908 geven
aanleiding ter bespreking. De Premier (Transvaal), die een tijd
lang den verkoop harer goederen met het Londensche syndikaat
had gecontracteerd, heeft dit contract in '908 opgezegd, waardoor
het nauwere verband tusschen haar en De Beers' ook ophield.
Dat eindelijk de algemeene malaise van 1907/08 ook in de
eerste plaats de Zuid-Afrikaansche mijnen getroffen heeft, is een
algemeen bekend feit.
Over Duitsch Zuidwest-Afrika z. het afzonderlijk
artikel.
Zuid-Afrikaansch diamant Z.

K a a p s c h d i a m a n t.
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Zuidwest-Afrika (Duitsch Men heeft bier diamant 6g evonden
in een gebied, dat gedeeltelijk behoort aan het Duitsche
Rijk, gedeeltelijk aan de „Deutsche Kolonialgesellschaft
far Salwest-Afrika". Z. ook blz. 31 laatste alinea.
Op 22 September 1908 heeft het Departement van
Kolonien te Berlijn het gebied der diamantvondsten
voor v r ij e nasporing gesloten.
Zuiver Fr. pur, net; Eng. pure; Hd. sauber, rein.
Tegenst. onzuive r. Z. aldaar.
Zuiverheid y r. Fr. purete; Eng. purity; Hd. Sauberkeit, Reinheit.
De zuiverheid van den Steen is eene der voornaamste
eigenschappen, die van invloed is op de waarde.
Zutphen (Jan Andries van Geboren 7 Oktober 1863 te
Utrecht ; leerde het slijpen en was daarna als slijper
werkzaam. Hij was Voorzitter van de Sociaal-Democratische Diamantbewerkers-Vereeniging, die later werd
omgezet in Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging, waarvan hij een der aktiefste propagandisten werd.
In 1894 was hij de leider van de chipsstaking, schoon
toen buiten de Vereeniging zelf staande. Toen deze
staking eene algemeene werd, werd van Zutphen Voorzitter van het Stakingscomite.
In de eerste maanden van het bestaan van den
A. N. D. B. vervulde hij geene bezoldigde functie, in
Maart 1895 werd dit het geval. Toen de Bond eene
hechtere organisatie was geworden, werd hij 2 e Voorzitter van het Dagelijksch Bestuur en op 1 Januari 1898,
na het aftreden van Herman. Kuyper, werd hij I e Secretaris, Welke functie hij tot heden vervult.
Het „Koperen Stelenfonds" dankt zijn bestaan aan
het initiatief van van Zutphen. Hij is de schrijver van

507
eenige kleine werkjes. Z. voorts : Koperen Stele nfonds, Wereldverbond, Co mmissie tot voorbereiding eener prijsvraag enz. ; Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkersbond.
Zijne functies in het openbaar Leven zijn opgesomd
op blz. 2 19.
Zwaaien Fr. devier, se deplacer (de son centre.)
Z. uit het centrum.
Zwaar buigen Fr. donner une bonne facette; Eng.
to bend heavily; Hd. stark biegen.
Wanneer de dop sterk wordt omgebogen, indien
iets niet goed loopt. Tegenst. : 1 i c h t b u i g e n.
Zwart(e) boord Z. c a r b o n.
Zwarte grein Z. grein'.
Zwart poeder o. Fr. poudre noire; Eng. black dust;
Hd. schwarzes Pulver.
Het poeder, dat op de schijf afgebruikt is.
Zwavelzuur o. Z. vitriool.
Zwitserland o. Fr. La Suisse; Eng. Switzerland; Hd.
die Schweiz.
In dit land wordt diamantindustrie uitgeoefend in
enkele plaatsen en wel voornamelijk in dat gedeelte, dat
zich aansluit aan het diamantindustrie-gebied van Frankrijk
(Jura). Het zijn de steden Lucerne, Geneve en Biel
(Bienne). Z. deze verschillende namen.
Ook in Basel is eene kleine slijperij opgericht met
enkele leerlingen. Deze, aan den Rijn gelegen stad,
met 7 1,000 inwoners, bekend door den rijkdom barer
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ingezetenen en door hare spoorverbinding met de voornaamste
Europeesche steden, en het 5000 inwoners tellende Olten (kanton
Solothurn), zijn de twee plaatsen, waar de diamantindustrie in
den allerlaatsten tijd zich heeft gevestigd.
Men vindt in Zwitserland, zoowel te Geneve als te Bienne,
loon-coOperaties, en wel zulke, die in commissie werken.
Het grootste gedeelte van het diamant, dat hier wordt
bewerkt,_ is afkomstig van Nederlandsche, Belgische of Engelsche
werkgevers.

Aan den Lezer.
Dit werk was voor een gedeelte afgedrukt, toen de
groote malaise van 1907/08 begon. Daar het te voorzien was,
dat gedurende deze periode veranderingen of wijzigingen
zouden ontstaan, die toch in het boek moesten worden opgenomen, werd met de uitgave gewacht, tot de malaise althans
grootendeels zou zijn geweken.
Het is daarom noodig de volgende bladzijden te raadplegen, die de wijzigingen en aanvullingen tot op den huidigen
dag bevatten.
December, 1908.

AANHANGSEL.
Aanstrijken Verstellerstcrm voor het bijwerken van het soldeer
rondom den dop, hetgeen met de vingers en de versteltang gebeurt.
Acht/Acht Z. achtkantje.
Achter den molen Fr. derriere le moulin, Eng. behind
the mill; Hd. hinter der Maschine, hinter
dem Schleifstuhl.
De plaats van den slijpersleerling, zoolang hij nog
onder voortdurend toezicht van den baas moet staan.
Hij zit dus tegenover den leermeester. Vgl. v 66 r
den molen.
Afkooklantaarn Z. afkoker, tentoonstellin g.
Ajax Eene der kleinere Zuid-Afrikaansche mijnen.
Amsterdam Onder dezen naam bestaat er to Amsterdam eene
schijvenschuurdersvereeniging.
Asscher Jos. Z. Cu llinan (in dit aanhangsel.)
Baas' (Z. blz. 57) Kenschetsend voor de opvatting van begrip
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„baas" door den Staat is het volgende. Door den
Centralen Raad van Beroep (Ongevallenvvet) is in
I 907 beslist, dat de baas, die voor meer dan een
patroon werkt, aansprakelijk is voor de verzekering
der bij hem werkende knechten en verstellers. Ook is
de baas, die slechts voor een werkgever werkzaam is,
verplicht voor de ongevallenverzekering te zorgen,
indien hij n i e t eene overeenkomst kan overleggen,
waaruit blijkt, dat hij uitsluitend voor bedoelden
werkgever werkzaam is.
Bartels (Jan Voorzitter van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond , geboren in 1 87 I, kwam als knaap
van twaalf jaren in het diamantvak (1 883). Hij was
medeoprichter van den A. D. B. (1 895), maakte
zich zeer bekend door de staking van 1 89 4 ; hij is
een bekend volksredenaar in Belgie. Bartels is lid van
het bestuur van het Wereldverbond.

Basel Z. Zwitserland.
Bestoken Z. pique.
Beurs voor Diamanthandel Eene der beide diamanthandelsvereenigingen te Antwerpen.
Blikveinig Met buitengewoon veel Haden, vgl. v e i n i g.

Blinde Z. meemaker.
Boorttabel yr. De schaal van boortlevering door den juwelier,
overeengekomen na de staking van September 190o.

Broochewerk o. (uitgesproken als een zuiver Nederl. woord).
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De Joodsche diamantwerkers duidden — vooral vroeger —
daarmede goed werk aan, d. w. z. werk, waaraan zij
goed geld verdienen. Het woord is samengesteld met
1 :q (b e r a c h a, vo)gens de uitspraak
het Hebr. 7
der Hoogd. Joden : berooch o, dat in het JoodschDuitsch tot b r o oche werd.
Bruinsyndicaat (Z. blz. 9 I). Na de ontbinding te Amsterdam,
is het te Antwerpen opnieuw opgericht.
Budapest (Z. blz. 9 . In April 1908 deelde de Consul-Generaal
der Nederlanden te Budapest mede, dat het diamantslijperijtje aldaar niet meer bestond.
Carat metrique Z. Gewichtsv erschil in dit aanhangsel.
Commissie tot voorbereiding eener prijsvraag enz. (Z. blz. 105).
De uitslag van het onderzoek der inzendingen was,
dat de prijs niet kon worden toegekend. Bij deze
gelegenheid werd vernomen, dat iemand, die niet had
ingezonden, van het bestaan der prijsvraag gehoord
hebbend, de taak op zich heeft genomen een geheel
loodvrij metaal aan de markt te brengen.
Contract (Z. blz. z o6). Het tusschen de A. J. V. en den A. N. D. B.
gesloten Contract, werd door eerstgenoemde opgezegd
in Febr. 1908. Dit besluit was door de A. J. V.
gegrond op de omstandigheid, dat door het groote
getal nieuwe eigenwerkmakers, in den malaisetijd opgekomen, eene vreeselijke concurrentie was ontstaan.
Cullinan (Z. blz. z 07). Op i o Februari 1908 werd deze
steen gekloofd door Jos. Asscher, hoofd der firma
Jos. Asscher & Co. te Parijs ; hij werd geslepen bij
de firma I. J. Asscher Amsterdam door den grofslijper

Boven :
De Cullinan in twee s tukken g e kl o of d.
Bene den : De be ide hoofds teenen bijna in achtkan t g e s l e p e n.
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Henri Koe. De ' steen is gekloofd in twee groote en
enkele kleinere stukken. Van de twee grootste stukken
heeft het grootste den pendeloquevorm, het kleinere den
brillantvorm. De bewerking ging in alle opzichten voorspoedig ; de kleur is mooi blauwwit. Het grootste stuk,
de eigenlijke Cullinan, woog ruim 1 500 karaat, het tweede
stuk ruim 800 karaat, terwip de andere afgekloofde
stukken een gewicht hadden van ruim 30o karaat.
Het slijpen begon op 3 Maart, wat den eigenlijken
Cullinan betreft ; ongeveer twee maanden later werd
het tweede stuk opgezet. Einde Oktober was de geheele bewerking afgeloopen.
Diamantclub van Antwerpen Z. c 1 u b.
Diamantslijpersfonds o. Z. pensioenfonds.
Doornlaagte Eene der kleinere Z.-Afrikaansche mijnen.
Doppenwarmmaker In vroeger tijd helper van den versteller.
Draaien 2 (kl.) Uitdrukking voor het richting geven aan de kerf.
(Z. kerfl.
Draaien4 (M.) Het zoeken naar den was, door het draaien van
den dop op den koperen steel.
Duitsch Zuidwest-Afrika Z. Z u i d w e s t Afrika (D u i t s c h.
Duivekater m. Vroeger — vooral v66r den Kaapschen Tijd —
gebruikte term voor een steen van onregelmatige
kristallisatie, die aan de eene zijde het voorkomen van
een t w e epunt, aan de andere dat van een v i e rpunt
heeft. In dit verband heeft men to denken aan het
Fransche d e u x et q u a t r e, dat tot „duivekater" is
33
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verbasterd. Deze kristallisatievorm kwam vroeger meer
voor dan tegenwoordig ; men vond hem vaak bij het
Braziliaansche diamant, dat in Parijs werd aangevoerd.

Eerste Nederlandsche Cooperatieve Diamantbewerkersvereeniging Eene sedert korten tijd (1908) bestaande
coOperatie te Amsterdam.

Eigenwerkmaker (Z. blz. I40).
De financieele krisis, die in de laatste helft van 1907
de geheele wereld teisterde, had vanzelf een zeer
ongunstigen invloed op de diamantindustrie. Zij, die
werkloos werden en nog wat geld hadden, of financieel
gesteund konden worden, zochten door eigenwerkmaken wat te verdienen. In de meeste gevallen waren
de verdiensten verre beneden die uit hun tijd van
werkman. Bovendien werd door het optreden van zulk
een buitengewoon groot getal eigenwerkmakers vanzelf
de prijs van de goederen, die de juweliers in „stock"
hadden, gedrukt.
Om nu aan dezen verkeerden toestand een erode
te maken, werden zoowel te Amsterdam als te Antwerpen door de betrokken besturen maatregelen beraamd.
In Amsterdam onderhandelden de A. J. V. en de
A. N. D. B. met elkander. De Bond Wilde het
gewraakte bedrijf tegengaan, zoo de A. J. V. zich zou
verbinden tot toekenning van een verhoogd minimumtarief. Toen deze onderhandelingen niet het gewenschte
resultaat hadden opgeleverd, werd toch door den Bond
besloten het brillantslijpers- en verstellersbedrijf stop te
zetten ; een voorstel, om dit ook tot de kloovers uit
te strekken, werd afgestemd. In Antwerpen daarentegen
was besloten ook het klooversbedrijf stop te zetten.
Doordien nu in de beide centra van het bedrijf

geene overeenstemming was verkregen, werd, in eene
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vergadering van 25 Maart 1908, door de A. J. V.
besloten de loonovereenkomsten met den A. N. D. B.
op te zeggen. AIs gevolg daarvan werd door den
A. N. D. B. het geheele diamantbedrijf stop gezet
voor den tijd van 4 weken (4 April-2 Mei) ; terwiji
eene hervatting der werkzaamheden zou geregeld worden
op den voet van een hooger minimumtarief voor
brillantslijpen en brillantsnijden en eene nieuwe regeling
der verstellersloonen.
Erop hebben zitten Uitdrukking voornamelijk gebruikt door
Christen werklieden te Amsterdam. „Hij heeft er 6
maanden op zitten" _ hij heeft 6 maanden niet
gewerkt.
Even over de mast Observeerterm, z. v e r s t e11 e n.
Foncine (le-Haut) Gemeente in de Jura, arrondissement Poligny,
met omstreeks 2000 inwoners. Hier is eenige diamantindustrie.
Gedurende de staking in de Jura liet het Wereldverbond hier werken in eene door hetzelve gebouwde
fabriek, die naderhand verhuurd werd aan de Cooperatie
Reffay, Fournier & Cie. (Z. aldaar).
Gele aarde De bovenste, reeds verweerde laag van diamanthoudende aarde.
Gewichtsverschil (Z. blz. 157). De Internationale Cornmissie
voor maten en gewichten te Parijs heeft in 1908 de
gewichtswaarde voor het karaat vastgesteld op 200
mG., zoodat 1 K.G. _ 5000 karaat.
Een karaat van dit gewicht heet car at m et r i q u e
een dubbele decigram).
(volgens het metrieke stelsel
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Grauw bandje o. Wanneer het rondist niet geheel scherp is
geslepen, dan loopt om den steen als het ware een
band, dien men, wijl hij niet gepolijst is, een grauw
bandje noemt.
Greenville Stad in Noord-Amerika met eenige diamantindustrie.
Groesser Clef Secretaris van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond; geboren in 1864. Kwam in 1878 in het
diamantvak. Hij was medeoprichter van den A. D. B.
(Augustus 1895). Reeds in 1890 had hij den Socialistischen Diamantbewerkersbond gesticht ; terwijI hij ook
het Internationaal weekblad „Adamas", in drie talen,
oprichtte (i 89o—'92). Groesser is tevens secretaris van
het Wereldverbond. Evenals zijne medeleden Bartels
en Romeo werd hij in i9oi veroordeeld tot gevangenisstraf wegens schending van art. 3 i o van het Belgisch
strafwetboek („krenking van de vrijheid van arbeid")
in zake de leerlingkwestie.
Grondvullis Z. v u 11 i s.
Haien (s1..) Het meer naar het middelpunt brengen van een
facet. Z. ook over hale n.
Harde punt Elke rondistpunt, die bij een tweepunt of een naadsteen
tusschen twee harde hoeken ligt. Vgl, z a c h t e punt.
Ilerleiden Fr. reduire; Eng. to reduce; Hd. reduzieren, zurtickfuhren.
Het terugbrengen tot de normale sorteering, wanneer
er overwicht is; wat noodig is bij het berekenen der
loonen. Vgl. overgewicht.
Hilversum (Z. blz. 1 73) Het aantal alhier werkende of woon-

517

achtige diamantbewerkers is volgens de laatste opgave
meer dan 250.
Hope's blauwe Diamant (Z. blz. 175) Doze steep was eenige
jaren in het bezit der firma Frankel (New York en
Londen), Welke hem in het voorjaar van 1908 aan de
firma Habib te Parijs heeft verkocht, naar het heet
voor den Sultan voor Turkije. De prijs, die er voor
werd betaald, was twee millioen franken.
Internationaal Verbond van Diamanthandelsvereenigingen Dit verbond, gesticht in 1908, heeft ten doel
de behartiging van de belangen der aangesloten vereenigingen, en in het algemeen de bevordering van
den diamant- en juweelhandel. Bij het verbond waren
van het begin of aangesloten : Beurs voor den Diamanthandel te Amsterdam ; Diamantclub van Antwerpen ;
Beurs voor Diamanthandel eveneens te Antwerpen ;
Syndicat professionnel des negociants et courtiers en
perles et pierres precieuses te Parijs.
Op 1 November 1908 werd het eerste kongres te
Amsterdam gehouden.
Jewelers' Board of Trade Stelt zich ten doel de bevordering
der belangen van den diarnanthandel in Amerika.
Joaillier (Le Een sedert Mei 1 908 te Antwerpen verschijnend
weekblad, gewijd aan de belangen van de industrie
en den handel op het gebied van diamant, edelgesteenten in het algemeen en goud.
Koe (Henri Z. C u 11 i n a n in dit aanhangsel.
Kaalfontein Kleine Zuid-Afrikaansche mijn.
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Karatuur v. Het gehalte aan diamant in eene mijn, uitgedrukt
in verhouding tot 100 wagenladingen blauwe of gele
aarde.
Katholieke Diamantbewerker (De Nieuwe naam voor het
orgaan „Ons Centrum" (z. aldaar), aangenomen, om
den aard van het blad duidelijker te doen blijken,
Welke voor het eerst voorkomt op n°. 71, zijnde het
nummer van 15 Mei 1908.
Knippen Z. tikken.
Kunstmatig diamant (Z. blz. 2 2 6) In 1907/08 werd de
belangstelling voor dit onderwerp weer groot, toen
het bekend werd, dat Sir Julius Wernher eene aanklacht
had ingediend tegen een zekeren Lemoine, aan wien
hij eene groote som geld had gegeven, daar deze
beweerd had, diamant te kunnen maken. De zaak
kwam voor het gerecht ; experts hebben uitgemaakt,
dat Lemoine niets heeft uitgevonden. Daar hij echter
beweerde, diamant te hebben gemaakt en te kunnen
maken, werd hem tijd gelaten tot 17 Juni dezes jaars
(1908), om onder toezicht een diamant te maken. Even
v66r 17 Juni had Lemoine de vlucht genomen.
Lace Kleine Zuid-Afrikaansche mijn, die voor eenigen tijd
likwideerde, na belangrijke verliezen te hebben geleden.
Lamoura Gemeente in de Jura, arrondissement St. Claude, met
ruim 1000 inwoners. Hier is eenige diamantindustrie.
Leerlingaanvulling (Z. blz. 239) In 1908 werd besloten, voor
dat jaar de leerlingaanvulling niet te doen plaats hebben.
Leerlingregeling (Z. blz. 241) Behalve te Amsterdam en te
Antwerpen bestaat deze sedert eenigen tijd ook te
New York, Parijs, in de Jura en in Zwitserland.
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Lemoine Z. k u n s t m a t i g d i a m a n t in dit aanhangsel.
Loopknecht (Z. blz. 2 52) Sedert 1908 neemt de V e r e e n i g i n g
van Loopknechten in de Diamantindustrie
te Amsterdam uitsluitend invaliede diamantbewerkers
als lid aan.
Marktkooper m. In den ruwhandel hij, die goed koopt, niet
our het te Oaten) fabriceeren, doch het weer ruw te
verkoopen.
Mechanische dop (Z. blz. 2 6o) In den loop van 1908 werd
door de firma I. M. de Vries, Amsterdam, een nieuwe
mechanische dop in den handel gebracht, onder den
naam „The Premier", waarmede thans bij eenige firma's
wordt gewerkt.
Meemaker m. Fen ruitje aan de kruin van een roosje, dat
sjofel is en daarom met het verstelletje wordt meegemaakt. De Christen werklieden noemen het „een
blinde".
Messcherp Wordt gezegd van het rondist, dat geheel zuiver
is afgewerkt. Tegenstelling : g r a u w ban dj e.
Middenring (kl.) m. Wanneer in een langen steen een onzuiver
ligt, dan wordt hij sours zoo gekloofd, dat dit onzuiver
wegvalt. Het stuk, dat het onzuiver bevat, en dat
tusschen de twee gekloofde stukken wordt uitgenomen,
heet middenring.
Minimum-tarief (Z. blz. 267) Het in 1904 vastgestelde minimum-tarief, Wilde de A. N. D. B. verhoogd zien
met 20 0/a, wat door de A. J. V. niet werd aangenomen (z. E i g e n w e r k maker in dit aanhangsel). De
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feitelijke verhooging met 2 0 /3/0 is echter gekomen.
In Juni 1908 werd op eene conferentie van het
Bestuur van het Wereldverbond beraadslaagd over de
invoering van een internationaal minimum-tarief.
Molenverhuurder Z. fabriekseigenaar.
Naaldje o. Lang scherp stuk klateersel.
Naats- en Flatssyndikaat Het te Antwerpen bestaande syndikaat, dat bij contract de naats en flats van het
Londensche syndikaat heeft gekocht.
Napluizen Snijdersterm voor het aanbrengen van kleine veranderingen, wanneer de steen geheel of is.
Nijf laten liggen Het laten liggen van ongesneden of ongeslepen plekjes, ten bewijze, dat zekere bewerkingen zijn
geschied, zonder dat te veel gewichtsverlies werd veroorzaakt. Z. ook v er st elle n.
Onafhankelijke Diamantbewerkersvereeniging Eene vereeniging van diarnantbewerkers te Amsterdam, in 1907
gevormd door sommige werklieden, die niet of niet
meer tot den Bond behoorden. De vereeniging telde
in 1908 omstreeks 25 leden, hare slijperij is gelegen
in de Verwerstraat.
Onderkootig Het voorkomen van een steen, wanneer het rondist
scheef ligt.
Het woord is afgeleid van k o o t, benaming van een
der beenderen van den voetwortel der paarden (en
runderen), dat een grooten invloed uitoefent op den
regelmatigen gang dezer dieren.
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Onderlinge Risico-vereeniging in de Diamantnbverheid yr.
Vereeniging van werkgevers in de diamantnijverheid
(evenals in andere industrieen), opgericht met het oog
op de Ongevallenwet en ten doel hebbend, de kosten
voor den werkgever door onderlinge samenwerking op
de voordeeligste wijze te bestrijden.
Ons Belang Eene vereeniging van diamantbewerkers, in '90 i
opgericht door dat gedeelte van werklieden der firma
I. J. Asscher te Amsterdam, dat niet bij den Bond
is aangesloten.
Opstekend Z. steil.
Outside

I goederen
1 mijnen
Onder „outside" verstaat men datgene, wat buiten
het verband met het Londensche syndikaat staat. De
outside-mijnen zenden hunne goederen naar bepaalde
ruwhouders, die ze, evenals dit door het „Syndikaat"
geschiedt, op bepaalde tijden toonen. Ook de Premiermijn behoort sedert Juni 1908 weer tot de outsidemijnen ; als zoodanig toonde zij weer het eerste
shipment op 16 Juni van dit jaar.

Over de hand Het loopen van een ruitje in tegenovergestelde
richting van den natuurlijken was.
Overgewicht o. Fr. surpoids; Eng. overweight; Hd.
Cbergewicht.
Het gewicht van een ter bewerking gegeven partijtje
b o v en de normale sorteering. Vgl. herleide n.
Overhalen Z. halen.
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Overstellen Fr. s e r t i r de nouveau; Eng. to reset; Hd.
umkitten.
Dit heeft plaats, wanneer het steentje is ingezakt.
Paardeberg Kleine Zuid-Afrikaansche mijn.
Patentspil yr. Spil, die over de geheele lengte cilindervormig
is, in tegenstelling met de spil, die in het midden hoekig is.
Piskleur Vaak gebruikte benaming voor de leelijkste lichtgele
kleur van diamant. Vgl. gee 1.
Plakje afsnijden (Een Wordt door de Christenslijpers te
Amsterdam gebezigd voor : een d a g looie n. Het
wil zeggen : van de voile week iets afnemen. Het
beeld herinnert aan het aansnijden van een brood.
Platje afnemen (Een Klooversterm, voor het afnemen van
een dun stukje, ten einde aan het kapje een beteren
vorm te geven.
Pniel Kleine Zuid-Afrikaansche mijn.
Poolgoederen De geheele opbrengst der mijnen, tegen vastgestelden prijs door het syndikaat te - Londen van de
mijnmaatschappij gecontracteerd.
Het Engelsche p o o 1 (uitgesproken p o e 1), beantwoordend aan het Fransche p o ul e inzet_ (bij het spel),
geeft te kennen, dat bier een gezamenlijke inzet der
contractanten de basis der handelsoperatie is.
Premier (The) Z. mechanische dop in dit aanhangsel.
Prospekteeren Het systematisch onderzoeken en alle daarbij
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behoorende werkzaamheden (plannen, teekeningen) van
een stuk grond, dat diamanthoudend (in het algemeen
mineraalhoudend) is.
Prospektor m. Degene, die uitgezonden wordt, am een stuk
grond te prospekteeren (z. dit woord).
Rhodesia (Z. Rhodes). Stond Rhodesia in den aanvang geheel
buiten de diamantnijverheid, zoo dient thans toch
gewag gemaakt te worden van het feit, dat men in
den laatsten tijd zich, hoewel op kleine schaal, heeft
toegelegd op de ontginning der in dit gebied gelegen
Somabulavelden, waar diamant is gevonden.
River digging Het opzoeken van diamant langs de rivieren,
in tegenstelling met mijnontginning.
Romeo (Laurent) Bestuurslid van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond sedert 1898 ; geboren in 1866, kwam
in 1884 in het diamantvak. Hij werd als bestuurslid
van den A. D. B. belast met een onderzoek naar
de loonen, werd leerlingcommissaris en later tweede
secretaris.
Ruithalfje Z. h a 1 fj e.
Ruwhandel m. Fr. commerce en brut; Hd. Rohstoffhandel. Z. ruw.
Schijvenschuurder (De Een te Antwerpen in December 1907
voor het eerst verschenen, op ongeregelde tijden uitkomend blad, zich ten doel stellend de belangen der
schijvenschuurders zoowel te Antwerpen als te Amsterdam
te behartigen.

5 24

Schijvensmid Z. S m i d.
Snijmachine In den laatsten tijd zijn er enkele kleine verbeteringen aan de snijmachine aangebracht, echter niet
zoodanig, dat een p r i n c i p i e e 1 verschil van de in
dit werk besproken machine valt op te merken, zoodat
nadere beschrijving hier niet noodig is.
Somabulavelden Z. Rhodesia.
Sorteeringroosje o. Roosjes van een gewicht, liggend tusschen
grof en klein ; Vgl. sort e e r i n gl.
Specie vr. Z. materiaal.
Syndicat professionnel des negociants et courtiers en
perles et pierres precieuses Eene te Parijs bestaande
vereeniging ter behartiging van de belangen van den
handel in paarlen, diamanten en edelgesteenten.
Syndikaat (Z. blz. 398) Het contract, gesloten tusschen de
Premier-mijn en het Londensche Syndikaat, dat voorloopig zou gelden voor het tijdvak Juli i9o7—Februari
1908, is niet verlengd. De onderhandelingen tot
voortzetting van het contract sprongen of op het verschil van beide partijen, omtrent de hoeveelheid der
ruwproductie, waarin de Premier een grooter aandeel
verlangde dan het Syndikaat, met het oog op de
productie der De Beers', meende te kunnen toestaan.
Syndikaatsgoederen Fr. du Syndicat; Eng. Syndicate
goods; Hd. Syndikatwaren.
De ruwe goederen, die volgens contract tusschen
de mijnen en het ruwsyndikaat, door het laatstgenoemde
worden verkocht. Daartoe behooren behalve de productie der De Beers', ook Jagersfontein. In Juni van
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het loopende jaar heeft de Premier-mijn, Welker goederen
ook een tijdlang door ,het Syndikaat verkocht werden,
besloten weer zelf to toonen, waardoor zij weer eene
zoogenaamde outside -m ij n (z. aldaar) is geworden.
Tikken Z. knippen.
Uit de rondist nemen Eene uitdrukking, ontleend aan het
slijpersvak, die zooveel beteekent als : „flink zeggen,
waar het op staat."
Uitstekend Z. opstekend.
Uitzonderingstarief Fr. tarif exceptionnel; Eng. exceptional tariff; Hd. Ausnahmetarif.
Loontarief voor werk, dat zeer gemakkelijk kan
worden gemaakt, of waarvoor de eischen zeer laag
zijn. Het uitzonderingstarief is beneden het minimumtarief. Slechts in zeer enkele gevallen is er tegenwoordig
nog sprake van uitzonderingstarief.
VOOr den molen Fr. devant le moulin; Eng. before
the mill; Hd. vor der Maschine, vor dem
Schleifstuhl.
De plaats van den slijper in tegenstelling tot die
van den niet volleerden leerling. Van den volleerden
leerling, • die zelf een molen krijgt, zegt men, dat hij
„v6Or den molen" komt. Vgl. a c h t er den m o l e n.
Vrouwen (Z. blz. 444) Vermelding verdient, dat na de vaststaling- van het getal leerlingen op 16 Mei 1908, drie
meisjes als leerlingen voor het b r illantslij p e n werden
geplaatst. De Inspecteur van den Arbeid maakte
bijzondere bepalingen voor deze vrouwelijke leerlingen,
wat betreft kleeding en hoofdbedekking, wegens gevaar
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voor machines en riemen, terwip hij voor haar tevens
verbood het achter den molen zitten, tenzij bij een
hoekmolen. Ook werd door hem voor vrouwelijke
leerlingen eene afzonderlijke waschgelegenheid geeischt.

Wereldverbond (Z. blz. 456) De toetreding van de Duitsche
diamantbewerkers, leden van den „Metallarbeiterverband", die zich persoonlijk zouden aansluiten, en welk
besluit bij referendum is goedgekeurd, had bij het
afdrukken van dit werk, nog niet officieel plaats gehad.

Werkloozenkas (Z. blz. 458) Toen de gevoteerde f 200,000
uit de weerstandskas onder de werklieden verdeeld
waren, terwifi de malaise nog niet had opgehouden,
werd de uitkeering voortgezet ; zij nam eerst een einde
in October 1908.

Zandklein Kleiner dan too per karaat.

ERRATA.

Bldz. 7 reg. 7 en 6 v. o. Patrimodium, lees : Patrimonium.
Idioticon.
Idiotion,
3
onderschrift Jan van Zutpen, lees
Jan van Zutphen
Plaat tegenover blz. 44
onderschrift J. Brouwer lees
I. Brouwer.
Bldz. I 93 reg. I I tusschen 1/8 en 1/32 invullen : '116.
2 79 reg. I I 1
> 1 886, lees : 1 889.
Y,

12

9,

91

99

99

380

91

4I2

99

21

De laatste zin vervalt en in plaats daarvan komt
Er zijn vier harde h o e k e n, zijnde de meestal
uitstekende punten ; en vier z a c h t e h o e k e n,
zijnde de al of niet zichtbare ribben, tusschen
twee harde hoeken gelegen.

