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 Inleiding 

Bij diamanten denken mensen meestal direct aan sieraden. 
Slechts een een vijfde deel van alle gevonden diamanten wordt 
gebruikt voor sieraden. 
 In dit boek lees je meer over diamanten.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe ontstaat diamant onder de grond? 
 Wat maakt diamant zo gewild bij mensen? 
 Waar delft men het meeste diamant in de wereld? 
 Hoe wordt ruwe diamant bewerkt? 
 Waar wordt diamant allemaal voor gebruikt? 
 Wat is synthetische diamant? 

 

 

OEPS !OEPS !  



 1. Geschiedenis 

Onbreekbaar 
De naam “diamant” komt uit de Griekse taal.  
Diamant betekent letterlijk “onbreekbaar” of  
“onverslaanbaar”.  
Men vermoedt dat diamanten voor het eerst  
zo’n 6000 jaar geleden gewonnen werden in 
India. De ruwe diamanten werden vooral 
gevonden langs rivieren. 
Godsdienst 
In India speelde de diamant een belangrijke 
rol in de godsdienst. Men versierde allerlei 
godsdienstige voorwerpen met diamant.  
Verder gebruikte men diamant  bij het 
graveren van voorwerpen (1). 
Populair 
Diamanten werden pas wereldwijd populair 
in de 19e eeuw. Er werden steeds meer 
ruwe diamanten (2) gevonden.  
Ook de bewerking (3), het slijpen en 
polijsten, van de ruwe diamanten werden 

steeds verfijnder.Op die 
manier groeide de diamant 
steeds meer uit tot een 
symbool van rijkdom. 



 2. De eigenschappen van diamant 

SCHAAL VAN HARDHEID 
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Diamanten zijn gewild.  
Dat komt, omdat ze een paar bijzondere eigen-
schappen hebben: 
A. De hardheid 
Diamant is de hardste natuurlijke stof.  
Op een diamant kun je met een scherp  voor-
werp geen krassen maken. Op de lijst hiernaast 
kun je hardheid van mineralen en voorwerpen 
vergelijken. 
 
B. De schittering 
Diamant is een kristal. Bij kristal liggen de 
kleinste deeltjes van de stof  (atomen) heel 
netjes in een bepaald patroon. Dat zorgt ervoor 
dat het licht dat op het kristal valt mooi 
gebroken wordt. Dat geeft een prachtige 
schittering.  
Bij andere stoffen, zoals glas, liggen die deel-
tjes kris kras door elkaar.  
 
C. De geleiding van warmte 
Diamant laat goed warmte door. 
 
D. Weerstand en elektriciteit. 
Diamant houdt elektriciteit tegen. 



 3. Het ontstaan van diamant 

Diamant ontstaat diep in het binnenste van de  aarde. 

AARDKRORST 

AARDMANTEL 

VLOEIBARE KERN 

VASTE KERN 

2900 km dik 

2200 km dik 

1250 km dik 

0 tot 100 km dik 

DIAMANT ontstaat op ongeveer 160 
km onder het aardoppervlak. 
Daar is de temperatuur tussen de 
1300 en 2000 ° C . 
Ook is de druk op die plek enorm. 
Door die druk en  die hitte verandert 
koolstof*. De koolstof kristalliseert 
(verandert in een kristal). Het kristal 
heeft de naam diamant. 

KOOLSTOF ontstaat uit verbrand hout en 
rottende plantendelen. Gedurende miljoenen 
jaren kwamen hout en plantendelen onder 
aardlagen terecht. Door aardbevingen en vul-
kanen kwamen er nieuwe lagen overheen. Zo 
kwam koolstof in de aardmantel terecht. 

JE VADER STAAT DE LAATSTE TIJD JE VADER STAAT DE LAATSTE TIJD 
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aardkorst 

aardmantel diamant 

kraterpijp 

vulkaan 

magma 

lava Naar de oppervlakte 
De diamanten zitten heel diep onder de grond. 
Hoe komen diamanten daarna weer aan het aard-
oppervlak terecht? 
Door de uitbarsting van vulkanen komt vloeibaar 
gesteente via de kraterpijp uit het binnenste van 
de aarde naar boven.  
Dit vloeibaar gesteente in de kraterpijp wordt 
magma genoemd.  
Zodra het gesteente de kraterpijp verlaat, noem je 
het lava. 
Gesteente op reis 
In lava en magma kan gesteente met diamant 
zitten. Kraterpijpen raken bedekt met dit gesteen-
te dat later weer afkoelt.  
Als lava diamanthoudend gesteente bevat, 
stroomt het naar buiten. De lava stolt en wordt 
weer steen.  

Door water, weer, 
afslijting en gletsjers 
komt het gesteente 
in rivieren en beken 
terecht. 
 

 

 



 4. Het delven van diamant 

Verborgen 
Het delven (opgraven) van diamant is vaak niet 
zo simpel. Vaak zitten de ruwe diamanten ver-
borgen in een zandlaag. Die zandlaag wordt 
systematisch afgegraven (1). 
Ook worden ruwe diamanten in rivieren en be-
ken gevonden. Met behulp van zeven probeert 
men het diamantgruis op te sporen. 
Diamant kan ook nog verborgen zitten in 
gesteente (2). Dat wordt fijngehakt of  met 
dynamiet opgeblazen. 
Röntgen 
Ook gebruikt men wel röntgenstralen om 
diamant uit ander gesteente op te sporen.  
De diamant licht dan op tussen het andere 
gesteente.Het delven van diamant is een 
tijdrovende klus. Om één karaat (0,2 gram) 
diamant te delven moet gemiddeld 250 ton 

gesteente worden 
bewerkt. 
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 5. De vindplaatsen 

De belangrijkste vindplaatsen van diamant 
zijn verspreid over de hele wereld. 
Diamanten worden op dit moment vooral 
gevonden in: 
A. het continent Afrika met landen als Zuid-

Afrika (1), Sierra Leone, Namibië, 
Angola en Zaïre. 

B. Brazilië 
C. Canada 
D. Rusland 
E. Australië  
 
 
 
 
Vroeger gold India als de belangrijkste 
leverancier van diamant. Maar sinds 1800 
werd diamant steeds populairder en 
ontdekte men op veel andere plaatsen 
diamanten. 

Wereldwijd delft men ongeveer 
26.000 kilogram diamant per 
jaar. De waarde daarvan 
bedraagt ongeveer 6,4 miljard 
euro. 

AA  
BB  

CC  DD  

EE  

AA  

DD  

 



 6. De bewerking 

Bij diamanten denken de meeste mensen 
alleen aan sieraden. Maar slechts 15 tot 
20% van alle gevonden ruwe diamanten 
zijn geschikt voor sieraden. 
Kloven  
Een ruwe diamant is dof  en dus nog geen 
sieraad. Ook is de vorm onregelmatig.  
Een expert bekijkt door een vergrootglas 
welke delen onzuiver zijn. De eerste stap 
is: het afhalen van alle onzuivere delen van 
de diamant. Dat doet men door het 
onzuivere deel er af  te splijten. Dat noemt 
men ook wel kloven.  Er wordt eerst een 
groef  in de diamant gemaakt (1). Daarna 
wordt een mes in de groef  gezet.  
Een ferme klap op het mes klooft de 
diamant  (2), 
 
Zagen  
In plaats van kloven kan men ook zagen (3).  
Dat duurt langer. Een snel ronddraaiende 
zaag van brons is bedekt met een dun 
laagje diamantslijpsel.  
Op die manier is de zaag net zo hard als de 
diamant zelf.  
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22  
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33  



Snijden 
Daarna volgt het snijden (1).  
Op een draaibankje bepaalt men de 
grondvorm. De belangrijkste grondvormen 
zijn: rond, ovaal, peervormig, langwerpig of  
vierkant. 
 
 
 
 
 
Slijpen 
De laatste bewerking is het slijpen (2).  
Dat gebeurt met behulp van een draaischijf.  
Op die draaischijf  wordt diamantpoeder 
gestrooid. Dit harde poeder zorgt voor het 
slijpen van kleine vlakjes op de diamant. Hoe 
meer vlakjes een diamant heeft des te hoger 
wordt de schittering van de diamant (3).  
Het slijpen is een zeer precies werk.  
De vlakjes moeten precies op elkaar 
aansluiten. Hoe meer vlakjes de diamant 
heeft des te hoger de waarde ( 
Briljanten zijn diamanten met de hoogste 
schittering.  
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 7. De waarde 
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De prijs van een diamant wordt bepaald door: 
1.De slijpvorm: Hoe meer slijpvlakken (facetten) een 
diamant heeft des te duurder  de diamant wordt. 
Slijpen is precies werk. De schittering wordt door al 
die vlakken groter. Een briljant is een diamant met 56 
facetten (1). 
2.De kleur: Alle diamanten lijken op het eerste oog 
wit. Maar er zit altijd wel een beetje kleur in zit.  
Een kleurloze, witte diamant  is het meest kostbaar. 
Die diamant zal na bewerking de grootste schit-
tering geven.  
3.De zuiverheid: In diamanten kunnen kleine 
onzuivere stoffen zitten. Dat wordt ook wel insluitsel 
genoemd. Zonder insluitsel is de diamant loepzuiver . 

4.Het karaatgewicht:  
Het gewicht van een diamant wordt gewogen in 

karaat. Eén karaat is 200 
milligram. Dus een diamant 
van 1 gram  weegt 5 karaat. 
Groter of  zwaarder is niet 
altijd beter.  
Het gaat altijd  om de 
hierboven genoemde punten 
samen. 
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 8. De toepassing 

Je hebt in hoofdstuk 2 al iets gelezen over de bijzondere 
eigenschappen van diamant. Diamant is daarom gewild. 
De meeste diamant wordt gebruikt in de techniek en 
industrie.  
Het is vooral de hardheid van de diamant die helpt bij: 
 slijpen 
 zagen 
 malen 
 polijsten en  
 boren. 
Diamant zit daarom verwerkt in: 
  Beitels en boorkoppen (1) die door keihard en bijna 

ondoordringbaar gesteente moeten om bij olie en gas 
te komen. 

 De boor van de tandarts (2).  
 Messen (scalpels) van chirurgen (3). 
 
Diamant laat heel goed warmte door. Diamant wordt 
daarom ook verwerkt in apparatuur waar de temperatuur 

heel hoog op kan lopen. In laptops en computers 
zitten computerchips (4). In die chips wordt 

diamant verwerkt. Door diamant wordt 
de warmte goed afgevoerd en raakt het 
apparaat niet oververhit. 
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 9. Diamantweetjes 

 Kunstdiamant 
Tegenwoordig worden veel diamanten in een laboratorium gemaakt. 
Koolstof deed er miljoenen jaren over om diep onder de grond in dia-
mant te veranderen. In het laboratorium wordt de natuur versneld 
nagebootst. Men laat een piepkleine diamant groeien onder grote druk 
en hoge temperatuur groeien. (zie ook het filmpje op blz. 15). 

 

 Grootste diamant 
De grootste ruwe diamant ooit gevonden is de Cullinan. De diamant van 
ruim 600 gram werd in 1905 in  Zuid-Afrika gevonden. Er werden 9 grote 
en 96 kleine diamanten van geslepen. Ze werden verwerkt in de 
kroonjuwelen van het Britse vorstenhuis. 

Kracht, bescherming en genezing 
Vroeger gebruikten Hindoes in India diamanten als ogen in hun beelden.  
Zij geloofden dat diamanten beschermden tegen gevaar.  
Ander oude volken geloofden dat diamanten kracht en moed gaven. 
Hun koningen droegen daarom diamant in hun wapenrusting. 
In de middeleeuwen geloofde men in de geneeskracht van diamant. 
Diamant zou helpen tegen vermoeidheid en geestesziekten. 



 10. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-diamant/#q=diamant 

Het Klokhuis 
Diamant 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-diamant/#q=diamant
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-diamant/#q=diamant






 Bronnen 

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

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

http://www.diamantsite.nl/Diamanten2.htm 

http://www.diamantsite.nl/diamanten5.htm   

http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://www.diamantsite.nl/Diamanten2.htm
http://www.diamantsite.nl/diamanten5.htm


 Colofon en voorwaarden 
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