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DIA�fANT.
·Monsters in het Koloniaal Museum aanwezig:

I. Zand-diamantgrond

van Goenoeng ')

Lawak en G. Bassoen, Z.O.

afd. van Borneo.

2. Voorraadsmand der goud- of diamantzoekers (doel:>ng), Borneo.

3· Bak waarin de goud- of diamanthoudende grond wordt aangedragen·
Borneo.

4· Schep om het goud- of diamanthoudende zanp ult den bak op de
zeef te brengen.

5· Zeef.
6. Diamant, van Transvaal?
7· Photographi<!n betreffende de diamant-ontginning, TransvaaL

' ) Goenoeng beteekent berg.

l,
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SAMENSTELLING EN EI GENSCHAPPEN.
Diamant .is het eenige edelgesteente, dat uit een e!1kel
voudig lichaam bestaat, het is dus een element. en wel b ij na
zuivere koolstof. Reeds Newton had uit de sterklichtbrekende
eigenschap het besluit getrokken, dat het een brandbaar
lichaam moest zij n, er. het gelukte dan ook in 1694 te Flo
rence een diamant in het brandpunt van een brandspiegel te
verbranden, maar eerst in 1776 bewees de Fransche scheikun
dige Lavoisier-de ware natuur van het diamant en de nood
zakelijke aanwezigheid van zuurstof om de verbranding te
bewerkstelligen. Dat zulks eerst in 1776 werd bewezen ,
behoeft ons niet te verwonderen , daar men toch vóór Lavoisier
geen zuiver begrip van verbranding had.
De m kest in het oog springende eigenschap is zijne bui
tengewone hardheid ; het is het hardste van alle edelgesteenten
en tevens van alle bekende lichamen. Reeds in de oudheid
was ·deze eigenschap bekend ; daar men echter toen niet wist,
dat een hàrd lichaam niet gelijktijdig bros kan zij n, zoo
verviel men in de dwaling te meenen, dat een diamant we
gens zij ne buitengewone hardheid door een hamer op een
aanbeeld niet kon worden stuk geslagen. Allerlei waars en
onwaars was in dien tij d over diamant verspreid en o. a. zegt
Plinius daarvan: ))Diamant wordt evenals goud in bergstreken
gevonden, doch zelden; het is een begeleider van het goud
en schijnt slechts in het goud te ontstaan. Er zijn zes soorten;
daarvan zijn de Indische en Arabische van zulk een buitén
gewone hardheid, dat zij op een aanbeeld gelegd den slag van
.een hamer zoo terugstooten, dat ijzer en aanbeeld in stukken
springen. Ook het vuur overwinnen ze, want nooit worden
·

:zij heèt, van daar de naam adamas, d. i. <onbedwingbaar�
Deze macht over het .staal en het vuur wordt ,door bokken�
bloed gebroken. Slecht's een god kan dit wonderlijk geheim
aan de menschen hebben medegedeeld. En als nu op dèz�
wij ze een eliamant is getemd, zoo springt hij in /zulke kleine
..stukken, dat men. ze nauwelijks zien kan.''
W:lj weten thans, dat diamanten door slaan wel degelijk
:stuk. springen en daarenboven gespleten kunnen .·worden en
wel parallel aan de vlakken van een octaëder, •van welke
eigenschap de diamantslijpers veelal .gebruik maken, vóÛdát
zij tot het eigenlij ke slijpen overgaan .
Over hèt ontstaan van diamant verkeert men nog geheel in
het duister ; allerlei hypothesen heeft men over zijn ontstaan
gegeven: zoo meenen Brewster, Liebig en anderen, dat hij
<>ntstaan is door langzame ontleding van organische stoffen,
Rossi en Ohancourtais dat hij zich heeft afgescheiden uit
.dampvormige koolwaterstoffen, Simmier daarentegen uit vloei�
baar koolzuur en wel op grond, dat men in topaas, .kwarts
enz. werkelijk vloeibaar' koolzuur heeft aangetroffen.
Volgens Daubrée 1) is diamant gevormd in zeer diepe lagen
nog onder het graniet gelegen gelijktijdig met de fragmen
tarische stoffen, welke hij bevat, dus op zeer hooge tempe
ratuur en ondee een enorme drullking. Hij leidt dit af uit de
gesteenten, welke hem vergezellen in .Zuid-Afrika.
Men heeft ook diamantjes aangetroffen in sommige mete
·oorsteenen, o. a. 1 pOt. in een; welke op· 4 September 1886
in Rusland is gevallen. Sommige leiden daaruit af, dat alle
diamanten van meteoorsteeneu afkomstig zouden zijn.
Naar de verklat'Ïng van de inlanders op Borneo zijn
diamanten de versteende tranen door eene ongelukkig min
nende en bedrogen. vorstin, Ratoe Intan genaamd, in de
.wildernis vergoten 2 ) .
") Comptes rendus de l'Adadémie, Janvier 1890.
•) Schwaner, Borneo.

f•
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Hoewel het gelukt is verscheidene edelgesteenten kunst
matig te verkrijgen, hebben de talrijke onderzoekingen om
diamant te maken slechts twijfelachtige uitkomsten opgeleverd
De diamant kristalliseert in het regelmatige stelsel, duidelijk
octaëdrisch ; de diamanten zij n meest kleurloos, doch er ko
men ook gele en bruine, zelden zwarte, blauwe en rozeuroode
voor. Vele vertoonen donkere vlekken, veroorzaakt door de
aanwezigheid van kleine kristallen, die minder lichtbrekend
zij n dan de diamant.
De diamant bezit den sterksten gl�ns en is sterk licht
brekend; aan de laatste eigenschap is hij zijn »VUU1'" ver
schuldigd j de doorzichtigheid Val! den diamant noemt men '
1
zij n »water. " Het spec. gew. bedraagt 3,5 tot 3,55, zijn
brekingsex ponent 2,487, zijne hardheid 10. Hij geleidt de
electriciteit niet en de warmte slecht.
Bij de verbranding tot koolzuur laten de meeste diamanten
een spoor asch (0,05 tot 0,20 pCt.) achter, voornamelijk be
staande J.lit kiezelzuur en ijzer.

van ·;�g 4,033,582 en de totale quantiteit van 1878 tot en met
1.887 gedolven op 27,878,587 karaat ter waarde van de ko
iossale som van ;/g 31,717,341. Een steen van 100 karaat
(201(2 Gram) verwekt nauwelijks zooveel opgewondenheid
als een steen van t van deze grootte in Brazilië. Ongeveer
'9fl pCt. der totale opbrengst wordt door Zuid-Afrika geleverd.
Volgens V. S . Aubert 1) is er bepaaldelijk in de, Transvaal geen
-diamant op heden gevonden; als dit zoo is, dan zou de diamant
van het Museum niet van de Transvaal, maar vàn de Kaap
afkomstig zijn.
Men vindt thans ook diamanten aan den Oeral, in N.-Zuid
wales, in Californië en in Georgië.
Het ligt het meest op onzen weg de producten onzer Ko
loniën te bespreken, zoodat wij ons tot de diamanten van
Borneo zullen bepalen.
Op Borneo waren de diamanten vroeger het voornaamste
product, en men mag wel aannemen, dat in vorige eeuwen
bij na ieder inboorling zich met het zoeken van diamanten
bezig hield. De voortreffelijke eigenschappen dezer edelge
steenten en de hoeveelhèid lokten echter ook vreemdelingen,
en het waren hoofdzakelijk Chineezen, die zich voornamelij k
-op West-Borneo kwamen vestigen. In het begin dezer eeuw
wareri de Chineezen nagenoeg de eenige, die zich met de
BXploitatie bezig hielden, maar ook deze scheidden daarmede
spoedig uit en wel voornamelijk omdat de opbrengst niet
meer zoo belangrijk was als vroeger. In den tijd der 0. Indische
<:ompagnie was de diamanthandel zeer belangrijk en Batavia
de eenige markt; met het verval der compagnie nam ook de
diamanthandel af. Wel trachtte de Indische regeering in 1823
�,
den handel weder op te wekken en in 1831 werd daartoe
Ben tweede poging beproefd, maar te vergeefs, zoodat het
monopolie der diamantgraverij werd opgeheven en ieder vrij -

G E S C H I E D E N I S.
Langen tijd l everde uitsluitend 0. Indië en wel voorna
melijk Borneo diama11ten op, totdat in 1727 in Brazilië en
in 1867 aan de _Kaap (waar de Kimberleymijnen de beroemdste
zij n) groote diamantmij nen werden gevonden. De diamant
mij nen van Brazilië hebben zulk een groote hoeveelheid op
geleverd, dat men tot 1850 de waarde der aldaar gevonden
diamanten schatte op de waarde van 105 millioen Thaler. De
Zuid-Afrikaansche diamanten bezitten een geelachtigen tint
en daardoor een mindere waarde dan die van Borneo, maar
de quantiteit is veel grooter en evenzoo worden er veel meet�
groote diamanten gevonden dan op Borneo. �Men schat de·
quantiteit in 1886 verkregen op 3,047,639 karaat ter waarde
van & 3,261,570, in 1887 op "3,646,899 karaat, ter waarde

!t?Jl\iik\�,f@!;',�}i\f,:>/::OL;;"(v"

• ) L a République Sud-Africaine, uitgegeven bij gelegenheid der Parijsch<l
tenteonstelling in 1889.

�;i�
l. ,_:,.._
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gelaten diama�ten te zoeken en te verkoopen tegen eene-.

keiijk geringe ruimte aan en worden zij slechtsin dierivieren
aangetroffen, .welke door de zoogenaamde diamantstreken

J.icentie van

fA

per maand. Om een denkbeeld te geven van

het verval van den diamanthandel moge de volgende opgave

van Posewitz 1) dienen. In het jaar '1738 zou de uitvoer be

dragen hebben 8 tot '12 millioen ·gulden, in den aanvang

dezer eeuw jaarlijks ongeveer 'i millioen. In de jaren '1836:

tot_1848 varieerde de uitvoer van Java tusschen f H7,00(}
in -1838 en f 33,900 in '1843.

In '1881· werd aan F.. E. en L. 0. J. Simonar concessie

verleend tot ontginning van diamanten,

goud, platina en.

steenkolen in ·de residentie Z. en 0. afdeeling van Borneo en

de cijns vastgesteld op 6 pCt van de netto-opbrengst. Op dit

terrein, concessie Goenoeng-Lawak genoemd, .waren op het

einde van 1882 de toestellen voor diamantontginning opge

steld en bij een voorloopige proef werd in twee .uren dool�

7 wasschers een diamant van f karaat verkregen. In 1883:
werden echter de werkzaamheden reeds gestaakt en later
werd de onderneming overgedragen aan de >!Borneo-Maat
schappij"; bij het verschijnen van het laatste mijnverslag:

waren de werkzaamheden nog niet weder aangevangen.

VINDPLAATSEN O P BORNEO EN ONTGINNING.
Men treft de piamanten onder dezelfde geologische verhoudin

gen en in dezelfde lagen als het goud aan. Zij worden gevonden:

in alluviale afzettingen, in het zand wan sommige .rivieren·
en ook in diluviale _la,gen; de oorspronkelijke plaats is echter
op Borneo tot heden onbekend. Toch bestaat er een onder

scheid tusschen de goud- en dia,mantlagen: terwijl het goud

in de meestè, .zoo niet in alle rivieren voot;komt en in de
diluviale gronden in geringere of grootere hoeveelheid wordt.
aangetroffen, treft men dè diamanten slechts in een betrek')

Das Diamantvorkommen in Borneo, Budapest 1885.

loopen.
Deze streken zijn de volgende

1):

In West Bornèo het . district Lapdak, wiens diamanten het

eerste bekend en het beroemdste waren, voorts Sangoei en

het onafhankelijk gebied Serawak.

Y:olgens de officiëele opgaven waren van Laudak uitge
voerd in:
1876

_:...

4062 karaat.

'1877 - 527'1

'1878 - 6359
-1879 -'6673
'1880 - 30'12

))

»
))

))

'188'1 - 2918 karaat.
'1882 � 3299
'1883 - 2225
-1884 - 2727

))

))

))

In Zuid-Borneo worden zij aangetroffen in het Tauah-laut
gebergte en wel voornamelijk in de streek bij Martapoera en

Tjempaka.

In Oost Borneo zijn de landen Pagattan en voornamelijk
Koesan bekend.
Vroeger werd het rivierzand veel op diamant gewasschen,

doch thans is dit geheel opgehouden.
Het zoeken der diamanten geschiedt op zeer eenvoudige w\jze.
De inlanders graven putten van 1% tot 2 M. in het vier�
kant, totdat zij de diamant-houdende laag bereiken. Die laag

bestaat uit· rolsteenen, vermengd met zand, klei en glimmer.
Onder de rolsteenen vindt men hoofdzakelijk wit, grauw en
blauw kwarts 2); dit laatste verdient eene bijzondere opmer
king, .Jant waar deze blauwe rolsteenen ontbreken, vindt
men volgens de eenparige yerklaring van de diamantgravers
ook geen diamant; omgekeerd ook zijn ze kenmerkend voor

' ) Zie o. a. Posewitz, Das Diamantvorkommen in Borneo.
2) In den laatsten tijd heeft men gevonden, dat het zoogenaamde blauwe
lnvarts niets anders is dan korund.
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de aanwezigheid van diamanten. De diamanten komen op
Borneo meestal in octaëdrische vormen voor, soms met af
geronde kanten en hoeken; en ook als 48 vlak; dikwijls is

dellijn. Zij worden in een schuddende en draaiende beweging
gebracht, zoodat de grauwe rolsteenen.boven komen te liggen,
welke dan met de hand worden verwijderd: De wasseller be
kijkt dan het overblijvende en is in staat elk diamantje, hoe

echter geen kristalvorm waar te nemen� zoodat het slechts
kleine rolsteentjes zijn.

Heeft men zich overtuigd, dat de diamanten ergens voor
komen en dus blauw korund aanwezig is, dat gaat men vol
gens den mijningenieur van Schelle op de volgende 'Yijze
te werk:
De diamanten worden evenals het goud verkregen door
spoeling, echter met eenige wijziging met het oog op het
geringe spec.. gew: van diamant. Het spoelwater wordt ver

zameld in een reservoir en door een kanaal naar de aange
legde mijnputten geleid; dewijl echter het reservoir niet zeer
groot en in den droogen tijd spoedig uitgeput is, wordt de
mijn terrasvormig uitgewerkt, zoodat men in het natte jaar

r

getijde, bij overvloed van water, het alluvium wegspoelt, om,
als de watervoorraad minder wordt, steeds te kt,mnen voort
gaan met de uitwerking van het diamant-houdend diluvium.

Laatstbedoelde grond wordt dan los gewerkt en in het spoel
kanaal 'geworpen, dat te Sikeh op Borneo's Westkust uit
vier goten bestaat, elk met een niveau-verschil van 0.3 M. Bij
het wasschen wordt de massa goed omgewerkt evenals bij
het goudwasschen plaats heeft; alleen worden stroom en
verval minder sterk gemaakt en wordt de massa meer tegen
den stroom în naar de bovenzijde der goot gewerkt, om het
wegspoelen der kleinste diamanten te voorkomen. Heeft zich
een genoegzame hoeveelheid rolsteenen en gruis in de goten

opgehoopt en is het fijne zand en de slib daaruit verwijderd,
dan wordt de toevoer van water nog verminderd , waarna de
groote steenen met een schepvo1;k worden verwijderd en het
Óverblijvende op platte schotels, doelangs genaamd, wordt
geschept.

Deze doelangs zijn veel vlakker dan die, welke bij het
goudwàsschen worden gebruikt, en hebben soms 1 M. mid-

klein ook, daarin te ontdekken, dat dan met de hand of met
een pincet wordt weggenomen.
Het is moeilijk den prijs van een diamant te bepalen;·
deze ·toch hangt af zoowel van de helderheid als van het ge
wicht en de kleur. Het gewicht wordt bepaald in karaten

(1

=

�

K. G. of 0,205 Gram); dat de prijs bij stee
48 5
nen van meer dan één karaat (volgens den oud-Indü;chen
regel) zou klimmen in reden van de vierkanten van het ge
wicht, is niet volkomen juist.
Uit de volgende tabel van den mijningenieur van Schelle
kan men over de prijzen van eenige diamanten van Borneo's
karaat

Westkust een denkbeeld verkrijgen: .

No.

1

Gewicht
in
karaten.

Prijs naar den

Prijs naar de

Prijs,

Prijs uit de

oud-Indischen.

formule

gevraagd aan

tweede hand in

regel.

van Verbeek.

de mijn.

Pontianak.

))

35' -

47,-

))

253,045,-

0,766

1,634

f 160,-

f. 118.-

6

5,-

� 1500,-

»

7

15,50

»
»

))

4

5

r

f

0,44

3

11,50

0,346

2

4,5

8, 75

)) 1215,-

» 4590,--

)

)

585,-

700,-

)) 1880,-

))

»

11,50
92,�

)) 1150,--

:

15,50

))

125,-

»

469,-

» 345 '-

'·

)) 1564,-

De grootste steen, die in de laatste jaren op Borneo werd
gevonden, is die welke in 1868 te Tjempaka in de diamant
graverijen v�n Boretti is aangetroffen. Deze steen woog on
geslepen 25 karaat, geslepen 18% karaat en 1s geslepen
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verkocht voor f '15000. Deze prijzen zijn echter in
jaren zeer gedaald sedert de ontdekking der kolossale mijneri..
in Zuid-Afrika.

werden te Amsterdam geslepen, de laatste in 1852 in de

fabriek van den Heer Coster. De laatstgenoemde, wier geschiede

nis zich in den nevel der Indische sagen verliest, weegt 106 ka
raat en zou een waarde van 800,000 Thaler vertegenwoordigen.

De grootste diamantslijperij te Amsterdam is die van de

HET SLIJ P EN DER DI AM ANTEN.
De uitvinding van het slijpen wordt gewoonlijk toege
schreven aan Ladewijk van Berquen uit Brugge in Vlaanderen,.
die haar in '1456 zou hebben uitgevonden. Dit schijnt echter
niet juist te zijn, daar reeds bij de Grieken en Romeinen de
kimst om de natuurlijke vlakken der diamanten te polijsten,

niet onbekend is geweest. Men treft nog heden ten dage·
diamanten aan, wier natuurlijke vlakken gepolijst zijn en die·
spitssteenen. genoemd worden, met welke soort van diamanten
de keizerlijk� .mantel van Karel de Groote was versierd.
Schwaner vermeldt ook in zijn werk over Borneo, dat reeds

voór '1456 de kunst van het slijpen te Banjerrnasin bekend
was. Hoe dit ook zij, zqo sch\int de genoemde van Berquen·
het in de kunst van slijpen en van het ver�eerderen van
het aantal facetten ver te hebben gebracht, want twee be
kende en nog bestaande diamanten, namelijk de Sancy en
.de Fiorentijner of de Toskaner, zijn door hem voor rekening
van Karel den Stouten geslepen; de eerste werd in het begin
dezer eeuw voor 500,000 roebels aan den Keizer van Rusland
verkocht, de laatste, door Karel de Stoute in de� ·slag van
·

Granson in '1476 verloren, wordt getaxeerd op een waarde·
van 700,000 Thaler en behoort aan den Keizer van Oostenrijk.
De leerlingen van van Berquen vestigden zich te Parijs, te
Antwerpen en te Amsterdam, doch alleen in de laatste stad

bleef de diamantslijperij ged urende langen tijd in bloei. Twee
voorname en zeer bekende diamanten, namelijk ))de Ster van

het Zuiden,'' die aan Brazilië pehoort eJ;J. de Kohinooróhde
berg des Lichts," behoorende aan de Koningin van Engeland,

Gebr. Boas, waar plaats is voor 500 molens en welke door
hare ruimte en doelmatige inrichting , met de vele voorbe

hoedmiddelen tegen ongelukken, dikwijls als een modelfabriek
wordt geprezen. Deze firma was het ook, die op deInterna

twnale 'tentoonstelling te Parijs zooveel bijdroeg om de eer

van ons vaderland op het gebied der diamantslijperij op te
houden; op het buitenterrein had zij een prachtig gebouwtje

doen verrijzen, waarin de bewerking der diamanten, net

klieven, slijpen enz. dagelijks door ieder kon worden be·

-zichtigd.
Zooals bekend is zijn de· vormen, waat'in de diamanten

geslepen worden, de bri.llant en de J'Ozet of het roosje. De
brillauten staan oij gelijk gewicht het hoogste in waarde.

Het slijpmiddel is diamantstof, een zeer fijn poeder, dat ver

kregen wordt doo� s�echte gebrekkige diamanten, of wel

splinters, welke bij het bewerken afvallen, in mortieren vim
gehar'd staal te stampen en fijn te wrijven.

ln de nabijheid van Martapoera op Borneo worden ook
diamanten geslepen op dezelfde wijze als dit in Europa ge
schiedt; zij slijpen echter niet tot brillauten en rozetten_,
maar geven andere vormen.
·

Toen de Kaapsche diamanten werden ontdekt, veroorzaakte

dit eene geheele omwenteling in de diamant-nijverheid. De
buitengewoon ruime aanvoer en de bijzonder groote diamanten,

tot destijds zeer zeldzaam,· welke de mijnen aan de Kaap
opleverden, deed een ongekenden en uitgebreiden handel en

bewerking ontstaan, zoodat het in '1870 bestaánde aantal

werklieden geheel onvoldoende was, om aan de buitengewoon

groote aanvraag naar geslepen diamanten te voldoèn: Het

getal kooplieden en fabrikanten t.e Amsterdam was tot dien

J2
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tijd .zeer gering en het aantal handelshuizen bedroeg slechts 25.

niging van kapitalisten teLonden een syndicaat gevormd werd
met het doel om. al . de diamanten op te koopen van de »de

Deed de groote aanvoer en daarmede tevens gepaard gaande
aanvraag een groot aantal nieuwe handelshuizen in dit artikel
ontstaan, zoo deed zich eveneens een gt•ootere behoefte aan

Beers Consolidated Mines Company" die in het bezit is van
minstens drie kwart der productieve mijnen, en aldus de macht

te verkrijgen om de prijzen der ruwe diamanten op te drijven
en den houders der shares groote winsten te bezorgen.Lang

werklieden gevoelen, zoodat allengs dit aantal, hetwelk vroeger
uit hoogstens 500 personen bestond, langzamerhand vermeer

zamerhand heeft men de prijzen der ruwe diamanten zoo·

derde en thans het aantal werklieden, zooals klovers, snijders,
slijpers en verstellers op 8000 mag geschat worden. De bui
tengewoon hooge loonen, welke van :1870 tot 1880 betaald

werden en de levendige handel en bloei dezer nijverheid had
den grooten invloed op de algeroeene welvaart van Amsterdam,
waartoe nog bijdroeg het voortdurend bezoek van buiten
landsche kooplieden, meestal Amerikanen en Russen. ·Doch
na de vette jaren kwamen ook de magere. Er werden na
melijk ook in andere landen diamantslijperijen opgericht, zoo
als te Antwerpen, P arijs, Londen, Hanau enz., zoodat aan
Amsterdam vooral door Antwerpen een geduchte concurrentie
wordt aangedaan en, hoewel Amsterdah1 nog steeds is de

hoofdplaats der diamantslljperijen, is het niet meer de eenige
plaats. Het is zeer natuurlijk, dat dit in de laatste jm;en een

danig opgedreven, dat deze in een tijdsverloop van ongeveer.

H ·maanden van 18 shilling per karaat tot 42 shilling per

·

karaat stegen. In hetzelfde tijdsverloop stegen, doch bij
verre na niet in dezelfde verhouding, de prijzen der geslepen
diamanten, hetgeen een hoewel kwijnend bestaan van de
diamantslijperijen mogelijk maakte. Thans eèhter schijnen de
prijzen der bewerkte diamanten het toppunt te hebben be
reikt, terwijl de importeurs der ruwe diamanten te Londen
voortdurend hoogere prijzen voor hunne goederen trachtten
te verkrijgen. Van daar dan ook, dat volgens dien bericht
gever de· omzet in diamanten in Januari 1890 hoogstens 4
à 5 pct heeft bedragen van den gemiddelden omzet i n die

zelfde maand in de vorige tien jaren. Als middel tegen dit

groote reactie teweegbracht: het buit�n verhouding groot aan�

syndicaat werd aangegeven den handel in en het slijpen van

aan de andere zijde de algerneene malaise en de mindere vraag
deden de arbeidsloonen successievelijk dalen en wel zo,odanig,

dat het syndicaat, teneinde zijn waarde te kunnen verzilveren,

tal werklieden, d� daardoor veroorzaakte groote productie en

dat een werkman hoogstens f 40 tot f 60 per week kan ver

dienen; dit loon schijnt meer dan het werl\elijk is, "\Vant eers
tens heeft een werkman niet gestadig werk en ondervindt hij
soms verscheiden weken stilstand en ten tweede heeft hij nog
groote uitgaven te doèn voor zijn beroep.

In den laatsten tijd is dan ook de toestand der diamant

werkers te Amsterdam allertreurigst en het schijnt dat die

te Antwerpen en te Parijs ook al niet veel beter is. Behalve

de zoo even vermeldde redenen die daartoe aanleiding geven,

wordt nog in het Handelsblad van 6 Februari j.l. medege
deeld, dat in den loop van het jaar 1889 door eene veree-

diamanten vqgr twee of drie maanden geheel te staken, zoo

wel verplicht zal worden zijne eischen te matigen. De Syn�

dieale Kamer van diamanthandelaars te Parijs heeft onlangs
twee afgevaardigden naarLonden gezonden om voorstellen aan
de >>De Beers Company" in overweging te geven, ten einde

verbetering in den toestand te brengen, o.a. daarin bestaande,
om een· gemiddelde prijs der »Pool" en de hoeveelheid der

productie vast te stellen en tevens om niet meer aan het
syndicaat te leveren, maar het product voor iedereen verkrijg�
baar te stellen. (Onder .�>Pool" verstaat men de geheele op

brengst der mijnen, dus bestaande uit diamanten van zeer
uiteenloopende qualiteit). De verkoopprijs zou gedurende 4rie
jaar niet beneden 30 shilling of f -18 per karaat wezen. Hoe
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de afloop zal zijn is nog onbekend; de minimum, prijs zou

echter door de genoemde Maatschappij niet lager dan
shilling kunnen gesteld worden.

35

Gedeeltelijk zijn beide partijen tot elkaar genaderd en ziet

men de uitkomsten der onderhandelingen met verlangen te

gemoet:

GOUD.
Monsters in het museum aanwezig.
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J

1
2

31
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Gouderts.

I
I
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I

•
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Borneo.
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Goudhoudend
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Goudmijn bij Toe
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vVester afdeeling V.
·

Borneo.
5

Gedegen goud.

6

id.

7

id.

�
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0'
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landschap A boe, Pa- goudvoerend� kwarts
danO'sche Bovenlan- aders door ��tddel van
een open miJn ; het geden,0 Sumat1•a.
steente bestaat uit
schiefer .
Telaki,Landschap Gewonnen door mid
Pa- del van 3 à 6M. diepe
Xll Kotta's
l an- mijnputten . Het ge
'
'd angsch e Boven
steente is porfier .
den, Sumatra.
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No.

8

,
I

H
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Gedegen goud.J

I

I
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'13

I

Kwarts.

'14

I
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'15

I

'16

J
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I
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I
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id.
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. .

VINDPLAATS .

BIJZONDERHEDEN .

l

Batang Hari, bij . <:'f ewonnen uit het
riVIerzand.
de rivier Panoe, Pa
dangsche Bovenlanden, Sumatra.
Waarschijnlijk u it
District Limoen
berggruis àfzettingen
Rijk van Djambi
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:

Sumatra.

I

l
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den, Sumatm.

I

I
I

I

1
\

l

l

Rivier Poean,Bat-
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Gewàsschen uit den
kleigrond.

KiezelkleizandGoudmijn Soemasteen.
latta, DistrictKwantang, Res. Menado,
.

·

Celebes.
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Korrelig syeniet. '

Evenals No. '18.
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tingo, Gorontalo, Ce

>>

gmniet.
Goudmijn Landia
(Protogeen).
bij Batoe doelanga,
Gorontalo, Celebes.
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)
'
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25

Goudkwarts.

� niet vermeld.

Goudkwarts.

Heidel berg.

28

id.

VINDPLAATS.

23

27

Een stukje, àfgeno
Monabait, 36 paal
men van een klomp
van Koepan"''
er Timor
· van 166 G . , in het
Kabinet te Buitenzorg
aanwezig .
In het . zànd tusKarangMangong,
.
district Merawang. schen de r1ffen

iel.

NAAM.

lebes.

26

jcm.

1

2·1 I

24

Sumat1·a.

Banka.

20

l

ZUID·AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Goudmijn Tambang Obi, Padang
sche Bovenlanden,

Goudmijn Ajer
Mangies bij Kotta
Nopan ? Padangsche
Bovenl., Sumat1·a.

19

22

I Dezelfde als No. '10.
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No.

29
30
3·1
32

iel.

Gedegen goud.

Gouderts.
id.

Goudkwarts.
id.

id.

33

Gouderts.

34

Goudkwarts.
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.

Nadere vindplaats

i

I Gou<lkorrelszichtbaar.

Lijdenburg.

In ijzerspaatrots.

Witwaterzanà,
Roode poort, Heidel
berg.

Witwaterzand,
Rietpoort, 'Heidel
berg.

Tweefontein, Pre·
toria.
Zoutpansberg.
id.

1 86 voet diepte.

Rijk der 111atabfile
(grenzende aan de
Transvaal).

Maraboetoe, Zuid-

Afrika.

·

Illustratie der. aders te Soemèlatta op Celebes, welke op
goud bewerkt worden. Het adergesteente bevat koper
_pyriet, ijzerpyriet, ijzerglans, loodglans en· arsenikpyriet.
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18

mijnyerfJenigingen "Kong�i's" genaa;n4,

ut:t:u.It:uuer in de geq1eenschappelijke winst deelde.

werden voo�- vier ;naanden door keuze be
de kleinere vereenigingen was er een zqogenaamde

GESCHIEDENIS.
Wij zullen ons eerst bepalen tot ·Onze bezittingen in Ned.
0. Indië. Het eiland Bomeo staat reeds sedert langen tijd·
bekend als rijk aan goud; wanneer daar het eerst goud werd

gewonnen is onbekend, wel weet men dat dit sedert onheu
gelijke tijden heeft plaats gehad, hetgeen wel daaraan is toe
te schrijven, dat het somtijds zoo gemakkelijk zichtbaar is
en ook dat het veelal door enkel wasschen kan worden af
gescheiden. Toch werd het door de inboorlingen slechts in
geringe quantiteiten verzameld, daar hunne wijze van af

scheiding zeer primitief was en nog is. Het volk echter, dat
zich het meest en op de grootste schaal met het winnen daar-·
van bezig hield, waren de Chineezen, die reeds voor eeuwen
in grooten getale naar Borneo stroomden, aangelokt door het
winstgevende der goudvelden. In de rijkste goudstreken van
West-Borneo,· tusschen de rivieren de Sambas en deLambak,
vestigden zij zich in zoo grooten getale, dat deze streken de

Chineesche dist1·icten werden genoemd. De grootste vestiging

vond nog plaats vóór de aankomst der Nederlanders.
Terwijl de inboorlingen zich meestal vergenoegden met het
waschgoud te verzamelen, voerden de Chineezen een meer

geregelde methode van werken in, richtten vooral hun stre
ven op de ontginning der diluviale goudlagen, ja zochten het
goud zelfs in het moedergesteente op, waarbij zij verplicht
waren kostbare werken aan te leggen.

De eerste grootere vestigingen van Chineesche mijnwerkers
zijn geweest te Montrado enLarah (Benlütjang); zij brachtten
eene jaarlijksche schatting aan den sultan van Sambas op,

bestaande in 500 thail stofgoud, d. i. + 27 K.G. Omstreeks
1775 tot 1780 begonnen zij te Mandor te ontginnen, en de
werken aldaar verl:regen spoedig zeer groote uitbreiding.

bij de grootere waren er nog af!.dere beambten,.

op de aflevering van het goud toezagen. Zeer groote kongsi's
zelfs een raad van bestuur met een voorzitter aan

het hoofd.
lle k()ngsi's stonden met elkàar in. betrekking en hadden
'
.
. .een gemeenschappelijken praesident onder den naam van "kapi-

Á.

tein." De straffen waren zeer gestreng, een gewone diefstal

werd met het vedies van een oor gestraft, verduistering van

goud met den dood; de kok was gewoonlijk de scherprechter.
De macht der kongsi's werd langzamerhand zeer groot, waar

mede het streven gepaard ging om zich van de Maleische

vorsten onaf hankelijk te maken, hetgeen na vele ool'logen
werkelijk gelukte. Nu begonnen echter de Chineezen op hun
beurt allerlei gewelddadigheden te plegen tegen de Dajaks en

.(ie omwonende Maleijers, en zelfs werden onze bezittingen
door hen bedreigd, zoodat in 1 850 ons Gouvernement besloot
door het zenden eener groote troepenmacht aan den invloed

der kongsi's een einde te maken, hetgeen eerst na een strijd

van vier jaren gelukte. De vroegere kongsi-landen werden

·

onder geregeld bestuur gebracht van Europeesche ambtenaren
.en van door deze aangestelde Chineesche hoofden.
De langdurige oorlog had' de vroegere welvaart geheel onder
mijnd, zoodat de achteruitgang van de goudontginningen op
Borneo niet alleen aan uitputting, maar ook aan die oorlogen

is toe te schrijven. Thans zijn weder enkele Chineesche mijn·

vereenigingen gevestigd, maar op kleine schaal, zoodat groote
werken vÓor wateraanvoer niet kunnen worden aangelegd.
Verreweg het grootste deel van het goud gaat thans naur

Singapore en naar China.

In de minder bezochte streken en waar alleen Dajaks wonen,

g

z�jn er volgens den mijningenieur Van Schelle nog vele oud-
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aders aanwezig, zooals uit een uitgebreid onderzoek, van Rijks·
wege op Bomeo's westkust ingesteld, gebleken is.
In de districten Riam, Kiwa en Kanan blijft er na het
verwijderen der diamanten (zie bladz.

8) een zwart zand

terug, dat voor pet grootste gedeelte uit chroomijzersteen

-
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233,388 1145
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1 1083
11064
7896
9324
8436
8904
8076

{168,820
49,800
1 21 ,890
33,200
56,160
. 48,600
59,860

1 97
'194
135
189
168
1 ï5
146

goud werd uitgevoerd. Anderen meeoen echter, dat deze

1880
1 88'1
1 882
1 883
1 884
1885
1 886

hebben om alle rekeningen en boeken over het afgeloopen

missie in 1 850 benoemd om te rapporteeren over de vraag,

·

bestaat, maar ook goud en platina bevat.

Over de quantiteit der goudproductie heerscht de grootste

onzekerheid. Volgens Raffles zou in 1 8·12 deze nog eene waarde

van 4,74<4,000 Spaansche matten hebben vertegenwoordigd,

terwijl in 1 848 \nog voor een waarde van r '1,289,530 aan

opgaven slechts gissingen zijn, omdat de Chineezen zoo ach
terhoudend zijn in hunne mededeelingen en de gewoonte

Over Sttmat1·a vindt men in het rapport der speciale Com

jaar te vernietigen. Een feit is het, dat in '1853 de goud

.of het nuttig kan zijn de mijnen in N. Indië aan de parti
.culiere industrie over te geven 1 ), dat dit eiland rijk is aan

gouduitvoer; de volgende tabel geeft een overzicht van de

Saksische bergwerkers een pr�ef tot exploitatie genomen, die

productie met rassche schreden achteruit is gegaan.
Na '1874 bestaan er meer betrouwbare berichten over den

waarde des uitvoers uit de Chineesche districten van 1 875
tot 1 880.

PLA A TS V AN
JAAR.

·1875
·1876
·1877.
·1878
-1879
·1880

SINGKAWANG.

f

95,368
93,450.
93,610
·104,570
H0,985
89,370

I

UITV OER.
PAMANGKAT.

f '14-1,200
98,700
·152,000
95,475
H2,350
79,450

I

TOTAAL.

.echter mislukt is door het uitsterven van het personeel. Daarna

bepaalde zich de ontginning slechts tot die der inboorlingen op

ldeine schaal. De voornaamste goudmijnèn zijn volgens dat
rapport gelegen in de landen Limoen en Bataug Assey, van

waar het goud naarMokko-mokko en Palembang, maar vooral

naar Padang en Djambi ter markt werd gebracht. In lateren

f 236,568
1 92,150
245,610
200,045
220,335
-168,820

Sedert 1880 zijn de berichten uitvoeriger; de volgende

opgav;e bevat de statistiek van de afdeelingen Montrado en

Sambas. De opgaven zijll' veelal lager dan de werkelijl;e èn
toe te schrijven aan onvolledige inlichtingen.

goud; in 1632 werd te Seluda ten Zuiden van Padang met

tijd werd ·die uitvoer al minder en minder, wellicht door uit·
putting dier mijnen.

Volgens den mijningenieur Fennema winnen de inboorlin

gen op de Westkust nog op talrijke. plaatsen goud uit diluvium

en in enkele streken wordt ook het fijne gruis uit de tegen
woordige rivieren verwasschen.

In 1 878 werd aan den �ivielen mijningenieur Reinier D.
Verbeek verlof verleend om nabij Soepajang in de Padangsche
Bovenlanden onderzoekingen naar goudafzettingen te bewerk·
1) Natuurk. Tijdschr. van N .-I., 2e jaarg. bl. 93.
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stelligen. Eene Maatschappij l)Sumatra" kwam daarvoor tot
stand, maar al spoedig bleek, dat aan de goudontginning

iUdaar slechts twijfelachtige waarde kon worden toegehnd;
volgens Verbeek zouden de afdeelingen XIII en IX Kotta's
voor· dit doel gunstiger zijn en werd hem vergunning verleend
aldaar mijnbouwkundige opsporingen te doen.

In 1 880 werd aan de H.H. Tiedeman en van Kerchem ver
gunning verleend mijnbouwkundige onderzoekingen te doen

in de otnstrekeh, van Salida en aan R. D. V erbeek in de omstreken van Telakké. De eerste vergunning is overgegaan

aan de naamlooz� vennootschap ))Mijnbouwmaatschappij Sali

da" te Amsterdam gevestigd; in '1887 werd de concessie

»Salida'' overgedràgen op de te Amsterdam gevestigde »Mijn
bouwmaatschappij Tambang-Salida''. Het ontginningsterrein1
groot 90'18 bouws, ligt in het landsèhap Salida, afdeeling
Painan van het gouvernement Sumatra's westkust. Doch ook'

deze maatschappij verkeert in liquidatie.

Van het onderzoek bij Telakké werd niets naders vernomen.
De concessie Sim0nar is op bladz. 6 vermeld. Meermalen werd
nog vergunning 'verleend om mijnbouwkundige onderzoekin
gen te doen, maar tot heden wordt op Sumatra geen goud

op groote schaal verkregen en zijn dan ook de meeste con

eessiën vervallen.

Volgens het op de vorige bladz. genoemde rapport der speciale
Commissie wordt op Celebes het goud voornamelijk gevonden op

'het Noorder schiereiland; de peoductie in dien tijd was volsteekt
niet te bepalen, men schatte haat' jaarlijks op {337.000 .
De inlandsche goudontginningen zijn sedert jaren gestaakt,

uitgezonderd nog enkele wasscherijen van zand en gruis uit
de rivierbeddingên.

Door een onderzoei{ van het mijnwezen op Celebes in 1886

·werden te Soemelatta, 1district Kwandang, twee goudvoerende

aders aangetroffen, welke door de bevolking waren ontgonnen
tot eene diepte, die met het oog op de inlándsche hulpmiddelen
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toegankelijk gemaakt en erts verzameld, dat door de inlanders
werd uitgewasschen. Het uitgewasschen erts bleek 65,7 pCt.
goud en '18,2 pCt. zllver te bevatten. Een tweede onderzoek
had plaats te Batenté, district Lombotto; een daar verzameld
monster bleek slechts sporen gond te bevatten.

Op het eiland Tim.m· wordt in het rivierzand goud gevon
den, dat echter tot dusvere van geen groot belang schijnt te
zijn, evenmin als zulks het geval is op de eilanden Batjan,
Banka, Billiton en Java. Op Batjan komt het in uiterst
geringe hoeveelheid voor als stroomgoud; in het vaste gesteente
is het daar nergens aangetroffen

1 ).

VINDPLAATSEN OP BORNEO EN ONTGINNING.
Ten eerste wordt het goud in rivierbeddingen als waschgoud
aangetroffen, en het is meer dan waarschijnlijk, dat alle
riviet·en van Borneo goudzand in grootere of kleinere hoeveel
heid aanvoeren. Bepaalde meded�elingen betreffende sommige
rivieren is men verschuldigd aan Dr. Schwaner 2), zooals

over den hoofdstroom, de Barito en de nevenrivieren de Teweh,
de Pattai, en de Karau, die alle uit het Zuidoostelijk gebergte
ontspringen; de rivier de Kahajan en hare> nevenrivier de

Rungati zijn om haar goudgehalte beroemd. In West-Borneo
is ditzelfde het geval ·met de Serawai en de Tjurondong. Over
de rivieren van Oost- en Noord-Borneo bestaat tot nog toe
geene zekerheid; men vermoedt echter, dat ook de daar voor
komende rivieren zeer rijk aan goud zijn.

Ten tweede komt het voor 3) als diluviaal goud (stroom
goud of goudzeepen). Het goudgehálte der diluviale afzettingen

') Het goud in Ned. West-Indië is beschreven in de Afd. Voortbrengselen
van Ned. West-Indië, door Dr. D. de Loos.
1) Schwaner, Borneo.
') Posewitz, Das Goldvorkommen in Borneo.
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aanzienlijk W'-'s te noemen. De oude werken werden gedeeltelijk
varieert zeer sterk; in enkele streken toch wordt zeer veel,
'in andere bijna geen goud aangetroffen. In West-Borneo treft
men het goud bijna overal aan. Gewoonlijk is het goud in
het diluvium als goudzand aanwezig, enkele malen als kleine
schubben en in korreltjes.
Een derde wijze van voorkomen is die in het' moederge
steente; alleen in West· Bomeo is het gelukt de plaats daanan

te vinden, meestal bestaat het uit verweerde leigesteen ten,
welke met granieten en andere eruptieve gesteenten in verbin·
ding staan. De ouderdom dezer lagen is wegens het,ontbreken

van versteeningen niet te bepalen, doch hij moet zeer hoog
zijn. Op sommige plaatsen is het graniet zelf het goudhoudend
gesteente; soms komt het voor in gangen, die in wijdte van

eenige milimeters tot een Meter varieeren. Als ganggesteente
wordt steeds kwarts gevonden en als begeleidende mineralen
ijzerkies, koperkies, zwart kopererts, zinkblende. De inboorlin

gen onderscheiden tweederlei soort van goud, namelijk jong
en oud, dat een verschillende kleur bezit : het eerste toch
heeft de kleur van geelkoper en bevat veel zilvee, het andere

is roodachtig-goudgeel of wel goudgeel van kleur.
Men verkrijgt het goud uit het rivierzand door middel van
de algemeen gebruikelijke methode van het wasschen. Hier

�ede houden zich uitsluitend de inboorlingen bezig, daar de
'Chineezen het bedrag daarvan te gering vinden. Gewoonlijk
wordt deze arbeid aan de vrouwen en lrinderen overgelaten
en het droge jaargetijde afgewacht, als de waters'tand zeer
laag is en het rivierzand gedeeltelijk te voorschijn komt.
De goudwasschers staan tot aan de borst in het wat.er,
vullen rondachtige, houten schotels met rivierzand, houden
deze een weinig onder water, zoodat de bovenste Jaag door

het doorstroomende water wordt doortrokken en schudden de
schotels in draaiende beweging. Het fijne zand en kies wordt

op deze wijze weggespoeld en het zware goud blijft in de
schotels achter.

Ook de diluviale goudlagen worden ,wel door de inboorlin

gen ontgonnen, maar in veel mindere mate dan door de

Chineezen. De methode der inboorlingen is zeer primitief en

het bijgeloof speelt daarbij eene groote rol: zoo hesehouwt

men op Borneo de plaats, waar een vogel, de burong soho,

zich neder zet en begint te zingen, rijk aan goud. De mannen
maken groeven van 1 tot 2 M. omvang en graven de han

gende kleilagen uit, totdat men de goudbevattende kieslaag

bereikt; deze wordt dan in houten ronde schotels gedaan en
in de naastbij zijnde rivier op de gewone wijze door de vrou
wen gewasschen. Levert een groef genoegzaam goud op, dan
wordt er een tweede, daarna een derde naast gegraven; is de

opbrengst te gering, dan beproeft men zijn geluk in een

andere streek. Meermalen storten de groeven in, zoodat de
arbeiders het leven

er bij verliezen. Een bezwaar bij deze

wijze van werken is steeds, dat er een rivier in de buurt moet

zijn, want anders zijn de rijkste g�udlagen zonder waarde. De
inboorlingen toch hebben geen begeip, van waterleidingen en

juist in dat opzicht onderscheidt zich hun arbeid van dien

dec Chineezen.
De Obineezen wonnen in vorige eëmven en winnen ook
thans nog het meeste goud uit de diluviale lagen. Om zich

te verzekeren, dat het te exploiteeren terrein voldoende goud
bevat, worden met een ijzeren, van eene kleine spade voor
ziene, boor proefnemingen verricht. Is de quantiteit voldoende,
dan is het zaak om een behoorlijke hoeveelheid vlietend water

te hebben, ten einde het goud te kunnen slibben;· is dit niet
in de nabijheid, dan wo1;dt het op grooteeen afstand, zelfs op
eenige K. M. ver gezocht en naar het goudveld geleid. Gansche

dü.len worden door dammen afgesloten om een waterreservoir
te doen ontstaan. Zijn er meeren in de buurt, dan worden
deze als reservoirs gebezigd; sluizen worden aangebracht om
het overvloedige water te kunnen afvoeeen en waterleidingen
aangelegd naar het goudveld.
Aan beide zijden der waterleiding wordt het goudhoudende

26

27

kies er in geworpen; het stroomende water voert het kies
erî het zand met zich mede en het zwaardere goud bezinkt

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

voornamelijk bij de eerste kromming der lei ding. Twee of drie

maal in het jaar wordt dit goud verzameld en dan op dezelfde
wijze in houten schotels gezuiverd als de inboorlingen zulks
met het rivierzand doen.

De ontginning van het moedergesteente heeft eveneens alleen

door Obineezen plaats, maar op zeer gebrekkige wijze.

Het· goud is verreweg het belangrijkste lichaam onder de

artilüMn van uitvoer; behalve over de laatste jaren heeft mim

geen gegevens van den uitvoer uit de Transvaal, wel weet men·
de waarde van het goud dat vàn de Kaap en van Natal in
de laatste achttien jaren r) is uitgevoerd :
WAARDE VAN DEN UIT-

HREN.

VOER IN FRANKEN.

JAREN.

WAARDE VAN DEN UIT·
VOER IN FRANKEN.

HET GOUDSMELTEN DER INBOORLINGEN.
Gewoonlijk moet het goud tweemaal gesmolten worden,

om de noodige smeedbaarheid te verkrijgen. Dit smelten ge

schiedt door de inboorlingen op een zeer eenvoudige en tevens
vernuftige wijze. Posewitz geeft daarvan een beschrijving,
zooals hij dit te Teweh in Centraal-Borneo heeft waargenomen.

Het goud wordt in kroezen van vuurvaste klei verhit door

middel van houtskolen en het vuur aangeblazen door lucht.

De blaastoestel bestaat uit een kleine houten kast met één
tusschenschot; in de eene afdeeling beweegt zich een houten

zuiger, die door dons van kippenvederen luchtdicht sluitend

is gemaakt. De lucht, die door twee naar binnen opengaande
kleppen in de èerste afdeeling kan stroomen, wordt afwisse

lend door een opening boven of onder den zuiger in de tweede
afdeeling geperst en stroomt dan' met kracht doo� een geel
lwperen pijp over de houtskool.

De inboorlingen maken ook gebruik van toetssteenen, zoodat
zij na· onderzoek goud van verschillend gehalte te zamen smelten

om een gewenscht allooi te verkrijgen.

187-1
·1872
1873
1 874
1 875
-jg76
·1877
1878
·1879

-16,750
20,625
24,500
985,800
·1,786,300
'1,792,675
·1,689,875
991,000
755,375

·1880
·1881
· 1 882
·1883
·1884
•1885
·1886
·1887
·1888

56-1,250
448,800
55·1,000
761 ,425
975,125
·1,738,325
3,338,350
5,898,425
22,48·1,900

Het is buiten twijfel, dat verreweg de grootste hoeveelheid
daarvan, zoo niet alles, aflwmst.ig is van de TransvaaL De
ontdekking van het goud dateert slechts van een twintigtal

jaren; om de nasporingen aan te moedigen, beloofde de Re·

geering een pt·emie aan hen, die goudrijke gronden ontdekten.
Weldra vond men dan ook goudhoudende alluviale afzettingen
bij Zoutpausberg in ·1872 en in de omstreken van Lijdenburg
in 1 873. Spoedig werden die streken door goudzoekers en
avonturiers overstroomd, maar ·slechts enkele werden voor
hunne moeite beloond en de gronden heetten geen goud meer

1)
is89

V. S.

Aubert, La République Sud-Africaine. Exposition universeTie de

à. Paris.
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te bevatten. Gedurende de Engelsche overheersching van 1 876

ong�veer de eerste vier maanden, van ·1889 heeft bedragen
± ·16356 K. G. Voor meerdere bijzonderheden worden be

tot 1 880 werd een onderzoek naar den r�jkdom aan mine
ralen opgedragen aàn een ingenieur, Kitto, maar deze maakte

volstrekt geen melding van goud, �el van veel koper en ijzer

langstellenden verwezen naar ·het genoemde werk van AuberL

en de eenige mijn, onder het Engelsche regime geëx.ploiteerd,
was een mijn van cobalt!

In 1 881 echter. vroegen eenige rrieer verlichte ondernemers

concessie. voor de exploitatie van goudmijnen in hunne be
zittingen gelegen. of in de staatsdomeinen, maar ook deze
"
pogingen mislukten. Eerst sedert 1 885 is men gelukkiger,
daar men door toeval bemerkte, dat het kwartsgesteente het
kostbare metaal bevatte. Er bestaan thans in de Zuid-Afri

kaansche republiek tien goudhoudende zonen, genaamd de

goudvelden. Deze zijn 1° de zone in de vallei van de Kaap,
in het district Lijdenburg, 2° .die van Komati ten zuiden
daarvan, 3° die van Witwatersrand in de districten Pretoria,

Heidelberg ·en Rustenburg, 4° die van Krugersdorp, die een

deel van de districten Pretoria en Rustenburg omvat, 5° die
van Roodepoort in het district Heidelberg, 6° die van Schoon

STATISTIEK.
In de verslagen van de verschillende landen bij de Parijsche

tentoonstelling uiigegeven, zijn er statistieke gegevens over
de goudproductie bekend gemaakt, o. a. van Victoria in Au
stralië, die belangrijk genoeg zijn om hier te worden vermeld;

het goud werd daar ontdekt in 1 849, maar eerst sedert 1 87·l

vindt men nauwkeurige opgaven, namelijk:

,

spruit in het district Potchefstroom, 7° die van Rooderand

in hetzelfde district, 8° die van Malmanie in het district

Marico, 9° diE> van Marabastadt in het district Zoutpausberg
en 1 0° die van Houtboschberg in hetzelfde district.
De uitgegeven gronden beslaan thans een uitgestrektheid

van 517689 Hectaren. De meest bekende mijnen treft men
aan in de zone van de Zuidkaap en de belangrijkste mijn
aldaar is die van Sheba. De ontginning dier mij� heeft se

dert hare opening in '1886 tot in April 1 889 opgeleverd
1274 K.G. goud, bij een gemiddelde opbrengst van 150 Gmm

goud op een ton van het mineraal. De actiën der ontginnings

maatschappij van 25 fr. hebben een waarde bereikt van meer

dan 2000 fr., en zijn later weder gedaald tot 750 fr.

De opbrengst aan goud in de verschillende streken en van.
de vele opgerichte r�aatschappijen zijn sedert 1 886 nauwkeurig
bekend, de totale opbrengst in 1 886, 1 887, 1 888 engedurenge

JAREN. AANTAL IN K.G.

1 87'1
·1872
1 873
·1874
·1875
1 876

42020
39758
08477
35835
33969
29877

·

·

JAREN. AANTAL IN K.G. JAREN. AANTAL IN K. G.

1 877
1 878
1 879
1 880
1 881
1 882

251 00
24033
23527
25702
26624
27855

1 883
1884
:l885
1 886
1 887
1 888

251 1 1
24137
22782
20621'
1 9150
19376

In ;1887 werd door de Vereenigçle Staten van Venezuela
een zeer belangt·ijke statistiek :uitgegeven, waarin o. a. de
pt;oductie en uitvoèr van goud sedert 1 866 vermeid wordt;

tevens blijkt daaruit de enorme vermeerdering in de .laatste
jaren.

''"'''"'''"'� '''"'"'----�--�

Aantal
Jaar. l K.G.
goud.

1

1 866 483
1867 934
1 868 900
1 869 1 040

!

I

Jaar.

1·
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Aantal
K.G.
goud.

Aantal
.Jaar. I K.G.
goud.

Aantal
Jaar. l K.G.
goud.

7]

1

1.726 1878
1870 H07 1 8
1871 804 1875 2464 1 879
1872 1 0•1 5 1 876 2682 1880
1 8731 1290 877 3130 ·1 881

h

1

2951
3339
3621
3682

Aantal
Jaar. l K.G.
g<> ll:<l·

,

1 882
1 883
1 8841
1 885

1 1

4297
5552
7252
5378

. De totale goudpmductie in de voornaamste productielanden

vindt men in het volgende overzicht ; 1 ) de getallen drukken
K. G. uit :

Jaar.

1 877
1 878
1 879
1 880
1 881
1 88$
1 883
1 884
1 885
' 1 886

l

Vereenigde Australië,

I

Staten.

70,300
76,800
58.300
54,200
52,200
48,900
45,140
46,343
47,848
52,663

·

Azië.

45,045
43,747
43,307
45,215
45,564
44,075
40,705
42,400
-

�

·'::l"·"·

I

Rusland.

g� �

Andere

·� § ·�
� '0
PS
o

landen.

41 ,000 7·100
42,100 7200
42,600 7100
41,400 6700
38,500 6600
32,700 6300
35,800 6400
32,908 8000
38,125 30,872 ' -

16,000
1 6,000
16,000
'lG,OOO
16,000
1 6,500
16,500
16,500

' --

Totaal.

179,445
1 85,847
167,307
1 63,!115
15t5,864
148,475
144,545
146,151
1 54;942
1 47,097

volgens den
Directeur
der munt te
\Vashingtoo.<
cBurchard)

1 71 ,453
179,175
163,675
160 , 1 52
155,016
148,939
141,733
143,381

De volgende tabel bevat de waarde der totale ·goud productie,

uitgedrukt in duizendtallen guldens.

J ) Bijdragen van het Statistisch Instituut ; de jaren 1885 en 1886 volgens

F. . F. 's Jacob.

!

Jaar. f X 1000.

I

Jaar. f x 1000 . Jaar. f x 1000. Jaar. f x 1000.

1\

I

1
\

1 877 300,396 1879 280,078 1 881 265,945 1 883 241,973
1 878 31'1 ,113 1880 273,731 1882 248,554 1 884 244,657
Over den prijs van het goud en de verhouding van den
prijs tot dien van het zilver, verwijs ik naar het zilver.

·.)
3•:>

als handelsartikel verva11en. Dr. Horne1� heeft het vermoeden
uitgesproken, dat in al de mijnen op Borneo het goud en de
diamanten door platina vergezeld zijn ; dit vermoeden wordt
echter tegengesproken door den mijningenieur Everwijn, die

P L A T I N A.

No.

/

·1 I

2

3 I

Monsters in het
museum aanvve
zig.

opgeeft, dat er op Borneo veel goud wordt aangetroffen, hetwelk
geen platina bevat. Hoe dit ook zij, zoovedl is zeker, dat de
hoeveelheid platina, die thans in onze bezittingen gedolven
wordt, niet noemenswaardig is.
De samenstelling van het platina van Borneo werd aldus
gevonden

NAA)f.

VINDPLAATS.

Gedegen plati
Pontijn, Tanahna met cinnaber, Laut,
Z. 0. afdeeling
osmium, iridiui:n van
Borneo.
enz.

I Gedegen
\

platina.

Platina- er;ts.

BrJZONDERHEDEN.

�

Berg Bassoen; in
I
den omtrek vanMartapoera, Z. 0. afdeeling van Borneo.
Als No. 1 .

GES CH IEDENIS.

Grijsachtige
korreltjes.
Iel.

In het meer gemelde rap
port der speciale commissie
over
den mineralogischen r�jkdom
o�zer 0. I. bezittinge� van
1
850
vindt men reeds vermeld,
dat het platina op de Zui
doo
stku
st
van Borneo vermengd
met goud en diamanten
wor
dt
aàn

getroffen. Ook te Boedoe
k, Z. W. kust van Borneo
,
vind
t
men
het veel. De bevolking ken
de toen de waarde van dit
metaal
zoo weinig, dat zij het
onder de benaming van
Ma
s-K
odok
(paddengoud) als nuttelo
os wegwierp. In vroegere
jaren maakte
het te Sambas een artikel
van handel uit, maar de
geringe
winsten, men schrijft zelf
s van f 4 per 1 00 K. G.,
deden het

t) :

Pl atina .

Palladium en andere
platinametalen .

Goud .

IJzèr .

Koper

I

Böcking.

82,65

4,75
0,20
-10,76
0,'14
98,50

I

Bleekrode.

I

70,21

·1 8,05
3,97
6,93
0 , 84
·100,-

I'

.,

Fritsche.

72,69

20,07
5 ,45
0 ,48
98,69

Het platina was vóór 1558 reeds bekend, doch het behoorde
tot in het begin dezer eeuw tot die metalen, die geene prae- .
tische toepassing ondervonden. Het was vroeger dan ook weinig
aangetroffen, want in 1 81 0 was Choco in Nieuw-Granada de

eenige streek, waar men wist, dat het werd aangetroffen,
Na dien tijd heeft men het op vele andere plaatsen ge
vonden, maar toch slechts in zeer geringe hoeveelheid, totdat
men in 1819 in de goudwasscherijen in het Uralgebergte

korrels van een wit metaal aantrof, dat in 1 822 als platina

herkend werd. Thans komt bijna al het platina uit Rusland

en de ..platinazandlagen te Nischetagilsk, die voor het grootste
deel tot Europeesch grondgebied behooren, leveren 19/20 v�n

de geheele Russische platinaproductie.

De productie van Rusland bedroeg in '1 825 '164 K . G. en

1 ) Posewitz, Das Goldvorkommen in Borneo.

3

34
bereikte in 1845 het hoogste cijfer,
Sedert .1875 was zij als volgt:

namelijk 3500 K. G.

1879 - 2260 K.G.
1880 - 2932 ))
·1881 - 2981 ))

1 875 - 1540 K.G·.
1 876 - 1573 ))
1877
1720 ))
187� - 2064 ))
·-

Z I L V E R.

Daar het platina zeer moeilijk smeltbaar is, zeer moeilijk

monsters in het Museum aanwezig.

aangetast wordt door zuren en tevens zeer smeedbaar is, zoo

wordt het veel toegepast voor allerlei chemische toestellen,

als schalen, kroezen, lepels enz.; een belangrijke hoeveelheid

No.

wordt gebruikt voor de platinaketels in de zwavelzuurfabrieken;

de eerste ketel voor dergelijk gebruik werd in 1 809 teLonden
vervaardigd door de firma Johnson, Matthey & Co en deze

woog ruim 13 K. G. Men heeft het platina in Rusland ook

toegepast voor munten, maar wegens de af\\·isselende waarde
is het daarvoor minder geschikt.

-1

I

I

2 1

N uM.

Zilvererts.

I

I

VINDPLAATS.

Salida. Sumatra's
vVestkust.

Zilverhoudend
Uit de mijn Bronkhorstspruit, Transloodglans.
vaal.

I

l

BIJZONDERHEDEN.

Een ton van
dit erts levert
H 78 tot 3348
Gram zilver.

HET WINNEN VAN HET PLATINA OP BORNEO.
In de districten Riam-Kiwa en Kanan in de Z. en 0. afdee

lingen gaat men volgens R. D. M. Verbeek op de volgende
·

wijze te werk:
Nadat uit het zand, waarin zich de diamanten bevinden,

door uitwasschen met water al de diamanten verwijderd zijn,

worden de kwartskorreltjes nog weggeno.men; de massa wordt

dan hoe. langer hoe zwarter, en eindelijk blijft er een zwart
zand terug, dat voor het grootste deel uit chroomijzererts be

staat en ook goud en platina bevat. Dit wordt dan opnieuw

verwasschen en men verkrijgt dan het goud als stofgoud en

het platina als kleine korreltjes. Zooals uit de vermelde ana
lyse:; blijkt, is het dus verkregen platina niet zuiver; de ver

dere bewerking behoort echter minder in deze11 catalogus thuis.

GESCHIEDENIS.
Van de aanwezigheid van zilverertsen in onze 0. Indische
bezittjngen is tot heden zeer weinig bekend; in de 0. I. litte
ratuur vindt men daarover dan ook bijna niets vermeld. vVel
werd in 188'1 in Serawak op Borneo zilvererts ontdekt en

werd daarvan in '1882 uitgevoerd ·L387 ton (Eng. gewicht),
ter waarde van 67227 dollars, maar Serawak staat niet onder
Bestuur. Voorts heeft men zilver gevonden nabij
Nederlandsch
I
Salida .op de vVestkust van Sumatra, en zelfs reeds in de 1'7 e

eeuw. In '188'1 vestigde de mijningenieur Reinier D. Verbeek
opnieuw de aandacht op Salida en bracht hij de Mijnbouw
maatschappij � Salida'' tot stand (zie bladz. 22), die later werd
3:.:..
.
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opgelost in de Maatschappij »Tambang'' ; deze laatsle verkeert
echter in liquidatie.
Wat de Transvaal betreft, zoo wordei1 zilverhoudende,lood
en koperertsen aangetroffen in de districten Pretoria, Middel
burg en Rustenburg. Volgens opgave van ' Aubert 1) zoo men
in de buurt van Pretol'ia ertsen aantreffen met een gehalte
van 13 pCt. zilver. Er bestaan daar vele maatschappijen voor
de zilverexploitatie. ,

ZILVERPRODUCTIE NAAR DE 'WAARDE IN DUIZENDTALLEN
VAK GULDENS.

•

Zooals blijkt is dus het zilver uit 0. Indië tot heden voor
ons van geen belang ; ik zal mij dus bepalen tot eenige
statistieke opgaven, die uit een handelsoogpunt belangI
rij k zijn.

ZILVERPRODUCTIE IN ELK D!!:R VOORNAAMST E PRODUC'l'IELANDEN
NAAR HET GEWICHT IN K.G.

Peru,,
Jaar.

Mexico.

Bolivia,
Chili.

1877 634,000 350,000

Vereenigde DuitschStaten.

land.

Andere
landen,

Totaal.

_'.L'otaa�
volgens den
Directeur
der munt te
Washington
(Burchard) .

957,000 147,612 300,000 2,388,612 2,174,610

1878 644,000 350,000 1 ,098,376 1 67,988 300,000 2,551,364 2,282,573
981,000 1 77,507 300,000 2,507,507 2,313,731

1879 699,000 350,000
1880 70'1,000 350,000

942,987 186,011 300,000 2,479,998 2,326,94'1

1881 721,000 350,000 1 ,034,649 1 86,990 300,000 2,592,639 2,458,322
1882 738,000 390,000 1 ,126,083 214,982 300,000 2,769,065 2,690,573
1 883 739,000 510,000 1 ,1 1 1 ,457 235,063 300,000 2,895,520 2,812,972
1884. 78:'>,000 450,000 1 ,'174,205 248,'1 1 7 300,000 2,957,322 2,770,6'10
1885 772,670 613,167 1 ,241 ,578 1 42,340 292,245 3,062,000
1886 794,033 661,573 1 ,227,'14'1 156,400 289,028 3,'137,175

1) Aubert La Répubilque Sud-Africaine etc:

--

TOTAAL DER VOORNAAMSTE PRODUCTIELANDEN.

Jaar.

\t

\

X

1000.

,j ,

aar. f

1 1

x

1000.

, \t
Jaar.

1 ,

X 1000.

� �� �
-

1 ,

1000.

'1877 232,173 1 879 '228,685 '1881 238,003 1883 260.597
1 878 237,277 1880 229,152 1 882 254,200 1884 266,159
. De volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde
pr�jzen van het zilver en van de verhouding tusschen de waat·de
van goud en zilver van 1 87'1 tot 1 886 ; de zilverprij zen zij n
uitgedrukt i n pence sterling per ons standaard zilver. Bij de
waardeverhouding drukken de getallen de K. . G. zilver uit,
die met 1 IC G. goud in waarde gelij k staan.
'1 K. G. goud was dus in 1 R71 in waarde gelijk aan '1 5.58
K. G. zilver en in 1 888 aan 22.57 K. G.
< <

.Jaar.

� �. � "' � � �
t< <" S
0 c:D ...... . :=,:csq P"'
�
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§�}�
J-1 � �
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w: g.
IO "'l

1 871 60-!1 872 60jij
1 873 . 59{:1 874 58 /6
1 875 56i
1876 1 52-.

< <

Jaar.

15,58 1877
15,64 1878 .
15,93 1879
16,16 1880
1 6,63 1881
1 7,80 11 1882 1
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De waardeverhouding gedurende de jaren 1701 tot 17 40 vari
eerde van _15,27 tot ·15,07, gedurende de jaren 17 41 tot 1 790
van 14.64 tot 14.93,gedurende 1 791 tot 1 870 van 1 5,30 tot
1 5,83. Wij zien dus, dat de waarde van het zilver én op zich

.
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zelf én met betrekking tot het goud in de laatste jaren sterk
is achteruit gegaan ; van '1 871 tot '1888 heeft de achteruitgang·
in waarde plaats gehad in de vet·houding van '100 tot 7'1 .
Tevens blijkt daaruit hoe gering de waarde is van onze·
zilveren munt vergeleken met de marktprijs van het zilver.
Een voorbeeld moge dit ophelderen.
Een ons standaard zilver is gelijk aan 3'1.'103 Gram met.
0.925 zuiver zilver, dat is 28.77 Gram zuiver zilver. De han
delsprijs was dus in '187'1 ( 106 en in 1888 ruim (75 per K. G.
Nu wègen 100 Nederlandsche guldens juist 1 K. G., waarvan
het gehalte is 0.945 ; men zou dus 105/.fu Nederlandsche·
guldens moeten nemen om 1 K. G. zuiver zilver te bezitten ;.
dit geeft dus eeri verschil van meer dan f 30 met de werke
lij ke waarde in '1 888. Op elk K. G. zuiver zilver zou ons
Rijk dus meer dan f 30 verliezen, als onze munt als zilver·
werd verlwcht. In het laatste jaar is het verschil nog grooter�
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2
magneetij zerzand.

1

Cinnaber.

BI.TZONDERHEDEN.

Kleine roode
korrels.

GESCHIEDENIS.
In het rapport der speciale Commissie van ·1 850 1 ) vindt
men over het kwik slechts vermeld, dat het schijnt gevonden te
worden bij Poeloe Kari en Tanah laut, als mede in het Kaming
ling-gebergte op Borneo. Men treft het ook, doch in zeeJ•
geringe hoeveelheid aan bij de rivier Betoeng in de W. afdee
ling van Borneo, het daar gevonden erts bevatte 89.5 pCt.
zuiver zwavelkwik ; in diezelfde afdeeling heeft men het bij de
beek Sekire, doch het wordt aldaar niet geëxploiteerd.
Op Sumatra's Westkust wordt het aangetroffen bij den berg
Sombang 2 ) en eene uitvoerige beschrijving van het voorkomen
aldaar, exploitatie enz. werd door den mijningenieur Fennema
'
'

) Nat. Tijdschr. N. I., 2e jaarg. bl. 103.
) Jaarboek Mijnwezen 1876, bi. 58.
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in 1 876 gegëven. Het alluvium bestaat daar uit een dikke
kleilaag, waarin zich cinnaber met veel magneetijzer bevindt.
. De oorspronkelijke vindplaats van het cinnaber is volgens Fen
liema in het lei gelegen ; over welke uitgestrektheid het lei al
daar cinnaber bevat, is moeilij k te bepalen.
De productie in onze bezittingen is niet noemenswaard,
toch levert Borneo jaarlijks eene tamelijk groote hoeveelheid,
maar dit is grootendeels afkomstig van Serawak, dat niet
onder Nederlandsch Bestuur bestaat. In l\fexicaansche dollars
uitgedrukt bedroeg de uitvoer van daar in de jaren :
1 873 86355 dollars.
1 883 40300 dollars.
1 884 3550
1. 882 1 5250
» .
))

EXPLOITATIE OP SUMATRA'S WESTKUST.
Men begint met het maken eener waterleiding, waarmede
het water uit een riviertje wordt afgeleid. In de kwikhoudende
klei wordt dan een groote kom uitgegraven, in welker midden
een dam wordt aangelegd. Op een punt in den dam, gewoon
lij k aan den rand der kom, is een goot aangebracht, door
welke het. water afloopt en door een leiding weder in het
riviertje komt ; aan het bovengedeelte dier leiding geeft men
een sterke helling, zoodat men daar een krachtigen stroom
verkrijgt. Nu wordt de klei aan den rand der kom los ge
maakt en goed dooreen gewerkt, zoodat het voorbij stroomende
:water de fijne en lichtere stof wegspoelt. Het dan overblij vende
zand wordt op doelangs, zij nde ronde, platte, houten schotels
uitgewasschen, totdat de laatste kleideeltjes zij n weggespoeld,
zoodat er ten laatste magneetij zerzand met cinnaber achter
blijft. Dit mengsel wordt in een kleinen bak overgebracht
.en, als er een genoegzame hoeveelheid is verzameld, nogmaals
uitgewasschen om het grootste deel van het magneetijzer te
verwijderen.

41

UITSMELTING.

Volgens Fennema geschiedt de uitsmelting op de volgende
wij ze : Het mengsel van cinnaber en magneetij zer wordt fij n
gestampt en in een aarden pot, die voorzien is van eeri deksel
en met klei dichtgesmeerd, boven een houtvuur gegloeid. Voor
een bepaalde hoeveelheid erts gebruikt de inlander ook een
bepaalde hoeveelheid hout ; is het hout verbrand, dan weet
hij , dat het proces is afgeloopen. Het cinnaber, door de Maleiers
Linkern genaamd, is een verbinding van kwik . met zwavel ;
n u verbindt zich een deel van het ijzer met de zwq.vel van
het cinnaber tot zwavelijzer en tevens ontstaan er zwavelzure
zouten van het ijzer. Het kwik wordt dus vrijgemaakt ; mèn
laat dan den pot afkoelèn, giet het kwik uit en wascht dit
met water af. De hoeveelheid bedraagt ongeveer 50 pct. van
den inhoud van den pot ; hetgeen achterblij ft en voomarne lij k
uit zwavelij zer e n ij zeroxyde bestaat wordt als verf.'3tof ge

bruikt.
Onder elkaar verhandelen de Maleiers het kwik tegen f 1
de tlüül, d. i., f 25 per K. G. ; tegen dien prijs kunnen zij
slechts een matig dagloon verdienen. De heer Fennema con
troleerde de onkosten der productie en stelde deze op f 20
per K. G. zonder nog iets voor kosten van toezicht en uit
smelting te berekenen ; daaruit blijkt dus, dat de prijs van
f 25 slechts een geringe winst geeft. Gaat men nu de markt- .
pr:lj zen van het kwik na, dan is het duidelijk, dat eene ont
ginning dezer kwikmij nen, zelfs met gebruik .van Europeesche
was.chhaarden, · niet dan met gl'oote verl�ezen kan plaats grijpen.
Vóór 1 849 toch was de prijs tamelijk constant � , 1 8 per
ijzeren flesch van 34 à 36 K. G., of + f 6 per K. G .., in
1 869 f 2, in 1 87 0 f 3. Daarna Wfi.S de prijs weder stijgendê,
·
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in 1 874 namelij k f 7, sedert ·1 880 was de . prijs altijd lager,;
zooals de laatste . kolom in de, volgende tabel aangeeft. In de
andere kolommen vindt . men daar de produ�tie van kwik 1)
u itgedrukt in ijzeren :fiesschen van 34 à :16 K. G. inhoud.
\
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Laagste en hoogste
prijs van
Spaansch kwik
per flesch.

1559 ·120·136 E 6 2s. 6ct.- � 7 1
1559 ·122840 � 6 2s.6ct . - � 7.

1 559 '1 1 8389 f 5 ·14s. - E 6
1559 •11650·1 l!. 5

2;

- .1!: 5 1 ' 6

1 559 1 04290 E 5 1 / 6 - t 6 t i
1559 •1 01703 e 5 ·J Os. - e 6 · 1 '
·1559 ·102·167 e 5

1559 1 07720 E 6 1 0s. - E H

·1888 53243 1 0460 1 4000 33250

1559 '1 1 2512 E 6 .15s. - ! ·1 0 1

·1889 49778 ·10498 14000 28000

•1559 1 03835 E 7
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