tennisbal miljoenen constant jongstleden karaat Botswana verwerkt
gebaseerd gedolven gelukstreffer extreem koolstof vorm constante
geslepen ooit geschonken diepste pakketpost
Op één na grootste diamant ter wereld gevonden
Hij komt uit Afrika, weegt 1111

(ongeveer 220 gram) en is
Het is de op één na grootste diamant

iets kleiner dan een

werd hij gevonden in,de Karowemijn in
ooit. Op 17 november
Botswana. Alleen in 1905 werd een grotere ruwe diamant gevonden.
Gelukstreffer
Mijnwerkers van Lucara Diamond ontdekten de diamant van 1111 karaat
. Het was een
. Doorgaans
in de Karowemijn in
moet er zo'n 200.000 tot 250.000 kilogram aarde doorzocht worden om
een diamant van een paar millimeterte vinden. De vondst van zo'n grote

diamant is

zeldzaam.

Koolstof
De meeste diamanten worden tegenwoordig
in Afrika. Tot
tweehonderd jaar geleden werden ze alleen in lndia gevonden. Ook in
Australië, Canada en Rusland worden diamanten gedolven. Een diamant
ontstaat diep onder de grond uit

Daarvoor moet er heel

druk en temperatuur zijn. Deze diamant is zo groot,

lang een

jaren heeft geduurd. Diamant is
dat dat proces waarschijnlijk
het hârdste materiaal dat in de natuur voorkomt.
0,2 gram
Het gewicht van edelstenen wordt uitgedrukt in karaat.l karaat is 0,2
gram. Karaat is een maat die al door de oude Grieken werd gebruikt. Hij

op het gewicht van een zaadje van een
Johannesbroodboom. Het gewicht van de zaden van deze boom is vrij
is

, te

gewichtjes

weten 0,2 g. Daarom werden ze vroeger gebruikt als

)

Veel geld waard
De waarde van de steen van 1111 karaat is nog niet bekend. Ook is nog
onduidelijk wat er precies mee gaat gebeuren. Als de diamant
wordt, kan de omvang nog iets afnemen. Uiteindelijk wordt
de precieze prijs van de edelsteen niet alleen bepaald door het gewicht
Ook de helderheid, de
en de zuiverheid tellen mee. ln april
werd er een iets kleinere diamant (ter grootte van een walnoot) verkocht
voor 20 miljoen euro.

Kroonjuwelen

ij

De diamant uit Botswana is weliswaar de grootste die deze eeuw is

gevonden, maar het is niet de grootste
. Die eer komt toe
aan de Cullinan van 3106 karaat (621,2 gram). Die ruwe dia,mant werd in
1905 in Zuid-Afrika ontdekt en aan koning Edward Vll van Engeland

t-

I

gehe im. Men was bang dat
. Dit gebeurde in h et
de diamant tijdens het vervoer gestolen zou worden. Daarom werd er
naar de koning
een list bedacht. De diamant werd per
verstuurd. Tegelijkertijd werd een imitatiediamant in een zwaarbewaakte
kluis vervoerd. De diamant werd
koning Edward.

in de kroonjuwelen van

