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RECENTE O N T W I K K E L I N G E N I N D E G E M M O L O G I E

door
P.C. Zwaan
1. Inleiding
I n de inleiding van het artikel dat ik schreef naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" te 's-Gravenhage op 8 januari
1960, (Zwaan, 1960), heb ik trachten aan te tonen dat de methoden van onderzoek van
edelstenen i n een korte periode van enkele tientallen jaren een stormachtige ontwikkeling
hebben meegemaakt. Sindsdien is steeds duidelijker gebleken dat de gemmoloog materiaal van natuurlijke oorsprong onderzoekt waarvoor in de handel grote belangstelUng
bestaat. Vandaar dat het toegepast wetenschappelijk onderzoek in de gemmologie een
zeer voorname r o l speelt, dat zelfs kan ontaarden i n een techniek, zoals bij het gradueren
van diamant. Er heeft duidelijk een accentverschuiving plaatsgevonden i n die zin dat het
niet zo moeilijk hoeft te zijn de identiteit van een edelsteen vast te stellen, maar dat het
wel grote problemen kan geven om na te gaan o f de kleur van de steen nog de oorspronkelijke is dan wel langs kunstmatige weg is beïnvloed.
Voorheen werd een edelsteen beschouwd als een mineraal met drie bijzondere eigenschappen, namelijk duurzaamheid, schoonheid en zeldzaamheid. Slechts een beperkte
groep mineralen kwam daarvoor in aanmerking. Thans wordt elk mineraal dat in geslepen toestand een meerdere o f mindere mate van schoonheid bezit, edelsteen genoemd.
Onze taal laat ons hier in de steek, waar bijv. in het Engels in het algemeen over ,,gemstones" wordt gesproken, met daarnaast de tem ,,precious stones" voor de grote vier:
diamant, robijn, saffier en smaragd en over ,,ornamental stones" voor die stenen die
meestal ondoorzichtig zijn en in het algemeen minder kostbaar.
Met de nieuwe ,.definitie" in gedachten kunnen soms zeer kwetsbare (zachte o f goed
splijtbare) kristallen tot edelsteen worden geslepen. I n dit opzicht heeft de Duitse edelsteenkundige H . Bank, talloze nieuwe edelstenen geïntroduceerd. De combinatie van
hoogleraar in de gemmologie en eigenaar van één van de grootste slijperijen in IdarOberstein is daarvoor een zeer goede basis geweest. U i t de talrijke, meestal korte, artikelen die hij daarover publiceerde werd steeds weer duidelijk dat de meeste van deze
edelstenen niet geschikt zijn om gedragen te worden, zeker niet in ringen. Z i j hebben dus
slechts wetenschappelijke waarde en zijn bovendien begerenswaardige objecten voor de
verzamelaar. Tevens komt hiermede tot uiting dat de gemmologie niet los kan worden gezien van de mineralogie. Men zou het ook zo kunnen zeggen dat de gemmoloog die niet
of slechts in geringe mate op de hoogte is van andere mineralen dan die van edelsteenkwahteit, een stuk informatie mist die eigenlijk niet gemist kan worden.
De natuurwetenschappen hebben reeds lange tijd raakvlakken en gebieden die elkaar
overlappen. Zo is de gemmologie ondenkbaar zonder dat de chemie en de fysica erbij betrokken worden. Beide wetenschappen hebben hun stempel op de gemmologie gedrukt,
vooral in het laatste decennium. Er zijn synthetische verbindingen geproduceerd voor de

Natuurkundige Voordrachten N.R. 63. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 17 september 1984

12

techniek, waarvan naderhand bleek dat ze bijzonder geschikt waren om bepaalde edelstenen, met name diamant, na te bootsen. Daarnaast zijn technieken ontwikkeld om de
kleur van edelstenen zodanig te ,,verbeteren" dat de handelswaarde enorm vergroot
werd. Om deze methoden van kleurveranderingn te kunnen begrijpen is een behoorlijke
kennis van de fysica en de chemie onontbeerlijk.
De talrijke nieuwe synthesen hebben er toe bijgedragen dat instrumenten zijn ontwikkeld die, met alle gevaren van dien, zelfs leken i n staat kunnen stellen een bepaalde
edelsteen te identificeren. Daarnaast wordt i n research-laboratoria van instrumenten gebruik gemaakt die informatie kunnen verschaffen welke ver uit gaat boven die van de
routineapparatuur. Helaas moeten vaak kostbare en ingewikkelde onderzoekprocedures
worden verricht om betrekkelijk goedkope edelstenen met volle zekerheid te kunnen
identificeren, Zo kunnen de kosten van het onderzoek niet meer in verantwoorde verhouding komen te staan tot de waarde van het te onderzoeken materiaal hetgeen zuiver wetenschappelijke gezien nog geen bezwaar zou behoeven te zijn. Maar zoals gezegd, i n de
gemmologie speelt de waarde van het object maar al te vaak een grote rol.
Afgezien van alle ontwikkelingen op het gebied van de herkenning van edelsteen-materialen, dient toch gezegd te worden dat helaas zich thans gevallen voordoen waarbij niet
meer met zekerheid kan worden vastgesteld of een bepaalde steen natuurlijk, dan wel
synthetisch is.
Nog gecompliceerder is het wanneer moet worden nagegaan of de kleur natuurlijk is.
Dit geldt voor vele edelstenen, maar is van bijzondere betekenis bij het mineraal korund
waarvan de variëteiten robijn en saffier het meest bekend zijn. Het is triest te moeten
constateren dat vooral saffieren, die thans in de handel worden gebracht, vrijwel zonder
uitzondering een blauwe kleur hebben die door kunstmatige handelingen is tot stand gebracht. Het zal duidelijk zijn dat vele gemmologen naarstig zoeken naar effectieve methoden om deze kleurveranderingen te kunnen aantonen. Vooral in de Verenigde Staten
van Amerika wordt in dit opzicht baanbrekend werk verricht door de ,,Gemological I n stitute o f America" in Santa Monica, CaUfornië en New York City, in samenwerking
met Dr. K . Nassau, die als fysicus is verbonden aan Bell Telephonies L t d . in New Jersey.
Er zijn dus vele nieuwe ontwikkelingen i n de gemmologie te constateren, zoveel dat het
onmogelijk is ze alle te noemen. Enig overzicht is slechts te verkrijgen door ze te rubriceren, waarbij duidelijk zal worden waar thans de accenten komen te liggen, n . l . bij de
nieuwe synthesen en de kleurveranderingen en hoe deze zijn te herkennen.
2. Nieuwe
vindplaatsen
Een aantal vindplaatsen van edelstenen zijn reeds van oudsher bekend, zoals Burma,
Thailand, Sri Lanka, India, Brazilië en Madagascar. Waarschijnlijk mede als gevolg van
systematische geologische exploraties, zijn de laatste twintig jaren een behoorlijk aantal
nieuwe vindplaatsen bekend geworden, in het bijzonder in enkele Afrikaanse landen.
Diamant, vanouds bekend van India, BraziUë en Zuid A f r i k a , wordt nu ook gevonden
in Siberië en Australië. Er zijn enige gegevens van Siberië, maar, zoals te verwachten was,
er is te weinig concreets bekend. Over de produktie van Austrahë is nog niet veel te zeggen, de eerste berichten waren overweldigend, het l i j k t erop dat dit een belangrijke vindplaats van diamant gaat worden.
Robijn van goede kwahteit komt nu ook van Afghanistan, Kenya en Tanzania. Toch
b l i j f t die van Burma, in het algemeen omschreven als duivenbloedrood, de fraaiste. Ook
saffier wordt thans in Tanzania gevonden, terwijl Pailin in Cambodja zelfs een zeer belangrijke bron kan worden genoemd.
Smaragd, voorheen bekend uit de Oeral en Columbia, wordt nu in behoorlijke hoe-
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veelheden en vaak van uitstekende kwahteit gevonden in Zimbabwe, Zambia, Brazilië en
Pakistan.
Pakistan doet trouwens de laatste jaren hoe langer hoe meer van zich spreken als vindplaats van meerdere edelstenen, zoals toermalijn en topaas. Beide edelstenen komen ook
voor in Mozambique en samen met beryl (aquamarijn), sedert kort in Nigeria.
Van Tanzania is, naast de korundvariëteiten robijn en saffier, ook granaat met een
fraaie roserode kleur, i n de handel rhodohet genoemd, bekend geworden. De vindplaatsen van deze edelstenen liggen alle in het Umbagebied, het noordoostelijke deel dat aan
Kenya grenst. Uit dat grensgebied komt ook de grasgroene grossulaar granaat, die in de
handel tsavoriet wordt genoemd.
Nepal dient als vindplaats van aquamarijn en toermalijn tenslotte ook nog vermeld te
worden,
3. Nieuwe
edelstenen
Edelstenen die in de laatste jaren ontdekt zijn kunnen o f geheel nieuwe mineralen o f
nieuwe variëteiten van reeds lang bekende mineralen zijn. Uiteraard zijn ze niet nieuw i n
de zin van net ontstaan.
In 1976 werd voor het eerst melding gemaakt van een nieuw mineraal, gevonden in Siberië en wel in het gebied van de Charorivier in het Murun massief in Yakutsk. Het is een
violetblauw silicaat dat charoiet is genoemd naar de vindplaats. I n een artikel van Jobbins et al (1978) wordt de samenstelling (Ca,Na)2KSi40,o (OH,F), H j O vermeld. Het m i neraal heeft een vezehge structuur en is zeer geschikt voor de vervaardiging van vazen, asbakken en soortgelijke siervoorwerpen, waarvan de verkoop grotendeels in Rusland
plaatsvindt.
Van het reeds lang bekende mineraal zoisiet, een Ca-Al-silicaat, werd in 1967 in Tanzania een doorzichtige variëteh gevonden, die na verhitting diep saffierblauw van kleur
wordt. Geslepen stenen lijken dan ook zeer veel op saffier en zijn, vooral in het begin,
ook als zodanig verhandeld. Men was zo enthousiast, dat zelfs gesproken werd over de
edelsteen van deze eeuw. Er kwam al spoedig een levendige discussie op gang over de
naam ,,tanzaniet" die voor deze zoisiet-variëteit werd voorgesteld en ook nu nog in de
handel wordt gehanteerd (Bank, 1968). De „Commission on New Minerals and Mineral
Names" van de ,,International Mineralogical Association" heeft deze naam terecht afgekeurd omdat het een variëteit van een mineraal betreft welke onnodig een aparte naam
zou gaan dragen.
I n 1970 werd voor het eerst gepubliceerd (Bank et al) over een doorzichtige smaragdgroene grossulaar die was gevonden in het grensgebied van Tanzania en Kenya, in het b i j zonder i n het Tsavo nationale park, vandaar de voorgestelde naam ,,tsavoriet" voor deze
granaat. Ook hier staan wetenschap en handel tegenover elkaar; de naam wordt in de
handel wel gebruikt maar i n de wetenschap niet. I n 1974 verklaarde G.S. Switzer dat de
juiste naam zou moeten zijn: ,,vanadiumhoudende grossulaar", dit op grond van een
aantal chemische analyses die VjOj-gewichtspercentags aangaven tot 1.6% in tegenstelling tot CriOj-gehalten van hoogstens 0.3%, terwijl verwacht mocht worden dat de groene kleur veroorzaakt werd door chroom. Volgens Switzer is echter de diepte van de kleur
zeker afhankelijk van het vanadiumgehalte en waarschijnlijk ten dele ook van chroom.
I n elk geval is deze grossulaar een zeer gewilde edelsteen, die erg veel kan lijken op
demantoid, de grasgroene granaat die een variëteit van andradiet is en in hoofdzaak, althans in slijpbare kwaliteit, in de Oeral wordt gevonden. De beide granaten zijn echter
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden omdat de Uchtbreking van grossulaar 1.740 en
die van demantoid 1.890 is. Onderdompeling in methyleenjodide, met een brekingsindex
van 1.740, zal het hogere relief van demantoid onmiddellijk doen opvallen.
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De laatste jaren is gebleken dat veel meer edelstenen chatoyantie kunnen vertonen dan
alleen chrysoberyl en kwarts. Thans kent men katteogen van toermalijn, aquamarijn,
apatiet en nu ook kornerupienkatteoog (Korevaar & Zwaan, 1977), cordierietkatteoog
(Zwaan & Korevaar, 1977) en silimanietkatteoog (Zwaan, 1982).
I n 1978 werd een Ca-Li-Al-toermalijn van Malagasy (Madagascar) beschreven door
P.J. Dunn. Deze Ca-analoog van elbaiet is een veelkleurig eindlid van de toermalijngroep en is liddicoatiet genoemd naar de toenmalige directeur van het ,,Gemological I n stitute of America", R.T. Liddicoat. Het mineraal zal reeds in vele verzamelingen aanwezig zijn, want het is geenszins zeldzaam. Verbetering van apparatuur heeft in dit geval
geleid tot het ontdekken van de bijzondere chemische samenstelling van deze toermalijn.
Zoals reeds werd gememoreerd in de inleiding, slijpt men heden ten dage vele mineralen die niet i n juwelen kunnen worden gezet omdat ze te zacht of te goed splijtbaar zijn.
Hiermee wordt evenwel aan de wensen van de verzamelaars tegemoet gekomen want ze
worden als nieuwe edelstenen op de markt gebracht. Zo wordt het aantal ,,unusuals"
sterk uitgebreid. I n dit opzicht heeft, zoals reeds eerder werd vermeld, de Duitse edelsteenkundige H . Bank een grote bekendheid gekregen. H i j stamt uit een geslacht van
kleuredelsteenslijpers en is daardoor in de gelegenheid mineralen als krokoiet, petaliet,
apophylliet en vele andere, te laten slijpen en ze in talrijke korte publicaties te beschrijven. Hoewel het van belang kan zijn over deze mineralen te pubhceren, gaat het naar
m i j n mening te ver ze alle als nieuwe edelstenen te beschouwen.
4. Nieuwe synthetische
stenen
Tot het begin van de zestiger jaren werden in de handel slechts synthetische korunden en
spinellen aangetroffen die vervaardigd waren naar de bekende methode van Verneuil.

m

9

Fig. 1. Gebogen groeilijnen en gasbelle, /// synthetische
,, Verneuil" methode, vergroting 30 x.

robijn vervaardigd

volgens de
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Deze ,,flame-fusion" methode, zoals doorgaans in vakliteratuur genoemd, wordt nog
steeds toegepast, ook voor de produktie van andere verbindingen.
Pogingen, eerder in deze eeuw, om smaragd eveneens op deze wijze synthetisch te vervaardigen hepen op niets uh, doodeenvoudig omdat smaragd een silicaat is, terwijl korund en spinel beide oxyden zijn. Silicaten worden in de oven van Verneuil amorfe verbindingen, m.a.w. het resuhaat is glas met de chemische samenstelling van smaragd.
Toch werden synthetische smaragden onder de naam Igmerald door de I . G . Farben industrie in Duitsland vervaardigd rond 1937 en op beperkte schaal in de handel gebracht.
Enkele jaren later deed Carol! F. Chatham, een chemicus in San Francisco, hetzelfde.
Z i j n produkt is i n behoorlijke hoeveelheden op de markt gekomen, verdrong het Duhse
produkt omdat het een betere kleur had en minder insluitsels bevatte, en was de enige
commercieel belangrijke synthetische smaragd tot ongeveer 1960.
Van beide produkten werd nimmer bekend hoe ze werden vervaardigd, maar het is
thans wel zeker, gezien de waargenomen eigenschappen, dat ze tot stand zijn gekomen
met behulp van de zogenaamde , , f l u x " methode, een kristalgroei uit een oplossing, in dit
geval van oxyden van beryllium en aluminium, in hthium molybdaat, tezamen i n een platina kroes. Op dit gesmolten mengsel laat men silicaglas drijven waaronder een platina
zeef is aangebracht. Op de zeef worden kleine synthetische smaragdkristallen geplaatst
die als kiem dienen voor de groei van grote kristallen. Een geringe hoeveelheid chroom
wordt nog toegevoegd p m de smaragdgroene kleur te verkrijgen.
Naast deze , , f l u x " methode wordt ook gebruik gemaakt van een hydro thermale groeiwijze, kristalhsatie uit een warme waterige oplossing, daarmee het meest overeenkomend
met natuurlijke processen.
I n dit verband is het wel nuttig nog de methode van Czochralski te noemen, een kristalgroei uit een smelt, waarbij grote kristallen geproduceerd kunnen worden, zoals robijn
voor Laser werk, maar vooral sihcum kristallen die worden toegepast in de electronicaindustrie.
Er zijn uiteraard nog veel meer methoden, om synthetische verbindingen tot stand te
brengen, bekend, maar zij spelen nauwelijks een o f in het geheel geen rol met betrekking
tot de gemmologie. Het is zelfs zo dat van de hier genoemde methoden die van Verneuil
het ahermeest wordt toegepast. Op zich is dat verheugend omdat ,,flame-fusion" stenen
gemakkelijk zijn te herkennen aan ingesloten gasbellen en een groeistructuur die te vergelijken is met de groeven in een grammofoonplaat (zie fig. 1).
De synthese van diamant heeft vanzelfsprekend reeds lang de aandacht getrokken van
vele wetenschappelijke werkers, niet alleen heden ten dage, doch ook in de vorige eeuw.
Aan de geschiedenis daarvan, hoe interessant ook, zal hier geen aandacht worden
besteed. Sedert 1955 wordt diamant synthetisch vervaardigd, en wel ten behoeve van de
industrie. Tot op heden wordt het mineraal niet in een kwaliteit geproduceerd die geschikt zou zijn o m geslepen te worden voor sierdoeleinden. De kosten van de synthese
zijn te hoog en daardoor zou een synthetische diamant kostbaarder worden dan een natuurlijke. Met synthetische diamant behoeft de gemmoloog vooralsnog dus geen rekening te houden.
Anders ligt het met robijn, saffier en smaragd. Zoals reeds gezegd, worden robijn en
saffier op grote schaal synthetisch vervaardigd volgens de methode van Verneuil. Van
ongeveer 1960 af kwamen de eerste berichten over synthetische robijn volgens de , , f l u x "
methode gemaakt, aanvankelijk aheen door Carroh F. Chatham in San Francisco, later
ook door de Fransman Pierre Gilson die echter meer bekendheid heeft gekregen door
zijn synthese van smaragd en een aantal andere edelstenen, zoals alexandriet, turkoois,
lapis lazuli en opaal. I n 1969 werd voor het eerst melding gemaakt van ,,Kashan" robijn,
een synthetisch product van A r d o n Associates, op de markt gebracht door Designers
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Fig. 2. Vloeistofinsluitsels

in synthetische

„Kashan"

robijn,

vergroting 30 x.

L t d . in Houston, Texas. De steen is geproduceerd tot begin 1972 en is zeer moeilijk van
natuurlijke r o b i j n te onderscheiden. Kashan robijn heeft vaak vloeistofinsluhsels met
zeer karakteristieke vormen (zie fig. 2), die niet voorkomen in natuurlijke robijn.
Van latere datum is de robijn gemaakt door Prof. P.O. Knischka, een Oostenrijkse ingenieur, volgens een, naar zijn zeggen, nieuwe methode. Wel is bekend gemaakt dat de
kristallen mt een smeh zijn gegroeid (Knischka & Gübehn, 1980). Ook deze synthese is
heel moeilijk van natuurlijke robijn te onderscheiden.
Eind 1983 werd melding gemaakt van de Ramaura synthetische robijn, vervaardigd
door de Ramaura afdeling van Overland Gems Inc. in Los Angeles, CaUfornië (Kane,
1983). I n tegensteUing tot andere robijnen die met behulp van de , , f l u x " methode worden geproduceerd, is de Ramaura robijn gegroeid zonder gebruik te maken van een kiemkristal. Het onderscheid tussen deze en natuurlijke robijnen moet ook hier gemaakt worden op grond van de insluitsels.
Hoewel saffier ook door enkele van de genoemde firma's, met name Chatham, wordt
gemaakt volgens de ,,flux"-methode, wordt deze synthese toch veel minder in de handel
aangetroffen mogelijk omdat natuurlijke saffier van goede kwaliteit en grootte veel minder zeldzaam is dan natuurlijke robijn.
De synthese van smaragd heeft na 1960 een enorme vlucht genomen. Igmerald en Chatham zijn reeds eerder genoemd maar thans speelt het product van Pierre GUson in de
handel een grote rol, terwijl die van Zerfass in Duitsland al niet meer wordt gemaakt. A l
deze synthetische smaragden, gegroeid volgens de , , f l u x " methode, bevatten vloeistofinsluitsels die als verscheurde vlaggen in de steen kunnen worden waargenomen (zie fig. 3).
In 1960 was Johann Lechlekner uh Innsbruck in Oostenrijk, de eerste die smaragd
langs hydrothermale weg vervaardigde en in de handel bracht onder de namen ,,Emerita"
en ,,Symerald". Aanvankelijk ging hij uit van geslepen kleurloze natuurlijke beryl die
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van een dunne laag smaragd werd voorzien, maar later maakte hij toch ook geheel synthetische smaragd. Van buitengewoon fraaie kwahteit was het produkt van de ,,Linde
Division" van de ,,Union Carbide Corporation" in San Diego, Cahfornië, dat in 1966
voor het eerst op de markt kwam maar na 1970 niet meer werd gemaakt. Deze Linde synthetische smaragd is overigens gemakkelijk te herkennen aan de sterk rode fluorescentie
kleur onder zowel lange als korte golf ultraviolet licht. Ook ingesloten kristallen van phenakiet, een beryllium silicaat zijn karakteristiek.
Er zijn meerdere typen synthetische smaragd in de handel verschenen, met name in Japan (Inamori) en Australië (Crystals Research Co. in Melbourne). Er is geen twijfel aan
dat er in de toekomst nog meer zullen volgen, want natuurlijk smaragd van goede kwaliteit zal altijd een hoge waarde behouden. Daardoor is het aantrekkelijk te trachten een
synthetische steen te vervaardigen die op de natuurlijke zo goed mogelijk l i j k t . Gelukkig
is onderscheid te maken op grond van de aard van de insluitsels. Veelal is ook de lichtbreking van de synthetische iets lager dan die van de natuurlijke smaragd.
Van de door Pierre Gilson vervaardigde synthetische kleurstenen dient zeker aandacht
te worden besteed aan opaal. Dit mineraal is een waterhoudend silicium dioxyde dat gewaardeerd wordt om het fraaie kleurenspel, veroorzaakt door diffractie en interferentie
van hcht aan de oppervlakte van de cabochon geslepen steen. In de natuur komen zowel
witte als zwarte opalen voor. Gilson produceert ze beide en het onderscheid is slechts vast
te stellen aan de verschillen in de oppervlakte structuur. Synthetische opaal heeft een mozaïekstructuur, o f anders gezegd vertoon het effect van een slangenhuid (zie fig. 4).
De fabricage en de verkoop van Pierre Gilson zijn overigens sinds kort overgenomen
door Inamori in Japan.
Kwarts wordt op grote schaal langs hydrothermale weg synthetisch vervaardigd, v r i j wel uitsluitend voor toepassing in de techniek. I n de gemmologie heeft men soms te ma-
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ken met synthetische kwarts die smaragdgroen of saffierblauw is, kleuren waarin natuurlijke kwarts niet voorkomt. Synthetische violette (amethist) of gele (citrien) kwarts zijn
vaak niet te onderscheiden van natuurlijke stenen, zeker niet als geen insluitsels aanwezig
zijn. Soms vertonen ze een hexagonale groeistructuur die als zodanig niet in natuurlijke
stenen is terug te vinden.
Synthedsche verbindingen die in eerste instantie voor technische toepassingen zijn ontwikkeld, bleken soms uitstekende imitaties te zijn van bepaalde edelstenen, met name
van diamant. Aanvankelijk waren de natuurlijke mineralen zirkoon en topaas goede nabootsingen van diamant, maar ze komen nu nauwelijks meer daarvoor in aanmerking.
Ook synthetische rutiel en synthetisch strontium titanaat, de laatste in de handel wel fabuliet genoemd, die in de zestiger jaren veelvuldig als diamant imitaties werden gedragen,
zijn nu niet meer van belang.
Sedert 1968 z i j n verbindingen vervaardigd die de kristalstructuur van granaat bezitten.
Mineralogisch gezien zijn het evenwel geen granaten want ze bevatten geen silicium. I n
plaats van dit element is aluminium aanwezig in de structuur. Om praktische redenen
worden ze hier toch synthetische granaten genoemd. Een van de meest bekende leden van
deze groep is de yttrium-aluminium-granaat, afgekort Y A G genoemd. Deze is i n de handel gebracht onder de naam diamonair. Het is een kleurloze steen met de hardheid 8 op
de schaal van Mohs, een lichtbreking van 1.834, een dispersie van 0.028 en een soortelijke
massa van 4.54. Op grond van deze eigenschappen is Y A G een redelijk goede diamantimitatie, vandaar dat tot ongeveer 1972 grote hoeveelheden in sieraden zijn verwerkt.
Minder populair is van 1975 af een andere synthetische granaat geworden, en wel de
gadolinium-gallium-granaat, afgekort GGG genoemd, met de handelsnaam galliant.
Evenals diamant is dh produkt optisch isotroop. De lichtbreking is 2.03, de meest opvallende eigenschap is de zeer hoge soortelijke massa van 7.05, de hardheid is slechts 6/2, de
dispersie 0.038, dus iets lager dan die van diamant (0.044). Deze synthetische granaat
werd in 1976 volkomen onbelangrijk, omdat toen een nieuw product op de markt verscheen dat als de beste imhatie van diamant tot nu toe kan worden beschouwd, n . l . ,,cubic zirconia".
De naam ,,cubic zirconia" is afgeleid van de samenstelhng en het kristalstelsel waartoe
het behoort. Het is een oxyde van zirconium dat kubisch kristaOiseert. Deze kubische
vorm van Z r O j is niet stabiel, tenzij deze wordt gecombineerd met een ander oxyde, zoals
CaO of Y2O3. B i j gebruik van calciumoxyde als stabihsator is de lichtbreking 2.17, de
dispersie 0.060, de hardheid S'A en de soortelijke massa 5.65. Bij toepassing van yttriumoxyde zijn de eigenschappen wat hoger.
Deze, momenteel zeer populaire, steen is evenals diamant enkelbrekend. De dispersie
is iets hoger dan die van diamant. Het vuur is dus sterker, maar niet overdreven sterker.
Stenen in sieraden gezet, zijn moeilijk van diamant te onderscheiden. Het waardeverschil
tussen beide stenen is uiteraard enorm.
Losse diamant imitaties, dus ook cubic zirconia, zijn gemakkelijk te herkennen door
ze te wegen en hun diameter op te meten, omdat ze alle in dezelfde briljantvorm worden
geslepen. Een voor diamant gebruikelijk diamantmaatje is daarbij van veel nut, omdat
de imitaties niet passen in het gat waar ze volgens hun gewicht in zouden moeten passen.
Door hun veel hogere dichtheid hebben zij een kleinere diameter. Ze vallen dus letterlijk
door de mand.
Voor de identificatie van edelstenen is het zeer nuttig de Uchtbreking te meten. Voor
vele stenen kan dat op eenvoudige wijze worden gedaan met behulp van een refractometer. Echter, als gevolg van de totale reflectie, waarop de werking van dit instrument berust, kunnen van stenen met een hogere brekingsindex dan 1.81 (de hchtbreking van de
contactvloeistof) geen aflezingen worden verkregen. De nieuwe synthetische stenen die
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als imitatie van diamant worden gebruikt, hebben, evenals diamant, een veel hogere
lichtbreking en geven een zogenaamde negatieve aflezing. Met de anders zo nuttige refractometer is dus geen definitief resultaat te behalen. De behoefte aan andere instrumenten is daardoor in de hand gewerkt. Z i j worden hierna besproken.
5. Nieuwe
instrumenten
Het ligt voor de hand dat apparatuur, geschikt voor het onderzoek van mineralen, ook
kan worden gebruikt voor het onderzoek van edelstenen, zeker als nondestructieve methoden worden toegepast. Zo is de electronen miscrosonde uitermate geschikt om de chemische analyse van een edelsteen te verkrijgen en wordt röntgendiffractie apparatuur
vaak ingeschakeld om bepaalde identificaties te verrichten. I n dit kader, echter, zal
slechts over die instrumenten worden gesproken die expliciet voor onderzoek van edelstenen zijn ontworpen. Daarbij wordt nog verwaarloosd wat door meerdere fabrikanten,
zoals Eickhorst in Hamburg, regelmatig aan verbeteringen van reeds bestaande apparatuur in de handel wordt gebracht.
Ongeveer 10 jaar geleden werd voor het eerst melding gemaakt van de ,,gemeter" een
instrument waarvan de werking berust op de registratie van de hoeveelheid teruggekaatst
infrarood licht door de steen. De bezwaren die tegen de nauwkeurigheid van dit apparaat
waren in te brengen, gelden, zij het in mindere mate, ook voor soortgelijke instrumenten
van recentere datum. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een geslepen steen volkomen vlak op een tafeltje te leggen dat voorzien is van een klein gaatje. Met een kapje
wordt het daghcht geweerd. Door op een knop te drukken wordt de hchtbundel op de
steen geworpen, waarna een naald zich over de schaal gaat bewegen en aanwijst met welke steen men te doen heeft. De steen moet met het platte vlak loodrecht op de Hchtbundel
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worden geplaatst en volkomen vetvrij, dus brandschoon, zijn. Om zeker te zijn van het
resultaat is het aan te raden de meting enkele malen te herhalen.
In f i g . 5 is de Ahtz reflectometer afgebeeld. De schaal geeft ten onrechte de indruk dat
dh Duitse apparaat ook te gebruiken is om allerlei edelsteen te identificeren. D i t is echter
niet juist. Alle reflectometers zijn in eerste instantie gemaakt om diamant van zijn imitaties te onderscheiden. Wel kan men voor andere edelstenen een globaal onderzoekresultaat verkrijgen, maar het verdient aanbeveling voor zekerheid andere apparatuur, zoals
de refractometer, te gebruiken.
Dit alles neemt niet weg dat de reflectometer uitstekende diensten kan bewijzen voor
een snelle herkenning van een onbekende kleurloze steen, vooral als het om grote stenen
gaat. Als stenen echter kleiner zijn dan 3 mm, of gezet zijn, kunnen moeilijkheden ontstaan omdat de steen dan vaak minder eenvoudig met een plat vlak op het instrument kan
worden geplaatst.
Daar de nieuwste imitaties, zoals ,,cubic zuconia", steeds meer worden toegepast in
entourage sieraden, wordt het hoe langer hoe moeilijker deze diamantimitaties te herkennen. Het is dan ook verheugend dat sinds enkele jaren een nieuw type instrument is uhgevonden dat in combinatie met de reflectometer zeer goede onderzoekresuhaten oplevert.
De werking daarvan berust op het warmtegeleidingsvermogen. Er zijn duidelijke verschülen tussen het warmtegeleidingsvermogen van diamant enerzijds en van ahe natuurlijke en synthetische op diamant gelijkende stenen anderzijds. De meting van deze verschhlen vindt zijn toepassing in een bepaald type instrument waarmee zowel grote als
kleine stenen onderzocht kunnen worden, ook als ze gezet zijn en niet boven de zetting
uitsteken.
In fig. 6 is de ,,Ceres Diamond Probe" afgebeeld. Het belangrijkste onderdeel ziet er
uit als een baUpoint. Deze is voorzien van een koperen punt die in contact staat met twee
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zeer kleine keramische componenten die erg temperatuurgevoelig zijn. Een van deze thermistors wordt gevoed door stroomstootjes die elke seconde plaatsvinden. Deze component functioneert dus als een miniatuur verwarmingselement. De ander wordt gebruikt
om de warmtewisseling te registreren. Het resultaat wordt overgebracht op de naald die
zich over de schaal kan bewegen. De schaal is verdeeld i n drie zones, links een groot rood
gedeelte, in het midden een smal geel vak en rechts een weer wat breder groen gebied.
Als de punt op een diamant wordt gedrukt zal de warmte door de steen worden afgevoerd, zodat de temperatuur van de punt niet erg kan stijgen. Als de punt echter tegen
een slechte warmtegeleider wordt gehouden zoals glas o f ,,cubic zirconia", wordt de
warmte niet door de steen opgenomen en kan de temperatuur van de punt wel stijgen, in
ieder geval veel hoger dan bij diamant.
De temperatuur van de punt wordt op de meter met behulp van de naald aangegeven.
Als deze in het grote rode gedeelte b l i j f t staan, betekent dh dat de te onderzoeken steen
geen diamant is. In het geval van diamant zal de naald in het groene vak tot rust komen.
Hoe groter de steen hoe verder de naald naar rechts zal uitslaan. I n het algemeen duurt de
handeling niet langer dan enkele seconden. De bediening van het apparaat is bijzonder
eenvoudig.
Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemd instrument, waarvan thans vele typen in de
handel zijn, ook typen met een schaal, die voorzien is van LED-velden, in combinatie
met een reflectometer met zeer veel succes kan worden gebruikt om diamant van zijn imitaties te onderscheiden. I n luttele seconden geeft de ,,diamant probe" aan o f een steen
wel o f geen diamant is, terwijl met de reflectometer kan worden vastgesteld met welke
imitatie men eventueel te doen heeft.

Fig. 6. Ceres Diamond

Probe.
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6. Nieuwe
doubletten
Stenen, samengesteld uit twee o f meer delen, zijn aanvanlcelijlc de voorlopers van synthetische stenen geweest. Glas bleelc in de praictijk te zacht en daarom werden doubletten
vervaardigd die bestonden uit glas met een dunne bovenlaag van granaat. Deze stenen
worden nog steeds in sieraden aangetroffen.
Toch is het tijdperk van de doubletten niet voorbij nu synthetische stenen i n grote hoeveelheden in sieraden worden verwerkt. Integendeel zelfs, want blijkbaar was men niet
tevreden met sommige nieuwe diamant imitaties, die of een te sterke dispersie of een te
geringe hardheid hebben. Deze nadelige eigenschappen heeft men getracht te verhelpen
door verschiUende doubletten te vervaardigen zoals:
a. een bovenkant van synthetische korund of spinel, gekit op een onderkant van synthetische rutiel;
b. eenzelfde bovenkant of zelfs diamant gekit op een onderkant van strontium titanaat
(„fabuliet").
Beide doubletten hebben door de combinatie een minder sterk vuur en een grotere
hardheid aan de bovenzijde van de steen. Toepassing van synthetische spinel heeft het
voordeel dat deze, evenals diamant, in gepolariseerd hcht een anomale dubbele breking
vertoont. Korund (,,whte saffier") heeft na diamant het beste warmtegeleidingsvermogen en is dus moeilijker te herkennen met de ,,Diamond Probe".
Zeer bedriegelijk zijn doubletten ter imitatie van robijn, die zijn opgebouwd uit een
dunne bovenlaag van natuurlijke en een dikke onderkant van synthetische robijn. Zo
worden ook combinaties gemaakt van natuurlijke saffier met synthetische robijn.
Doubletten bestaande uk natuurlijke en synthetische saffier zijn eveneens moeilijk te
herkennen.
Goede imitaties van smaragd zijn doubletten bestaande uit twee kleurloze delen beryl,
waartussen een groen kitmiddel is aangebracht. Deze stenen worden in de handel ,,smar y l " genoemd.
Op dezelfde wijze worden deze stenen gemaakt met een rood o f een blauw kitmiddel,
ter nabootsing van respectievelijk robijn en saffier.
Inplaats van kleurloze beryl wordt ook wel gebruik gemaakt van synthetische kleurloze
spinel en vervolgens een rood, blauw of groen kitmiddel.
Doubletten van opaal, gekit op donkerblauwe chalcedoon, zijn reeds lang bekend. Het
laatste decennium ziet men hoe langer hoe meer opaaltripletten, die een laag van kleurloze kwarts (bergkristal) of simpelweg een laag plastic hebben bovenop de opaal. Deze tripletten hebben het voordeel dat de opaaUaag niet aan slijtage onderhevig is, maar geven
nog eens duidelijk aan dat goede kwaUteit opaal steeds zeldzamer wordt.
De herkenning van doubletten is niet moeilijk als men maar aan de mogelijkheid ervan
denkt. I n een vloeistof (eventueel gewoon water) en tegen een witte achtergrond vallen
kleurverschillen gemakkelijk op. Deze methode is ook geschikt voor de ontmaskering
van de nieuwe samengestelde stenen.
7.
Kleurveranderingen
Bepaalde methoden om de kleur van edelstenen te veranderen (vaak bezigt men het
woord ,,verbeteren") zijn al heel oud. Zo wordt het verven of beitsen van chalcedoonvariëtehen, zoals agaat, zeer algemeen toegepast en worden amethisten gemakkelijk van
kleur veranderd door ze te verhitten.
In de laatste jaren, vooral sinds 1980, heeft de verandering van de kleur van edelstenen
langs kunstmatige weg, een enorme vlucht genomen. Dat stenen als aquamarijn, topaas
en toermalijn worden behandeld, kan nog algemeen worden geaccepteerd, maar nu ook
grijze en hchtgele doorschijnende korund, afkomstig uit Sri Lanka, ter plaatse ,,geuda"
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genoemd, fraai blauw wordt gemaakt, is de maat vol bij vele handelaren en vooral ook
bij gemmologen.
De vele onderzoekingen van Dr. Kurt Nassau, waarvan hij de resultaten i n een boek
heeft samengevat dat juist is verschenen (Nassau, 1984), hebben wel wat meer licht geworpen op de duistere, veelal geheime, methoden die zowel in het verleden als thans zijn
aangewend ter verandering van de kleur in een, commercieel gezien, meer aantrekkelijke
tint.
Bij het verhittingsproces is het van belang te weten tot welke temperatuur men moet
gaan en hoe lang het moet duren. Daarbij zijn ook de druk alsmede de aard van het ovenmateriaal van betekenis.
De verhitting kan verschillende effecten hebben, zoals donkerder worden van de steen,
bijv. barnsteen, maar in het algemeen verandert de kleur. Dit kan zijn door vernietiging
van een kleurcentrum, bijv. als amethist geel wordt, o f door verandering van de oxydatiestaat, meestal met diffusie van zuurstof, bijv. als groene aquamarijn blauw wordt.
Een snelle temperatuursverandering kan barsten veroorzaken. Meestal wordt de steen
daarna nog gebeitst, zoals kleurloze kwarts in rood of groen ter imitatie van robijn en
smaragd.
Bestraling geschiedt o f met kortgolvige electromagnetische energie zoals ultraviolet,
röntgenstralen en gamma-stralen, of met deeltjes als neutronen, electronen en protonen.
Deze wijze van behandelen heeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Zo kan vrijwel
kleurloze beryl geel worden, kleurloze diamant overgaan in blauw, kleurloze topaas in
geel, etc.
Andere behandelingsmethoden zijn vooral beitsen en impregnatie met was of olie. I n
het begin van de zestiger jaren kwamen de eerste ,,black-treated opals" in de handel.
Daar zwarte opaal in het algemeen kostbaarder is dan witte opaal, ligt het voor de hand
de witte een kunstmatige zwarte kleur te geven. Gelukkig is dit gemakkelijk te herkennen
aan het fek dat de kleurstof zich concentreert in van nature aanwezige barsten.
V r i j algemeen is het behandelen van vooral ruwe smaragd met olie waarvan de lichtbreking ongeveer 1.57 is. Aanwezige barsten worden daardoor vrijwel onzichtbaar, hetgeen uiteraard de waarde van de steen ten goede komt.
Turkoois wordt vaak tot poeder gemalen, daarna gebonden met plastic, gebeitst en
tenslotte met was behandeld. Helaas zijn vrijwel alle stenen met een fraaie blauwe kleur
en hoge glans op de een of andere wijze, als hier omschreven, behandeld.
TaUoze andere voorbeelden zouden gegeven kunnen worden van verhhting, bestraling
en andere behandehngsmethoden. Er is bewust een keuze gemaakt en slechts aandacht
besteed aan veel voorkomende gevallen.
In de slotopmerking van het artikel in Natuurkundige Voordrachten (Zwaan, 1960)
werd gesteld dat er steeds nieuwe methoden worden geïntroduceerd om het onderscheid
tussen ,,vals" o f , , e c h t " te kunnen vaststellen en dat men i n de gemmologie daarin steeds
is geslaagd. Het is thans wel betreurenswaardig te moeten constateren dat er zich gevallen
voordoen, waarin met eenvoudige hulpmiddelen, niet altijd onderscheid kan worden gemaakt. Wetenschappelijk gezien is dat een aansporing om verder te gaan met het onderzoek, maar voor de handel kan dit vervelende consequenties hebben. Het over en weer
verstrekken van zoveel mogelijk informatie kan enorm bijdragen tot de vereiste kennis
om de gevallen van twijfel tot een minimum te beperken.
8. Literatuur
Bank, H . , 1968, Neuer Varietatsname f ü r trichrohischen strontiumhaltigen Zoisit von
Edelsteinqualitat-Tansanit? - Zeitschrift der Deutschen GeseUschaft f ü r Edelsteinkunde. Heft 64, 27-29.

24

Bank, H . et al, 1970, Durchsichtiger smaragdgriiner Grossular aus Tansania - Z . D t .
Gemmol. Ges. 19, 4-7.
Dunn, P.J., et al, 1978, Liddicoatite, a new gem tourmaline species f r o m Madagascar J. Gemm., X V I , 3, 172-176.
Jobbins, E . A . , et al 1978, Charoite, a spectacular, new, purple mineral - J. Gemm.,
X V I , 1, 1-4.
Kane, R.E., 1983, The Ramaura synthetic ruby - Gems & Gemology, 19, 3, 130-148.
Korevaar, H . J . and Zwaan, P . C , 1977, Kornerupine cat's eyes f r o m Sri Lanka (Ceylon)
- J. Gemm, X V , 5, 225-230.
Knischka, P.O. und Gübelin, E., 1980, Synthetische Rubine m h Edelsteinquahtat, isometrischem Habhus und hoher Zahl unbeschadigter Kristahflachen - Z . D t . Gemmol.
Ges., 29, 155-186.
Nassau, K. 1984, Gemstone Enhancement, Butterworths London.
Switzer, G.S., 1974, Composition of Green Garnet f r o m Tanzania and Kenya - Gems &
Gemology, 14, 10, 296-297.
Zwaan, P . C , 1960, Moderne methoden van onderzoek van edelstenen - Natuurk. Voordrachten, Nieuwe Reeks N o . 38, 95-109.
Zwaan, P.C. und Korevaar H . J . , 1977, Cordierit-Katzenaugen, vermutlich aus Indien Z. D t . Gemmol. Ges., 26, 197-201.
Zwaan, P . C , 1982, Sillimanite cat's eyes f r o m Kangayam, Madras, India - J. Gemm.,
X V I I I , 4, 277-281.

GENEESKUNDE E N G E Z O N D V E R S T A N D

door
A . J . Dunning
Inleiding
Onze geneeskunde heeft een dubbel gezicht, als indertijd de Romeinse huisgod Janus, die
huis en haard bij de ingang bewaakte, Het ene gezicht keek naar buiten, naar de straat,
het andere naar binnen en waakte over de bewoners. Zo presenteert onze geneeskunde
zich trots en waakzaam naar buiten, met haar ziekenhuizen, laboratoria en technologie,
als het beste en nieuwste dat over onze gezondheid waakt. Diezelfde geneeskunde speurt
ook naar de inwendige mens en wordt gevreesd wanneer ze onheil, ziekte o f gebrek aan
het hcht brengt, ons lijden niet kan besparen en de dood niet ver kan houden. Ze wordt
ook gevreesd vanwege die trotse technologie waaraan wij vrezen ooit wUloos te worden
overgeleverd.
De kosten van die geneeskunde en gezondheidszorg vergen bijkans de tiende penning
van een groot nationaal inkomen in een welvarend land met relatief weinig ziekte en gebrek die als regel aan het eind van de levensweg hun tol eisen. Omdat blijkens opinie-onderzoek gezondheid bovenaan de vaderlandse verlanglijst staat, wordt die geldelijke b i j drage opgebracht waardoor harttransplantaties en kunstnierbehandeling betaald kunnen
worden. Terzelfdertijd is er twijfel en onrust omdat een zodanige investering in gezondheid niet een evenredig rendement oplevert. W i j hebben een ziekteverzuim waardoor dagelijks één op de tien werknemers thuis b l i j f t , klagen over stress, vermoeidheid en slapeloosheid, treden vervroegd uit en slikken een hoeveelheid antibiotica die een land als
Bangladesh niet zou misstaan.
Kosten
veroorzaken
De grenzen aan de groei, ook van onze gezondheidszorg, zijn in zicht gekomen en voor
het eerst kan niet meer alles tegelijk maar moet binnen budget en begroting gekozen worden wat w i j willen besteden, een zaak waarover niemand zich tot voor kort werkelijk
druk heeft gemaakt. De schuldigen, dat w i l zeggen de kostenveroorzakers, worden dan
ook ijverig opgespoord, om ze tot zuinig of zinnig beleid te kunnen aansporen. Artsen
verklaren niet verantwoordelijk te zijn wanneer de samenleving kostbare gezondheidsvoorzieningen wenst, zo min als de piloot van een verkeersvliegtuig de prijs van de brandstof kan worden verweten. De buitenstaander meent dat kostbare voorzieningen als
kunstnierbehandeling, hartchirurgie, computertomografie o f orgaantransplantatie de
werkelijke schuldigen zijn. Feit is echter dat dit genoemde kwartet, hoewel kostbaar,
maar voor een zeer beperkte groep patiënten noodzakelijk is en deze ,,high technology"
vergt dan ook maar enkele procenten van ons nationale gezondheidsbudget. Het zijn vaker de kruimels van het dagelijks brood die zoveel kosten met zich brengen, als de duizendvoudig gemaakte röntgenfoto van hart en longen, het routine-laboratoriumonderzoek, het cardiogram of bloeduitstrijkje. Het wordt vaak gemaakt om ziekte uit te slui-
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ten, vaak herhaald als er een aandoening is en de routineverrichting neemt jaarlijks bijna
15% in volume toe bij een vrijwel gelijkblijvend patiëntenbestand. Zo wordt er bij gezonden en zieken meer en meer onderzocht, en vaak ook iets gevonden dat zelf weer nader
onderzoek vereist. Naar de definitie van de Amerikaan Murphy is iemand alleen gezond
wanneer hij onvoldoende is onderzocht.
Vaak bepaalt dan ook in onze geneeskunde het aanbod de vraag. Door verrichtingen
per stuk te honoreren, wordt een vliegwiel in beweging gezet waarbij de patiënt zich goed
nagekeken acht, de specialist de huisarts kan rapporteren dat alles onderzocht en normaal is, terwijl ziekenhuislaboratorium en directie kunnen bogen op de aanzienlijke produktie die verdere investering, automatisering en produktieverhoging mogelijk maken.
Baten wegen
Zelfs als niet-rationele diagnostiek verspillend zou zijn, was het middel aanvaardbaar als
daarmee een doel werd gediend, bijvoorbeeld betere behandeling. De koele uitsluitingsdiagnostiek van onze technologie kan een ernstig lijden als oorzaak van deze klacht wellicht ongegrond verklaren, maar ze neemt het fysiek of psychisch onbehagen niet weg dat
ons naar de spreekkamer of poUkliniek dreef, vooral niet bij het kleine, dagelijkse ongemak o f het chronisch onbehagen. Vandaar dat baat gezocht wordt bij alternatieven die
met meer aandacht en magie pogen te cureren wat de reguliere maar gehaaste alledaagse
geneeskunde niet heeft weten op te lossen. Die alledaagse geneeskunde wordt vooral aangeroepen in het uiterste wanneer vitale functies worden bedreigd en onze geneeskunde bij
ongeval, hartinfarct, infectie, operatie o f bloeding wordt geacht het onmogelijke te
presteren. Zo is dan ook in menig ziekenhuis de intensive care afdeling het toppunt van
zorg, kennis en kunde, gesteund door indrukwekkende apparatuur voor bewaking en ingrijpen. De baten ervan, op lange termijn, zijn zelden gewogen maar waar dat gebeurde,
vielen ze tegen. Bedoeld om tevoren gezonde mensen bij een acute, levensbedreigende
ziekte met alle macht door die fase heen te helpen om ze weer gezond te ontslaan, houdt
intensieve zorg zich feitelijk bezig met bestrijding van acute verergering van chronische,
slopende ziekten b i j bejaarde patiënten. Het succes op de korte baan wordt vaak teniet
gedaan door de afloop op wat langere termijn, als nieuwe complicaties hun tol eisen. Het
wil niet zeggen dat al deze technologie geen waarde heeft, maar ze zou moeten worden
gericht op de patiënt die er baat bij kan hebben. Acute leukemie, bij jonge patiënten is
een voorbeeld waarbij ziekte en behandeling met chemotherapie, transfusies en soms
beenmergoverplanting langdurig herstel of genezing kan bereiken, ook al is de prijs
hoog, door de last van ziekte zowel als de prijs van de behandeling. Sommigen vragen
zich dan ook wel af o f we ons leukemiebehandehng wel kunnen veroorloven. Het antwoord zou moeten luiden dat we het ons niet kunnen veroorloven leukemie onbehandeld
te laten, omdat we sinds 1948, na een moeizaam begin van de chemotherapie, geleidelijk
naar een behandeling zijn gegroeid waarin blijvende genezing van een deel van de patiënten mogelijk is gebleken, dankzij veel khnisch en basaal wetenschappelijk onderzoek en
empirische behandeling.
Een ander voorbeeld is de behandehng van hemofilie, voorheen een kostbare ziekenhuisaffaire met tientallen bloedtransfusies. Sinds met DNA-recombinanttechniek de ontbrekende antihemofiliefactor voor zelfbehandeling van de patiënt ter beschikking is gekomen, kan ziekenhuisverblijf, invaliditeh en ziekteverzuim in hoge mate beperkt worden. Het gaat bij al deze technologie om selectieve toepassing die ook op hoge leeftijd
met gehoorapparaat, kunstlens, pacemaker of kunstklep grote diensten kan bewijzen.
Indien blindelings toegepast op iedere ziekte en ieder gebrek wordt het levenseinde ontluisterd en de patiënt tot slachtoffer gemaakt.
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Waarde van leven
Selectieve teciinologie wordt niet alleen in de geneeskunde maar in de gehele samenleving
toegepast en weerspiegelt zo, verborgen en indirect, de waarde die aan een mensenleven
wordt gehecht. Onze spoorwegovergangen zijn deels half, deels onbeveiligd en dagelijks
wordt het rode waarschuwingssignaal enkele honderden keren genegeerd. Dat kost gemiddeld één dode per week en enkele honderden gewonden en blijvend invaliden per
jaar. De prijs van vermindering door alle overwegen idiot-proof te beveiligen, is bekend,
maar te hoog. Een voor kinderen beveiligde sluiting met draaidoppen op bleekwater,
huishoudrniddelen en geneesmiddelen, zorgeloos binnen handbereik van kleuters gelaten, zou vele doden en honderden ernstige vergiftigingen per jaar voorkomen, maar na
lange discussie zijn wij tot die investering niet werkelijk bereid.
Onze geneeskunde was in vroegere generaties gericht op levensverlenging omdat dit de
uiterste waarde was in een bestaan, waarin kinderen en volwassenen geveld konden worden door bloeding, infectie o f ongeval. N u is de dreiging daarvan goeddeels bedwongen
en richten wij ons met dezelfde wapens op de ziekten aan het einde van ons bestaan. De
statistiek kan ons al snel leren dat verdwijning van alle hart- en vaatziekten — de eerste
doodsoorzaak en verantwoordelijk voor de helft van alle sterfte — ons zeven jaar extra
leven zou bezorgen. Verdwijning van kanker zou nog eens drie jaar leven toevoegen,
verdwijning van geweld en ongeval een paar maanden. Wanneer zo 80 procent van alle
doodsoorzaken zou verdwijnen, wonnen wij tien jaar en zou ons levenseinde niet tussen
70 en 80 jaar gemiddeld vallen maar tussen 80 en 90 jaar. Het zou ook betekenen dat wie
ziekte had overleefd, slachtoffer zou worden van zintuiglijk gebrek, toenemende invaliditeit, verhes van geestelijke vermogens en toenemende afhankelijkheid van hulp en
zorg.
Onze geneeskundige inspanningen worden dan ook niet allereerst en vooral ingeroepen
om het leven a tout prix te verlengen, maar het, zo lang het duurt, kwahteit te geven. Aan
het eind van dat goede leven, zonder ziekte, gebrek of verval, wensen wij ons een goede
dood, zonder lijden, onttakeling of p i j n . Het is uiteraard een illusie dat gezondheidszorg
die wensen voor ieder zou kunnen realiseren omdat ze, volgens het boek Prediker, geacht
worden te behoren tot de ijdelheden van het bestaan.
Kwahteit van het bestaan heeft ook andere gevolgen voor onze gezondheidszorg, naar
zijn aard en ook de wijze waarop ze wordt verstrekt. Niet langer ondergaat de leek als patiënt dat wat het beste wordt geacht, maar wenst hij te kiezen, juist waar behandehng een
tweesnijdend zwaard kan zijn. Die leek wenst ook als gezonde dat gezondheidszorg hem
bijstaat in het najagen van geluk, dat recht dat na leven en vrijheid de drie-eenheid van
grondrechten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring besluh. Het betekent
vermijding van ongewenste zwangerschap tot en met abortus, reageerbuiskinderen bij
ongewenste kinderloosheid, gemoeds- en nachtrust per tablet, check-up's als een garantiebeurt en effectief herstel van schade wanneer misbruik van alcohol, tabak, calorieën o f
drugs niet voorkomen kan worden. Zo wordt gezondheidszorg een Wiedergutmachung
voor wat wijzelf o f het bestaan ons tekort deden.

Geneeskunde en gezond
verstand
Geneeskundige zorg wordt niet aUeen op redelijke gronden gewenst. Patiënt zijn is geen
keuze maar een lot dat gevreesd wordt en waartegen bescherming wordt gezocht, hoe ook
verkregen. De bloei van geneeskundige magie in dit land volgt dan ook als een schaduw
de rationeel-technische prestaties van een reguliere geneeskunde die teleurstelt waar ze
het onmogelijke niet waarmaakt.
Gezond verstand zou ons kunnen leren dat geneeskunde de troost van religie niet kan
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verschaffen, zo m i n als de hoop op eeuwig leven. Het is op zijn best een lapmiddel voor
een bestaan dat geen zekerheid of garantie biedt. Wanneer de geneeskunde zelf in de ban
raakt van wat een samenleving aan onredelijks verwacht, ontstaat blinde technologie, m i trailleurdiagnostiek van gezonden in een bedrijfsvorm die ten slotte vooral bestaat om
zichzelf materieel in stand te houden.
Zo gezien zal inperking van de zorg en de dwang tot rationele keuze bij beperkte middelen een zegen i n vermomming kunnen blijken wanneer wij geen premie stellen op eindeloos handelen, w i j onze beperkingen zonder valse schaamte ons bewust zijn en angst
niet onze raadgever is.

MASSASPECTROMETRIE
door
N . M . M . Nibbering
Sinds liet pionierswerk van J.J. Tiiomson, F.W. Aston en A . J . Dempster in de eerste
twintig jaar van deze eeuw' is bekend, dat in een massaspectrometer van elementen en
moleculen ionen gemaakt, gescheiden en gedetecteerd kunnen worden. Toch heeft het tot
in de vijftiger jaren geduurd, voordat massaspectrometrie duidelijk toepassing is gaan
vinden in de chemie, met name in de organische chemie. Dit is o.a. te wijten geweest aan
de verdere en tevens vereiste ontwikkehng van de massaspectrometer als een instrument,
waarin ook organische verbindingen met uiteenlopende fysische eigenschappen voor analyse en onderzoek ingebracht konden worden. Bovendien is toen de introductie van een
dubbelfocusserende massaspectrometer voor de analyse van organische verbindingen^
een belangrijke stap voor de organische chemie geweest.
Het principe van een dergelijke massaspectrometer, waarvan de ontwikkehng te danken is geweest aan het werk van J. Mattauch, R. Herzorg, A . O . Nier, E . G . Johnson
e.a.^ zal hieronder in het kort beschreven worden. Vervolgens zal ingegaan worden op
de meest gangbare ionisatiemethoden, waarvan sommige pas in het afgelopen decennium
ontwikkeld ziju."* Deze hebben massaspectrometrie toepasbaar gemaakt op een zeer
breed scala van chemische problemen. Hiervan zal een aantal voorbeelden gegeven worden. Tevens zuUen enige experimenten, die op de ionen tijdens hun vlucht door de massaspectrometer uitgevoerd kunnen worden, beschreven worden.
Principe van een dubbelfocusserende
massaspectrometer
Deze is voor een instrument met een conventionele geometrie schematisch weergegeven in
figuur 1. I n een dergelijke geometrie worden de gevormde ionen na versnelling van de
ionenbron uit eerst door een elektrische sector en vervolgens door een magnetische sector
naar de detector gestuurd.
De toevoer van moleculen van het te onderzoeken monster naar de plaats van ionisatie in
de ionenbron wordt uiteraard sterk bepaald door de vluchtigheid van het monster. Deze
bepaalt op haar beurt weer welke ionisatiemethode het meest geschikt toegepast kan worden. Opmerkingen over monstertoevoer zuUen dan ook bij de hieronder te behandelen
ionisatiemethoden gemaakt worden.
De gevormde ionen worden door een kleine positieve spanning, wanneer ze positief geladen zijn, uit de ionenbron gedrukt en versneld door een elektrisch veld van spanning V
(meestal 8 kV) tot een kinetische energie, gegeven door formule (1).
—mv"

= zV
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