IN DE PRAKTIJK

IN DE PRAKTIJK

Webwinkel Vakdagen
De thema’s van de Webwinkel Vakdagen
zijn bekend. In tegenstelling tot voorgaande
edities is het lezingenprogramma van de
Webwinkel Vakdagen 2017 opgebouwd uit
14 actuele thema's.

Louis Oostwegel
Op 29 juli overleed op 87-jarige leeftijd Louis
Oostwegel, een bekende naam voor velen in de
sieradenbranche.

Op woensdag 18 januari 2017 worden de
thema’s connected store, B2B, travel,
advanced marketing, mobile, conversie
en customer experience behandeld. De
thema’s van donderdag 19 januari 2017 zijn:
cross border, content, operations, selling,
brands, digitalisering overheid en B2B.

Figuur 1. Zwarte insluitsels. Ware beeldbreedte 3,7 mm.

O VERTUIGENDE
I MITATIE

De Webwinkel Vakdagen vinden plaats
in de Jaarbeurs Utrecht. Interessant voor
juweliers die een webshop hebben of er een
willen openen.
WWW.WEBWINKELVAKDAGEN.NL

Oostwegel, oprichter van het gelijknamige
bedrijf in Heerlen, was meestergoudsmid
en edelsteenzetter. Na zijn opleiding tot
edelsteenkundige in Hilversum behaalde
Oostwegel het prestigieuze diploma Fellowship
Gemmological Association (FGA) en werkte
en leerde hij verder aan de Amsterdamse
Diamantbeurs.

IN MEMORIAM

Oostwegel droeg zijn zaak zo’n dertig jaar na de
start over aan zijn zoon Roland. Tot enkele weken
voor zijn overlijden was hij nog regelmatig
te vinden in Rolands werkplaats en sprak hij
zijn trots uit over de prestaties van zijn zoon.
Roland is inmiddels naast goudsmid ook een
gerespecteerd horlogeontwerper en –producent.

Ondanks de aanwezigheid en gebruik van gecombineerde
diamant/moissaniet testers, wordt synthetische moissaniet
met grote regelmaat aangeboden en aangekocht als
diamant. Synthetische moissaniet blijkt een overtuigende
imitatie van diamant.
Figuur 2. ‘Krassen’ zijn naaldvormige groeibuizen. De gefacetteerde
rondist is ook zichtbaar. Ware beeldbreedte 8,5 mm.

Door: Hanco Zwaan – Nederlands Edelsteen Laboratorium

Waar het gebruik van de moissaniet-testers nogal eens verwarrende
en verkeerde resultaten oplevert (vooral bij gekleurde en zwarte
stenen, en bij vormen anders dan de ronde briljant), lijkt de
synthetische moissaniet steeds meer te worden vervaardigd met het
doel optisch zoveel mogelijk te lijken op diamant.
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Voorbeelden
Drie voorbeelden hiervan, recent aangeboden voor onderzoek:
——

——

——

Met duizend gulden als startkapitaal begon
hij in 1952 een eigen bedrijf in Heerlen. Ter
gelegenheid van de uitreiking van de Karlsprijs
aan Sir Winston Churchill, maakte Oostwegel
daar voor Churchill een luxe sigarendoos met
zilverbeslag. Jaren later maakte hij ook een
sieraad voor Koningin Sylvia van Zweden.
Oostwegel was een gewaardeerd lid van de
Vereniging Goud en Zilversmeden, waar hij zich
in 1952, meteen bij de start van zijn bedrijf, bij
aansloot.

een olijfgroene steen van 2,30 ct, met zwarte insluitsels, zeer
lijkend op wat in diamant met SI zuiverheid aangetroffen wordt
(fig. 1)
een licht grijsgroene steen van 0,93 ct, zeer zuiver, met onder de
tafel een wolkje met kristallen ter grootte van een speldenpunt
(‘pinpoints’, zoals in een diamant met VS zuiverheid)
en een heel zuivere kleurloze steen van 1,23 ct, met alleen aan de
achterkant, dicht bij het oppervlak, 2 naaldvormige groeibuizen,
lijkend op ‘krassen’ (fig. 2)

Worldline levert complete betaaloplossingen voor alle situaties

De stenen zijn overtuigend geslepen, met een gefacetteerde rondist,
zoals dat bij veel diamanten ook te zien is.

Figuur 3A. Schuin kijken door bezeelfacet (a) en vervolgens
scherpstellen op de achterkant levert een dubbel beeld op van
facetranden en kollet (b). Ware beeldbreedte 3,7 mm.

Verschil
Toch is het verschil tussen diamant en moissaniet in principe
eenvoudig te zien, met een loep of een microscoop. Schuin kijkend
door de steen (bijvoorbeeld door een bezeel-facet, fig.3a), kun je
door naar de achterkant te kijken, de sterke dubbelbreking van het
licht waarnemen in een synthetische moissaniet; de facetranden en
kollet zien ‘dubbel’(fig. 3b). Zwarte stenen kunnen bij twijfel het beste
worden aangeboden bij het Nederlands Edelsteen Laboratorium voor
nader onderzoek.
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Figuur 3B. Schuin kijken door bezeelfacet (a) en vervolgens
scherpstellen op de achterkant levert een dubbel beeld op van
facetranden en kollet (b). Ware beeldbreedte 3,7 mm.
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