ANTWERP’S
MOST
BRILLIANT
Uw gids naar de beste
juweliers in Antwerpen
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KWALITEITSLABEL

VOOR
JUWELIERS

Bent u op zoek naar dat ene bijzondere
juweel, dan zal u dat in Antwerpen
zeker vinden. Antwerp’s Most Brilliant,
het kwaliteitslabel van de stad Antwerpen
en het Antwerp World Diamond Centre,
helpt u mee zoeken. Juweliers die aan
strenge kwaliteitsnormen rond duur
zaamheid, veiligheid, betrouwbaarheid,
transparantie en service voldoen, dragen
twee jaar lang de titel van Antwerp’s Most
Brilliantjuwelier. Een onafhankelijk
controlebureau toetst de normen van
het kwaliteitslabel af. Dankzij het label
koopt u een juweel met een gerust gevoel.
Deze juweliers herkent u aan de Antwerp’s Most Brilliantetalagesticker en garanderen een kwaliteitsvolle aankoop.
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SHINE: EEN ‘DNA COLLECTION BY
I.MA.GI.N. JEWELS’ VOOR
GENERATIE Y

een diamant is gezet in de quote ‘Shine like a
diamond’. Op de achterkant kunt u een per
soonlijke boodschap laten graveren.
De vorige DnA collectie ‘Ravissant’ is ook
nog verkrijgbaar. Deze unieke collectie juwelen
waarin zowel kimberliet, ruwe diamant als
geslepen diamant verwerkt zijn, werd door
Nico Taeymans ontworpen.

Op 13 september 2019 opent diamantmuseum
DIVA een tweede tentoonstelling in de reeks
Wonderkamers. Het Antwerpse ontwerpers
duo Wouters & Hendrix volgt Axel Vervoordt
op als gastcurator. Vanuit hun 35jarige
carrière als juweelontwerpers en verhalen
vertellers onderzoeken Katrin Wouters
en Karen Hendrix wat hen verwondert en
inspireert. Hun fascinatie voor opmerkelijke
verhalen, zilver en goud zijn de leidraad in het
tentoonstellingsconcept. Precieuze objecten
en alledaagse vondsten krijgen betekenis in
persoonlijke composities. ‘Wonderkamer II:
Wouters & Hendrix’ loopt tot en met 16 febru
ari 2020.
→ Wouters & Hendrix zie pagina 28

→ I.Ma.Gi.N. Jewels zie pagina 20
→ Nico Taeymans zie pagina 24

JEWELRY AWARD:
SCHOLENWEDSTRIJD EN
TENTOONSTELLING
Achter elk mooi juweel schuilt kennis en vak
manschap, door de eeuwen heen doorgegeven
van edelsmid tot edelsmid. Al wie zijn ambacht
lief heeft, leidt er graag mensen in op. Het is de
enige manier om een ambacht te laten overle
ven. Scholen, leerlingen en meesters zijn hierin
belangrijk. De Jewelry Award stimuleert stu
denten om zowel technisch als creatief grenzen
op te zoeken. Jaarlijks beoordeelt een vakjury
de deelnemende stukken. De twee criteria om
in de prijzen te vallen zijn vakmanschap en
design. Dit jaar wordt gewerkt rond het thema
“De wereld van…”.
Alle stukken van de wedstrijd worden
tentoongesteld in Tour & Taxis (Brussel) en het
diamantmuseum DIVA (Antwerpen).
→ lydia.segers@so.antwerpen.be

© wouters & hendrix

© i.ma.Gi.n. jewels

Dit jaar wordt de ‘Diamonds & Antwerp
Collection’ van het Antwerp World Diamond
Centre ontworpen door I.Ma.Gi.n. Jewels, de
laatst toegetreden Antwerp’s Most Brilliant
juwelier. Margaux Spruyt en Gilles Van Gestel
van I.Ma.Gi.n. Jewels zijn beiden gepassion
eerd door juwelen en diamant. Margaux
ontwerpt juwelen sinds ze 16 is en groeide, met
een vader en grootvader actief in de Antwerpse
diamantsector, op met het steentje. Gilles is
dan weer een gecertificeerd edelsteenexpert
en al de 7de generatie van de familie actief in
de diamant en juwelensector. De Antwerpse
diamantsector en I.Ma.Gi.n. Jewels willen met
de DnA collectie de jongere generatie opnieuw
warm maken voor diamant. Het centrale stuk
uit de ‘shIne’ collectie is een armband en
een hangertje met een rond plaatje waarin

WOUTERS & HENDRIX CUREERT
WONDERKAMER II BIJ DIVA

© rembrandt jordan

© nico taeymans

NIEUWS

DUIK IN DE WONDERE WERELD
VAN ‘STARFLOWER’
De ontwerper en kunstenaar Rembrandt
Jordan verwerkt een uniek geslepen edel
steen in een uitzonderlijke collectie juwelen.
Kosmische beelden van bloeiende bloemen
en heldere sterren komen tevoorschijn in de
diepte van deze edelsteen, die de kunstenaar
‘Starflower’ noemt. Het bloemenslijpsel
accentueert de intrinsieke eigenschappen van
elke steen. Of het nu een gouden citrine of een
dieppaarse amethist is, elke Starflower beto
vert door zijn weergaloze uitstraling.
De sculpturale juwelen van Rembrandt
Jordan zijn miniatuurwerken met een eigen
verhaal.
→ Rembrandt Jordan zie pagina 27
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© richard van antwerpen

ANTWERPEN

CREATIEVE STAD

Antwerpen is een stad waar veel creatieve
ondernemers actief zijn, een broedplaats
en thuishaven voor creatief talent.
Antwerpse modedesigners zijn wereldbe
roemd. De aanwezigheid van één van de
oudste Kunstacademies van Europa
en tal van andere creatieve opleidingen
dragen bij tot kruisbestuivingen tussen
ontwerpers uit diverse sectoren.

8
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Bovendien is Antwerpen het wereld
centrum voor diamant dus is het
echt niet verwonderlijk dat talentvolle
ontwerpers edelstenen en metalen vak
kundig bewerken tot unieke juwelen. Al
meer dan vijfhonderd jaar is Antwerpen
een diamant en juwelencentrum.
→ Meer info op pagina 32
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9

© annelies drooGmans

RUBENS
— DIAMANT ALS
ONDERPAND

ADAMAS =
DIAMANT

ZAHA HADID
— DE GROOTSTE
DIAMANT TER WERELD

Het woord ‘diamant’
komt van het Griekse
woord ‘Adamas’, wat
‘onoverwinnelijk’
betekent. Eeuwenlang mochten
diamanten alleen
gedragen worden
door vorsten.

Het Antwerpse Havenhuis werd ont
worpen door Zaha Hadid. De beroemde
architecte liet de gevels opbouwen uit
glazen driehoeken die lichtjes roteren
ten opzichte van elkaar. Hierdoor wordt
de lichtinval steeds weer op een andere
manier gereflecteerd; een verwijzing
naar de schittering van de Antwerpse
diamant.

A.F. VANDEVORST
— THESE BOOTS ARE NOT
MADE FOR WALKING

10
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© frederik beyens

DIAMANTEN
ZIJN OUDER DAN
DINOSAURUSSEN

Natuurlijke diamanten
zijn héél oud: ouder dan
dinosaurussen, ouder
dan onze continenten
zelfs. Diamanten
zijn 1 tot 3,5 miljard
jaar oud. De aarde is
4,5 miljard jaar oud.

© donald woodrow — juwelen : diamani jewels / rubenshuis

Pieter Paul Rubens staat bekend als
schilder maar was ook een diplomaat
die betrekkingen onderhield met adel
lijke hoven in Europa. Rubens aan
vaardde diamanten en edelstenen als
betaalmiddel of als onderpand. Toen
Maria De Medici uit Frankrijk moest
vluchten en Rubens in Antwerpen
bezocht, gaf hij haar een grote som
geld en kreeg in ruil haar juwelen als
onderpand.

Het ontwerpersduo A.F. Vandevorst
ontwierp in 2013 in samenwerking met
het diamantbedrijf Diarough, het Antwerp
World Diamond Centre en het Flanders
Fashion Institute de duurste enkellaarzen
ter wereld, bezet met 39.083 felgekleurde
diamanten en 4.483 gram goud. Er waren
30.000 werkuren nodig om de laarzen
te maken. De geschatte waarde bedraagt
3,2 miljoen dollar. Ze zijn nu te bewonde
ren in het diamantmuseum DIVA.

DIAMANTEN
ZIJN EXTREEM

Diamant wordt in
het binnenste van de
aarde gevormd onder
extreem hoge druk
(4,5 à 6 gigapascal =
50 olifanten op het
topje van je vinger)
en temperatuur
(900 à 1.300 °C ). Bij
vulkaanuitbarstingen
komen ze door
toeval dichter bij de
oppervlakte.

c re At Ie Ve stAD
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TIPS VOOR DE

DIAMANT EN DE 4 C’S

AANKOOP VAN
EEN DIAMANT

De kwaliteit en de waarde van een
geslepen diamant worden bepaald
door de 4 C ’s.

1. Carat verwijst naar het gewicht:
1 karaat = 0,2 gram en is onderverdeeld
in 100 punten.

Antwerpen is de stad bij uitstek
voor de aankoop van een diamant.
Wist u dat 86 % van alle ruwe en
50 % van alle geslepen diamanten in
Antwerpen worden verhandeld?

2. Colour verwijst naar de kleur. De
meeste diamanten zijn kleurloos tot licht
geelachtig. Een perfecte diamant heeft
geen kleur, dit wordt aangeduid door
D-colour, Exceptional White+. Enkel
natuurlijk felgekleurde diamanten zijn
nog waardevoller.
3. Clarity verwijst naar de zuiver
heid van diamant. De zuiverheid wordt
ondermeer bepaald door het aantal, de
grootte en de plaats van de insluitsels
of inwendige onzuiverheden én door
uitwendige elementen zoals krassen. Een
loepzuivere (loupe clean) diamant is een
steen die geen onzuiverheden vertoont
onder een loep die tien maal vergroot.

CERTIFICAAT / DIAMOND
GRADING REPORT ( DGR )
Een DGR bevat de 4 C ’s voor een
bepaalde diamant. Vraag bij de
aankoop van een diamant altijd om
een DGR.
Voor een diamant van meer dan 1 karaat
zullen juweliers met een Antwerp’s Most
Brilliantlabel u automatisch een DGr
van hrD Antwerp, GIA of IGI aanbieden.
Koopt u ergens anders, vraag dan zeker
naar 1 van deze 3 DGr’s. Naast een
omschrijving van de 4 c ’s vermeldt het
DGr ook of het over een natuurlijke
(natural diamond), een synthetische of
in laboratorium gemaakte (laboratory
grown diamond) of een bewerkte (trea
ted diamond) diamant gaat.

NATUURLIJKE DIAMANT
Als er op uw DGr staat dat het om
natuurlijke diamant gaat, dan weet u dat
u een diamant koopt die miljoenen jaren
oud is.

© Donald Woodrow

4. Cut staat voor maaksel. De ideale
verhoudingen, de afwerkingsgraad en
de symmetrie zijn hierbij van enorm
belang. Voor elke parameter gelden vier
kwaliteitsnormen: Excellent | Very Good
| Good | Fair. Een perfect maaksel bete
kent meer schittering en meer vuur.

12
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Een synthetische diamant of laboratory
grown diamond is een diamant die in
een labo is gemaakt. De diamant heeft
dezelfde samenstelling als een natuur
lijke diamant en kan zelfs ook insluitsels
bevatten, maar ontstond dus niet in
de aarde. Synthetische diamanten zijn
goedkoper dan natuurlijke stenen.
Sommige behandelde diamanten worden
aangeduid met de term hpht processed
(let op het onderscheid synthetische of
natural want op beide DGr’s kan hpht
staan). De diamant zag er in zijn natuur
lijke vorm niet zo uit en is behandeld,
vaak wordt dit toegepast om de kleur te
verbeteren. Deze diamanten zijn goedko
per dan natuurlijke, onbehandelde dia
manten. Als u geen behandelde diamant
wilt, kies dan voor natuurlijke, onbehan
delde diamant. Laat u informeren door
een Antwerp’s Most Brilliantjuwelier.
Krijgt u een aanbieding die echt te
mooi lijkt om waar te zijn, dan is dit
waarschijnlijk ook het geval. Als u op
verschillende plaatsen een andere prijs
krijgt voor een diamant met dezelfde
kenmerken (4 c’s) dan klopt er iets niet.
Vraag naar het DGr en kijk dit goed na,
het kan dan gaan om een synthetische
of behandelde diamant. Reken op de
Antwerp’s Most Brilliantjuweliers voor
correcte informatie.

14
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© kurt stallaert — meesterslijper pieter bombeke

SYNTHETISCHE EN
BEHANDELDE DIAMANT

LET OP
Vanaf 1 januari 2018 is elke juwelier
verplicht om voor een verkocht juweel
en uurwerk met edelmetaal, edelsteen
of diamant een beschrijvend document
af te geven met duidelijke en volledige
informatie over:
— het soort edelmetaal en
karaatgehalte
— het soort edelsteen: natuurlijk,
behandeld, synthetisch, onbehandeld
en type behandeling
— de diamant: de 4 c ’s en type behan
deling in verband met de helderheid
— het uurwerk: merk, model en uniek
serienummer
— de gegevens van de onder
neming: naam, natuurlijk/
rechtspersoon, exploitatieadres en
ondernemingsnummer.
Dit beschrijvend document verduidelijkt
ondubbelzinnig of het gaat om diamant,
synthetische diamant of behandelde
diamant.

MELDPUNT VOOR KLACHTEN
Klanten die het slachtoffer zijn van
misleiding, bedrog of oplichting kun
nen dit melden bij de Lokale Politie
Antwerpen op goudi@politie.
antwerpen.be. Daarnaast maakt
ook FoD Economie werk van klachten
die u online in vier talen (Nederlands,
Frans, Duits, Engels) kan melden op:
meldpunt.belgie.be.

t Ip s V o o r D e AAn ko o p VAn e e n D IAM An t
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ANTWERP ’ S MOST BRILLIANT

DEELNEMENDE
JUWELIERS
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© noortje palmers — juwelen : nadine wijnants

1
ADELIN
‘Uniek en bijzonder’ is het credo van
zaakvoerder Salomon Wijnberg.
Hij is gespecialiseerd in de aan en
verkoop van antieke en oude juwelen
en vintage horloges. Hier vindt u nog
authentieke diamantjuwelen met oude
slijpvormen.

3
COLMAN JEWELRY
& WATCHES
Colman staat bekend voor zijn eigen
juwelenmerk ‘jbs’. In het atelier kan
u unieke juwelen laten vervaardigen.
Daarnaast verdeelt Colman kwaliteits
merken van uurwerken en sieraden,
en beschikken ze over een eigen
herstellingsatelier.

Steenhouwersvest 43, 2000 Antwerpen
t +32 (0) 3 234 95 52

Eiermarkt 7, 2000 Antwerpen

info@adelin.be

t + 32 (0) 3 231 11 11

www.adelin.be

antwerpen@colman.be
www.colman.be

2
ADIN

4
DIAMANI JEWELS

Adin is een internationaal vermaard
huis voor expertise en verkoop van
antieke juwelen. Met elk een eigen
verhaal markeren hun antieke en
vintage sieraden de hoogtepunten in
uw leven.

Diamani Jewels vindt u in de
Antwerpse Diamantclub, dé oudste
diamantbeurs ter wereld en het
centrum van de internationale dia
manthandel. Patrick de Landtsheer
verhandelt in zijn ‘Joaillerie du Club’
diamanten en exclusieve juwelen,
vervaardigd in eigen atelier.

Vestingstraat 16, 2018 Antwerpen
t +32 (0) 3 213 65 00
info@antiekejuwelen.com

Pelikaanstraat 66, 2018 Antwerpen

www.antiekejuwelen.com

t + 32 (0) 3 234 34 78
info@diamani.com
www.diamani.com
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7
GERHILD KIRCHNER

Diamond Blue is een familiezaak met
meer dan 30 jaar ervaring gespeciali
seerd in de verkoop van fijne juwelen
van 18 karaat goud met diamanten
en edelstenen. Een gecertificeerd
diamantexpert maakt deel uit van het
team en adviseert u ter plaatse, vol
gens uw wensen en binnen uw budget.

Gerhild laat zich bij het ontwerpen
leiden door impressies en gevoelens.
Inspiratie haalt ze uit muziek, boeken,
ontmoetingen… Als drager van haar
creaties kan u er uw eigen verhaal aan
vastknopen. Haar unieke sieraden
worden handgemaakt in eigen atelier.

© donald woodrow — juwelen : van der veken juweliers

5
DIAMOND BLUE

Oude Koornmarkt 51, 2000 Antwerpen
Vestingstraat 77, 2018 Antwerpen

t + 32 (0) 3 225 22 90

t + 32 (0) 3 213 15 22

info@gerhildkirchner.be

info@tomjewelry.be

www.gerhildkirchner.be

www.tomjewelry.be

6
DIAMONDLAND

8 new
I.MA.GI.N. JEWELS

DiamondLand is al meer dan 30 jaar
een vaste waarde in de Antwerpse
diamantwijk. Laat u verwonderen
door hun exclusieve collectie diaman
ten sieraden, of creëer samen met hun
atelier uw droomjuweel.

I.Ma.Gi.n. Jewels is een juwelenmerk
dat in het hart van de diamantstad
werd geboren en zijn inspiratie haalt
uit de tijdloze elegantie van fijne tra
ditionele juwelen en het verlangen om
bewezen vakmanschap met innovatief
ontwerp te verbinden. Elk juweel van
de I.Ma.Gi.n. Jewelscollectie streeft
ernaar te behagen en te verrassen.

Appelmansstraat 33a, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 369 07 80
info@diamondland.be
www.diamondland.be

Steenhouwersvest 11, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 297 03 83 (winkel)
t + 32 (0) 3 288 18 96 (kantoor)
info@imaginjewels.com
www.imaginjewels.com

20
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© donald woodrow — juwelen : wim meeussen

9
JOAILLERIE DU CENTRE

11
JUWELEN OROGEM

Joaillerie du Centre, in hartje dia
mantwijk, ontwerpt, vervaardigt en
levert juwelen, edelstenen, diamanten
en parels van hoge kwaliteit. Al uw
ideeën kunnen naar wens uitgevoerd
worden in eigen atelier. Van eenvou
dige herstellingen tot nieuwe creaties.

Drie generaties diamantairs vormen
juweliershuis Orogem, al meer dan
35 jaar zijn ze lid van de Antwerpse
Diamantclub. Grootvader had jaren
lang de leiding over een diamants
lijperij. De zoon breidde die passie
verder uit naar natuurlijk gekleurde
diamant. Sinds 2007 wordt het team
versterkt door de kleinzoon, die zich
toelegt op juwelen.

Vestingstraat 14, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 233 30 10
info@jewelsdc.be
www.jewelsdc.be

Vestingstraat 38, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 232 30 77
yannick@juwelenorogem.be
www.juwelenorogem.be

10
JUWELEN HENRI DOM

12
JUWELENHUIS RUYS

Voor juwelen met diamanten en parels
bent u bij Juwelen Henri Dom aan het
juiste adres. De zaak verkoopt parels
voor ieders budget. De parelsnoeren
worden bovendien in het eigen werk
huis geknoopt. Service en vakkennis
hebben er nog volop betekenis.

Juwelenhuis Ruys is al 160 jaar een
zeer betrouwbare familiezaak. Het
biedt een ruim aanbod aan diamanten
en edelstenen, juwelen in goud en
zilver, zilverwerk en uurwerken. Het
juwelenhuis is gevestigd in een bij
zonder mooi gebouw met authentiek
interieur uit 1902, dat op zich al een
bezoek waard is.

Vestingstraat 53, 2018 Antwerpen
t + 32 (0) 3 233 94 88
info@parelsdom.be

Sint-Jorispoort 26, 2000 Antwerpen

www.parelsdom.be

t + 32 (0) 3 232 49 65
info@ruys.be
www.ruys.be

22
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15
NICO TAEYMANS

Juwelier Slaets is een leidinggevend
juweliershuis in België en vierde in
2014 zijn 110jarige bestaan. De fami
lie Slaets baat zijn eigen horlogeatelier
al sinds 1904 uit met evenveel passie
als expertise. Het assortiment bestaat
uit meer dan 40 vooraanstaande hor
loge en juwelenmerken.

Ontwerper Nico Taeymans staat voor
eigenzinnige, handgemaakte en eigen
tijdse juwelen. U vindt bij hem o.a.
ringen, halssnoeren en armbanden.
De gebruikte edelstenen en andere
(soms ruwe) halfedelstenen, worden
met de grootste deskundigheid gese
lecteerd en gezet.

De Keyserlei 46 – 48, 2018 Antwerpen

Steenhouwersvest 17, 2000 Antwerpen

t + 32 (0) 3 213 50 80

t + 32 (0) 3 337 74 27

Schuttershofstraat 30b, 2000 Antwerpen

t + 32 (0) 477 96 13 00

t + 32 (0) 3 226 41 44

winkel@nicotaeymans.be

slaets@slaets.eu

www.nicotaeymans.be

© donald woodrow — juwelen : diamani jewels / rubenshuis

13
JUWELIER SLAETS

www.slaets.eu

14
NADINE WIJNANTS

16
ORIANE DIAMONDS

Een eigen taal ontwikkelen en schoon
heid en kwaliteit creëren is reeds
meer dan 35 jaar haar passie. Unieke
ontwerpen groeien door een intens
contact met de klant. Nadine Wijnants
is dan ook sinds 1990 een huis van ver
trouwen en vakmanschap. Haar grote
voorbeeld: de Wiener Werkstätte.

Oriane Diamonds, gelegen in het
historische centrum, is de nieuwe
vestiging van de familiezaak Diamond
Blue met meer dan 30 jaar ervaring.
Oriane Diamonds garandeert dat u het
gewenste juweel aankoopt binnen uw
vooropgestelde budget.
Suikerrui 13 –15, 2000 Antwerpen

Kloosterstraat 26, 2000 Antwerpen

t + 32 (0) 3 434 37 30

t + 32 (0) 484 64 33 03

t + 32 (0) 498 71 71 87

info@nadinewijnants.be

info@tomjewelry.be

www.nadinewijnants.be

www.tomjewelry.be

24
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17
ORSINI DIAMONDS

19
REMBRANDT JORDAN

Al meer dan 35 jaar staat Orsini
Diamonds garant voor een hoge
kwaliteit juwelen aan eerlijke prijzen.
Als vaste waarde in de Antwerpse
diamantwijk geeft Orsini Diamonds
vakkundig advies, helpt graag bij uw
aankoop want voor hen is iedere klant
uniek. Originaliteit, exclusiviteit en
raffinement is hun vak. Kwaliteit en
betrouwbaarheid gaan er over van
vader op zoon.

Door hun gesofisticeerde eenvoud
zijn de minimalistische juwelen van
Rembrandt Jordan teruggebracht
tot de essentie, waardoor diamant
en edelmetaal voor zich spreken. Dit
vormt een tijdloos design, in combina
tie met een groot draagcomfort.
Wijngaardstraat 18, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 289 42 62
t + 32 (0) 474 66 35 74
info@rembrandtjordan.com

De Keyserlei 32, 2018 Antwerpen

www.rembrandtjordan.com

t + 32 (0) 3 266 48 41
info@orsinidiamonds.com
www.orsinidiamonds.com

18
RAYJO

20
RÖELL JEWELLERY

Als toonaangevend juwelenfabrikant
is Rayjo reeds 50 jaar actief in het hart
van het Antwerpse diamantcentrum.
Rayjo is een familiebedrijf waar de
jarenlange ervaring en het streven
naar de beste kwaliteit en service het
recept hebben gevormd voor hoog
waardige diamantjuwelen.

De juwelen van rÖell Jewellery wor
den exclusief door de huisontwerpers
gecreëerd en in eigen atelier gemaakt
door de beste vakmensen. Enkel
zorgvuldig geselecteerde diamanten
en edelstenen van de beste kwaliteit
komen in aanmerking.
Empire Shopping Center Boutique 8 + 9
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Rijfstraat 6, 2018 Antwerpen

Appelmansstraat 25, 2018 Antwerpen

t + 32 (0) 3 232 31 95

t + 32 (0) 3 225 15 05

info@rayjo.be

info@roell.be

www.rayjo.be

www.roell.be
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Juwelier Rudiam is gespecialiseerd in
het ontwerpen en vervaardigen van
exclusieve, handgemaakte juwelen.
Met een eigen atelier kan Rudiam
voortbouwen op een lange traditie van
kwaliteit en vakmanschap. Rudiam
staat voor twee generaties juwelier/
diamantairs.

23
WIM MEEUSSEN
GOUDSMEDERIJ
Wim Meeussen staat bekend voor zijn
originele ontwerpen in zijn typerende
organische stijl. Stuk voor stuk met de
hand gemaakt in eigen atelier. Wim
houdt van het contrast tussen matte
en blinkende partijen of tussen grove
structuren en fijne diamanten.

Appelmansstraat 8, 2018 Antwerpen

Wijngaardstraat 11, 2000 Antwerpen

t + 32 (0) 3 226 55 75

t + 32 (0) 3 232 19 13

rudiam@skynet.be

info@wimmeeussen.be

www.rudiam.be

www.wimmeeussen.be

22
VAN DER VEKEN
JUWELIERS

24
WOUTERS & HENDRIX

J.M.C. Van der Veken is een Belgisch
‘haute joaillerie’atelier. De juwelen
worden altijd volledig met de hand
gemaakt, volgens de regels van de
kunst, met oog voor detail en zonder
toegevingen in kwaliteit. Zelfs de
details die niet meteen zichtbaar zijn,
krijgen de nodige aandacht.

© noortje palmers — juwelen : i.ma.Gi.n. jewels

21
RUDIAM

Sinds 2007 vertalen Wouters &
Hendrix hun fantasie in puur goud.
Dankzij dit materiaal evolueren ze tot
een expressie van meer persoonlijke,
kalmere vormen die getuige zijn van
een tijdloze schoonheid. Hun verfijnde
collecties getuigen van vakmanschap.
Steenhouwersvest 52, 2000 Antwerpen
t + 32 (0) 3 231 62 42

Vestingstraat 42, 2018 Antwerpen

antwerp@wouters-hendrix.com

t + 32 (0) 3 232 24 09

www.wouters-hendrix.com

info@vandervekenjuweliers.be
www.vandervekenjuweliers.be
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DIVA

500 JAAR
VAKMANSCHAP
& AMBACHT
DIVA en haar collectie bevinden zich op
een historische plek. De Grote Markt en de
omringende straten waren vanaf de zestiende
eeuw de place to be voor wie op zoek was
naar objecten gemaakt van goud, zilver en
edelstenen. Liefhebbers van schitterende
luxe konden zich hier vergapen aan de
uitstalramen van juweliers en edelsmeden.

Halsketting met roosgeslepen
diamanten, Emile Anthony &
Wolfers frères, 1880–1890,
Collectie diva, b517/1.
foto: Dominique Provost
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Het ambacht en vakmanschap werden
gecontroleerd door gespecialiseerde
naties. De oprichting van de Natie van
goud en zilversmeden dateert uit 1456.
In 1582 volgde de Natie van diamant en
robijnsnijders. Opleiding, werkvoor
waarden en instroom van nieuwe
ambachtsleden waren aan strenge voor
waarden verbonden. Ondanks allerlei
beschermende maatregelen konden
de naties echter niet verhinderen dat
het vakmanschap tijdens de 17e eeuw
wegvloeide als gevolg van politieke en
economische moeilijkheden. Antwerpse
edelsmeden verspreidden zich over heel
Europa en zorgden op die manier voor de
faam van de Antwerpse stijl.
Na de tweede helft van de negentiende
eeuw eiste Antwerpen haar rol als dia
mantstad opnieuw op. De ontdekking
van diamantvelden in ZuidAfrika
in 1867 luidde een bloeiperiode voor
de diamantindustrie in. Het aantal
hooggekwalificeerde briljantslijpers
in Antwerpen nam toe en de door hen
schitterend geslepen diamanten genoten
wereldfaam. Parijs bepaalde de mode op
het vlak van juwelen en Antwerpse juwe
liers en edelsmeden volgden de Franse
stijl. Modieuze vrouwen winkelden in
Antwerpen bij juwelenhuis Anthony en
juwelenhuis RuysRamboux.
Wereldoorlog II maakte een einde aan de
hoogdagen van de Antwerpse diamant
bewerking. Vanaf de jaren 1970 daalde
de werkgelegenheid in de Antwerpse
diamantsector sterk. Hoewel het aantal
Antwerpse slijperijen vandaag beperkt
is, staat Antwerpen nog steeds bekend
als leverancier van topkwaliteit.

Ontwerp voor een hanger bestaande
uit een zeemonster met daarop
mythologische personages, Adriaen
Collaert, naar Hans Collaert I, 1582,
Collectie Museum Plantin-Moretus,
inv. pk.op.06793.

Gouden ring met puntdiamant en
emailversiering, 1401–1500,
Collectie diva, dmk01/14.
foto: Dominique Provost
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Enkele hoogtechnologische slijperijen in
de Antwerpse diamantwijk leggen zich
vooral toe op het bewerken van grote,
heel waardevolle diamanten.

Hanger/Broche in roségoud met
roosgeslepen diamanten,
Albert Ruys-Ramboux,
Antwerpen, 1895–1910,
Collectie diva, dmk09/2.
foto: White Light

Daarnaast bevinden slijpers, gieters, zet
ters en juweliers zich nog steeds op een
boogscheut van elkaar in de Antwerpse
diamantwijk, nabij het Centraal Station.
De klant kan er terecht voor diamant
juwelen die getuigen van decennialang
vakmanschap gecombineerd met nieuwe
technologieën, zoals 3Dprinten of laser
snijden. In de Antwerpse binnenstad
groeit het aantal creatieve juweliers dat
een opleiding ‘Juweelontwerp en edel
smeedkunst’ volgde aan de Antwerpse
Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten, Sint Lucas Antwerpen of pXl
MAD School of Arts in Genk. Zij houden
het eeuwenoude vakmanschap levend en
eigentijds.
Wilt u deze juwelen bewonderen en
meer ‘Briljante Verhalen’ horen?
Breng een bezoek aan DIVA,
Antwerp Home of Diamonds.

Art nouveau haarkam met diamanten
in briljantslijpsel, robijnen en opaal,
Joaillier Feys, Brussel, 1890–1910,
Collectie diva, dmk95/2.
foto: Dominique Provost

Slangjuweel met diamanten
in oud briljantslijpsel en
roosslijpsel en robijn,
Frankrijk, ca. 1860,
Collectie diva, dmk99/4.
foto: Dominique Provost

Ring met diamant,
Georges Cuyvers,
Antwerpen, 1993,
Collectie diva, dmk94/1.
foto: Dominique Provost
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DIVA

HOME OF
DIAMONDS

Diamant en Antwerpen
zijn al eeuwenlang met
elkaar verbonden. DIVA
vertelt dat verhaal, op een
eigenzinnige manier.
Bent u beperkt in tijd? Vraag bij uw
bezoek naar de gratis bezoekersgids.
Aangeduid op de plattegrond vindt
u de veertien sleutelstukken zoals de
Uilenbeker, de Pauwenbroche en het
Slangenjuweel. In 45 tot 60 minuten
ontdekt u alles over het heden en het
verleden van diamant, juwelen en edels
meedkunst in Antwerpen.

weten over de authenticiteit en ethiek
van diamant en edelsmeedkunst. Laat u
ten slotte verblinden door schitterende
juwelen in het Boudoir.
Toch nog een minuutje over? Bekijk
de kortfilm over de productie van een
ring in de Antwerpse diamantwijk of
ontdek het verhaal van de familie Duarte
en de rol die zij speelden in de 17de eeuw.
Of neem plaats aan de grote eettafel en
maak via touchscreens kennis met vijf
historische personages en eetgewoonten.
In iedere kamer vindt u interactieve
doeelementen, enscenering, sound
scapes en multimedia.
diva. Antwerp Home of Diamonds is

De collectie van DIVA komt tot
leven in zes zalen die elk een verhaal
vertellen. In DIVA’s Wonderkamer
komen luxeobjecten uit alle windrich
tingen samen. Hoe dit vakmanschap tot
stand komt, leert u in het Atelier waar
diamant en edelsmeedkunst versmelten.
In de Handelskamer nemen enkele
diamanthandelaars u mee doorheen de
geschiedenis en ontdekt u het belang
van Antwerpen als wereldcentrum van
de diamanthandel. De Eetkamer illus
treert de consumptie van luxe aan tafel.
In de Kluizenruimte komt u meer te
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elke dag open van 10 tot 18 uur behalve
op woensdag. Koop uw tickets online via
www.divaantwerp.be of aan de balie in het
museum via bancontact.
Suikerrui 17 – 19, 2000 Antwerpen
www.divaantwerp.be
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100 JAAR BRILJANT

57 WONDERLIJKE
KANTEN
‘CUT IN ANTWERP’
Briljant of diamant?
Raakt u van die termen
ook in de war?
Diamant is de edelsteen. De meest
bekende slijpvorm is de briljant geslepen
diamant. De ronde slijpvorm is gekend
om zijn schittering, weerkaatsing en
helderheid.
Maar liefst 75% van alle kleurloze dia
manten wordt als briljant geslepen. Deze
vorm met 57 vlakken of facetten is in
1919 op punt gesteld door de Antwerpse
diamantslijper Marcel Tolkowsky. Hij
calculeerde op een wiskundige manier de
beste verdeling van de facetten om zoveel
mogelijk leven en schittering in de dia
mant te krijgen. Het verschil tussen de
slijpvorm voor en na 1919 is te zien aan
de tafelbreedte. Hoe ouder de briljant,
hoe smaller de tafel.
Inmiddels worden briljanten geslepen
tot in de perfectie, de zogenaamde
“hearts & arrows”. Deze optische illusie
vertoont een patroon van harten en pij
len, enkel zichtbaar met een loupe.
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‘Old European Cut’
of ‘Vintage Cut’

‘Modern
Brilliant Cut’

1 0 0 jAAr b rI l jAn t
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© jonas roossens — juwelen : rudiam

ANTWERP

LOVES
DIAMONDS
Wilt u meer weten over de diamant
en juwelenstad Antwerpen?

INSPIRERENDE WANDELING
DOORHEEN DE GOUDEN
STRAATJES
Dompel u onder in de wereld van de
hedendaagse juweelontwerpers en
wandel langs de Gouden Straatjes, thuis
haven voor 22 modebewuste juweliers die
uitblinken door hun vakmanschap. Zowel
gevestigde waarden als opkomend talent
tonen er hun ontwerpen en ambacht, van
fantasiejuwelen tot exclusieve juwelen op
maat. De Gouden Straatjes is de perfecte
plaats om een uniek juweel te vinden
naar uw stijl en budget. Ook de Antwerp’s
Most Brilliantjuweliers geven deze
straatjes kleur.
Naast de wandelroute, die bezoekers op
eigen initiatief kunnen volgen, zijn er
ook gegidste rondleidingen. Wie mee
op wandel wilt, brengt een bezoek aan
de winkels, neemt een kijkje achter de
schermen in de ateliers en krijgt achter
grondinformatie mee over mode, juwelen
en diamant.

ANTWERP LOVES
DIAMONDS APP + PLAN

BEGELEIDE GROEPS
WANDELINGEN DIAMANTWIJK

De gratis applicatie ‘Antwerp loves
diamonds’ neemt u op sleeptouw
doorheen meer dan 5 eeuwen diamant
geschiedenis in Antwerpen. U krijgt
inkijk in de diamantsector van vandaag
met interessante weetjes en aankooptips.
U kan de app gratis downloaden in de
App Store of bij Google Play. Beschikbaar
voor smartphone en tablet.

Via het Centraal Station bereikt u de
‘Diamond Square Mile’, de Antwerpse
diamantwijk. Een bonte mengeling van
verschillende nationaliteiten baant zich
hier een weg door de straten, druk onder
handelend van de ene transactie naar de
andere. Diamantbewerkers, juweliers
en diamantairs zijn hier thuis in hun
eigen wereld van slijperijen, showrooms,
beurzen.

Het plan ‘Antwerp loves diamonds’
geeft een overzicht van de historische
en hedendaagse locaties met focus op
diamant, markante weetjes en tips voor
de aankoop van een juweel. Het plan kan
u afhalen bij de toeristische balies aan de
Grote Markt en in het Centraal Station.

info@visitantwerpen.be
www.visitantwerpen.be
t +32 (0) 3 232 01 03

Meer info op:
www.antwerpdiamondcapital.eu
Tips voor de aankoop van een diamant
vindt u vooraan in deze brochure.

www.degoudenstraatjes.be
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