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S C H I TT E R E N D
VE R LA NGE N

Mensen kunnen veel verlangens hebben. Naar liefde en geborgenheid. 
Naar zingeving. Naar rijkdom, status, macht… In veel culturen maakt 
men die verlangens graag tastbaar en toonbaar in  objecten, vaak met 
kostbare materialen. Diamant is daarvan een schitterend voorbeeld.

Diamanten spreken tot de verbeelding. Ze waren lange tijd zeldzaam,  
ze zijn waardevol en mensen vinden ze mooi. Een diamant is niet meer 
dan wat samengeperste koolstof, maar cultureel staat hij symbool  
voor tal van menselijke hunkeringen.

Diamanten getuigen van liefde. Ze worden gebruikt in heilige  
voorwerpen. Ze stralen rijkdom uit en ze symboliseren status  
en macht. De zoektocht naar diamant ontspoort soms ook in hebzucht  
en schadelijke overdaad.

Ontdek hier hoe mensen aan diamanten allerlei betekenissen geven.  
Hoe ze er verhalen over bedachten en nog altijd bedenken.  
En hoe ze er verlangens in zien schitteren die uiteindelijk  
misschien onbereikbaar zijn.
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AN T WERPEN EN ZIJN DIAMAN TGEMEENSCHAPPEN

Minstens 570 jaar al zijn er diamanten in Antwerpen.  
De handel is van meet af internationaal.

1447: uit dat jaar dateert het oudst gekende Antwerpse document over 
diamanten. Andere getuigenissen uit de 15de eeuw vermelden diamant-
handelaars en -slijpers bij naam. Die laatsten zijn vooral Vlaamse 
ambachtslui. Zij stichten in 1582 hun gilde.

Voornamelijk Italiaanse en Portugese handelaars voeren diamanten in, 
uit India. Bij hen zijn er ook Joden. Vanaf de 16de eeuw spelen Joodse 
handelaars een hoofdrol. Dat heeft weinig te maken met religieuze 
motieven: diamant wordt nauwelijks gebruikt in Joodse rituelen en 
objecten. Maar voor een volk dat geregeld moet vluchten, zijn de 
kostbare en makkelijk te transporteren steentjes een veilige economi-
sche activiteit.

Vandaag draait de Antwerpse diamantsector op meer dan 70 nationalitei-
ten: Belgen, Brazilianen, Chinezen, Libanezen, Angolezen, Congolezen, 
Russen, Australiërs, Noren, Koeweiti, ….  Ze brengt niet alleen verschil-
lende nationaliteiten maar ook religieuze groepen samen. Joodse hande-
laars zijn nog prominent aanwezig, maar de jongste decennia nemen jains 
een steeds belangrijkere plaats in. Voor deze religieuze gemeenschap uit 
India zijn geweldloosheid en een zuivere ziel essentieel. De bij uitstek 
zuivere diamant is voor hen een gepast handelsgoed.

1 Ordonnantie tegen de vervalsing van stenen
Gebodboek, 1439-1496   
Antwerpen
Papier 
Antwerpen, Stadsarchief Antwerpen

Verbod op nepdiamanten

Dit is het oudste bewijs van diamanthandel in Antwerpen: een verbod van 
15 september 1447 om te handelen in valse gesteenten die er als diamanten, 
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robijnen, smaragden of saffieren uitzien. De burgemeester en schepenen 
vaardigden het uit, samen met schout Jan Vander Brugge.
De schout vertegenwoordigde de regerende vorst, Filips de Goede.  
Deze Bourgondische hertog resideerde in Brugge, toen een belangrijk 
centrum voor de invoer en bewerking van diamanten.

‘Niemand zal binnen Antwerpen valse of nagemaakte stenen kopen, 
verkopen, verpanden of verhandelen, nadat die stenen zijn gezet in goud, 
zilver of verguld geelkoper, alsof het nagemaakte diamanten, robijnen, 
bleekrode robijnen, smaragden of saffieren zouden zijn, of andere verval-
singen. Op straf van 25 rijders, waarvan een derde voor de heer (de vorst) 
is, een derde voor de stad en een derde voor de aanbrenger. Het goed zelf is 
ook voor de heer.’

----
‘De Nederlanden zijn de ring van de wereld, met Antwerpen als diamant.’
Carolus Scribani, Antverpia, 1610

 Jains en de diamant

Jains, een religieuze gemeenschap uit India, geloven dat elke ziel 
oorspronkelijk onverwoestbaar en zuiver is. Als een diamant.  
Ze wordt bezoedeld met karma-stof door daden, woorden en gedachten 
die met geweld gepaard gaan. Een mensenziel kan opnieuw zuiver 
worden door haar te polijsten. Zoals een diamant.

Jains mogen om religieuze redenen veel beroepen niet uitoefenen, omdat 
levende wezens geschaad of zelfs gedood worden. Traditioneel werken ze 
in de banksector en als juweliers, vooral diamantairs. Door hun zuiverheid 
zijn diamanten voor hen geschikte koopwaar.
 
Antwerpse jains komen uit de westelijke deelstaat Gujarat. In Antwerpen  
verhandelen ze aanvankelijk, sinds de jaren 1970, vooral ruwe diamant. 
Sinds de jaren 1990 nam in India het aantal slijperijen sterk toe en legden 
zij zich ook hier toe op de geslepen diamant.
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2 Samavasarana, de predikingshal
Rajasthan, India, 18de eeuw
Gouache op katoen
Antwerpen, MAS

Geweldloze gemeenschap

Mahavira, een Tirthankara of spirituele leermeester, verkondigt zijn 
geweldloze leer. Traditioneel doet hij dat in een ruimte met drie  
cirkelvormige muren: de eerste is gemaakt van edelstenen, de tweede  
van goud, de derde van zilver.

Mahavira’s kenteken is de leeuw. Hij zit in meditatiehouding onder  
de boom, waar hij de alwetendheid, de hoogste vorm van bewustzijn 
bereikte. De toehoorders verbeelden de jain gemeenschap. Links monniken 
met onder hen lekenheren, rechts nonnen met onder hen lekendames.

3 Zittende Jina
Westelijk India, 1879
Brons
Antwerpen, MAS

Zuivere zielen

Jains vereren 24 spirituele leermeesters, Tirthankara’s. Jina’s,  
overwinnaars, worden ze ook genoemd. Zij verzaken aan wereldse passies 
en bezittingen. Door een geweldloos leven bereikt hun gezuiverde ziel de 
verlossing uit de kringloop van wedergeboorte.

Deze Jina wordt op dezelfde manier afgebeeld als alle andere:  
in meditatiehouding, met lange oorlellen, kleine krullen, wijdopen ogen. 
Die zijn soms ingelegd met diamanten.

Hét typische kenmerk is de Srivatsa, een ruit- of bloemvormig  
borstjuweel. Dat straalt vredelievendheid en verbondenheid met  
alle levende wezens uit.
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4 Shalibhadra katha   
 (Het verhaal van Shalibhadra)

Rajasthan, India, 1776
Gouache op papier 
Antwerpen, MAS

Van koopman tot monnik

In dit nog altijd populaire jain verhaal wordt een rijke koopman  
monnik. Dit handschrift vertelt en verbeeldt hoe hij zijn materiële  
rijkdom inruilt voor spirituele rijkdom.

Hier verkoopt Shalibhadra aan de koningin kostbare sjaals,  
bezet met diamanten. In de schatkamer staan zakken vol edelstenen,  
en op de vloer liggen goudgele munten. We zien ook Shalibhadra’s  
huwelijk met 32 bruiden, teken van rijkdom, en zijn devotie voor een 
beeld van Mahavira, een spirituele leermeester of Tirthankara.

5 Jain diamantairs aan het woord 

 
 Joden en de diamant

Eind 15de eeuw zijn er al Joden actief in Antwerpen, zeker na  
hun vlucht uit katholiek Spanje en Portugal. Zij zetten er hun  
activiteiten in de financiële sector en bloeiende diamanthandel voort. 
Die beleeft na Antwerpens val in 1585 een crisis.  
Veel burgers, ook Joden, vluchten. Amsterdam wordt hét  
diamantcentrum.

Een nieuwe Joodse migratie naar Antwerpen komt er vooral in het laatste 
kwart van de 19de eeuw, met nieuwkomers uit Oost-Europa en Rusland. 
Via familie en kennissen belanden velen in de diamantsector, waar  
vertrouwen belangrijk is. Diamantbewerking is ook relatief makkelijk  
aan te leren.
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Rond 1900. De expertise én goedkope lonen lokken de diamant opnieuw 
naar Antwerpen. Joodse handelaars zijn bijzonder actief op diamantbeurzen. 
In de nijverheid vormen zij tot een kwart van de diamantarbeiders.

Nog altijd zijn vele Antwerpse Joden actief in de diamanthandel.  
In de nijverheid nagenoeg niet meer, door de de algemene verhuizing van 
de diamantbewerking naar goedkopere landen.

6 Joodse diamantairs aan het woord 

7 Vestitus Sacerdotum Hebraeorum  
 (De kledij van joodse priesters)

Johannes Braun
Amsterdam, 1680
Papier en leder
Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Edelstenen van Israël

Deze joodse hogepriester draagt een borstplaat, de zogenaamde  
pectoraal van Aäron, met twaalf verschillende edelstenen.  
Elke edelsteen verwijst naar een van Israëls twaalf stammen.  
De derde van de tweede rij is de jahalom, wat in het modern Hebreeuws 
trouwens diamant betekent. Hij verwijst naar de Zebulon,  
een welvarend koopmansgeslacht.

Of het echt een diamant is, is voer voor discussie. Afhankelijk  
van de vertaling hebben de Bijbelteksten het soms wel en soms  
niet over een diamant.
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8 Thorarol
Herkomst en datering onbekend
Hout en perkament
Amsterdam, Joods Historisch Museum (bruikleen Joods 
Maatschappelijk Werk)

De Thorarol in perkament is bevestigd aan twee houten stokken, wordt  
beschermd met een ‘mantel’ en versierd met een kroon. Die symboliseert 
de eerbied voor en de grootsheid van de heilige teksten van de Thora.

9 Jad (aanwijs- of leesstok)

Nederland, 1700-1800
Goud, zilver en diamant 
Amsterdam, Joods Historisch Museum

Een jad wordt gebruikt bij de lezing van de Thora. De Thorarol zelf  
mag je niet aanraken. Deze jad bevat, ter hoogte van de hand, een  
kleine diamant aan de pinkring en op de kraag.

10 Thorakroon
Wenen, ca. 1825
Goud en zilver bezet met diamanten, smaragden,  
robijnen, amethisten en turkooisen
Londen, Rosalinde en Arthur Gilbert Collectie  
in bruikleen aan het Victoria and Albert Museum

Prachtkroon met diamanten

Een opgerolde Thorarol kan met een kroon worden versierd.  
Deze kleine prachtkroon was vermoedelijk bevestigd op een persoonlijke 
rol. Het Hebreeuws op de kroonband is een afkorting: ‘De kroon van de 
Thora, de kroon van de Priester, de kroon van de Koning’.
Deze tekens zijn uitgevoerd in diamanten. Ook de bloemenmand en de 
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bloemen bovenaan zijn met diamanten bezet. Diamanten op joodse 
religieuze objecten zijn eerder zeldzaam.

11 Zijpanelen Aanbidding van de herders 
Otto van Veen
Antwerpen, 1601
Olieverf op paneel
Antwerpen, Maagdenhuismuseum

Pronken met diamanten

Dit zijn de Portugese Jood Simon Rodriguez d’Evora (1543-1618) en zijn 
vrouw Anna Lopès Ximenès. Hij verhandelde in Antwerpen luxegoede-
ren als suiker en diamanten, zij behoorde tot een welgestelde diamantairs-
familie.

Hij draagt een kraag en mouwstroken in dure Italiaanse kant, en aan zijn 
linkerwijsvinger een ring met een grote tafeldiamant. Zij draagt een 
borsthanger met tafeldiamanten, twee ringen waarvan één met diamant, 
twee armbanden met diamanten en parels…
 
Te veel diamanten

Op de achterkant van dit linkerzijpaneel maant de hogepriester  
de vader van Maria, Joachim, aan de Tempel te verlaten.  
De priester draagt de borstplaat van Aäron. Normaal heeft die twaalf 
verschillende edelstenen, één voor elke stam van Israël.

Otto van Veen schilderde maar negen edelstenen. En in plaats van  
één diamant zijn het er vijf: een grote centrale steen, omgeven door  
vier kleinere, zwartglanzende steentjes, allemaal in piramidevorm.
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VERLANGEN NA AR GEBORGENHEI D EN LI EFDE

Veel mensen zoeken het geluk in relaties: met een partner,  
het gezin, de familie, vrienden... Om dat verlangen naar liefde  
en geborgenheid uit te drukken wisselen ze vaak objecten uit.  
Of ze dragen ze bij zich.

Die zichtbare tekens van vriendschap, liefde en trouw zijn van alle 
tijden en alle culturen. Al nemen ze verschillende gedaantes aan.  
Ze kunnen eenvoudig zijn, maar ook kostbaar en precieus.  
Bijzondere vormen en materialen versterken vaak hun symbolische 
betekenis: de eeuwige cirkelvorm van een ring, de duurzaamheid 
van een diamant…

Al deze objecten zijn een middel. Ze tonen de hunkering van de 
mens naar de ander. Of ze dat verlangen mee helpen vervullen,  
blijft een open vraag.

A. The pillow
Berlinde De Bruyckere, 2010
Was, katoen, wol, hout, ijzer en epoxy
Brussel, privéverzameling

 
Een menselijke figuur plooit zich terug in een kussen, 
kwetsbaar en broos. Ondanks het sterke verlangen naar de 
andere is de mens, soms, alleen en onmachtig om met zijn 
medemens een verbintenis aan  te gaan.

12 Verlovingsring met fede-motief
17de eeuw
Goud, email en diamant
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh (zie ook p. 24)
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  ‘Vlaamse harten’: liefde voor de moeder
 
 
‘Vlaamse harten’ waren in de 19de eeuw populaire juwelen. Als moeders 
er één cadeau kregen, gebeurde dat vermoedelijk op 15 augustus. Dat is het 
feest van de tenhemelopneming van Maria, Jezus’ moeder.

De zilveren harten zijn meestal bezet met diamant(schilfers).  
Centraal pronkt een grotere diamant. De oorsprong van dit sieraad is 
onduidelijk, maar vermoedelijk houdt het verband met de verering van  
het Heilig Hart van Maria.
Het ‘Vlaams hart’ speelt een rol in het Antwerpse moederfeest zoals 
schepen en kunstenaar Frans Van Kuyck dat begin 20ste eeuw  
zag: de kinderen versieren moeders stoel, dragen gedichtjes voor en 
zingen liedjes. De vader biedt een hartvormig familiejuweel aan,  
met de gegraveerde namen van de kinderen. Waarschijnlijk nam  
Van Kuyck een bestaand gebruik over.
 
Dankzij massaproductie was zo’n geschenk haalbaar voor de  
opkomende middenklasse. Dergelijke harten komen ook elders voor.  
In Frankrijk bijvoorbeeld heten ze ‘Coeur liégeois’, en in Luik  
houden ze het bij… ‘Coeur flamand’. 

13 Portretfoto van een dame  
 met een ‘Vlaams hart’

Antwerpen, eind 19de eeuw
Foto gekleefd op een carte de visite, met op de keerzijde  
de vermelding ‘J. Van Crewel, photographe, 48 rue du 
Pélican, Anvers’
Antwerpen, MAS (schenking van Wim Strecker)

 
We zien ‘Vlaamse harten’ vooral op eind-19de-eeuwse portretfoto’s  
van oudere dames in hun traditionele zondagse kleren.  
Afbeeldingen van dames met Vlaamse harten zijn eerder zeldzaam.
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14 Portretfoto van een dame  
 met een ‘Vlaams hart’

Antwerpen, 19de eeuw
Foto gekleefd op een carte de visite, met vermelding  
van de fotograaf: C. De Trez
Merksem, Documentatie- en Studiecentrum  
voor Familiegeschiedenis

15 Portretfoto van een dame  
 met een ‘Vlaams hart’

Antwerpen, eind 19de eeuw
Foto gekleefd op een carte de visite, met op de  
keerzijde de vermelding ‘F. Bosch, photographe,  
22 rue Porte aux Vaches, Anvers’
Antwerpen, MAS (schenking van Wim Strecker)

16 Portretfoto van een dame  
 met een ‘Vlaams hart’

Antwerpen, eind 19de eeuw
Foto gekleefd op een carte de visite
Antwerpen, MAS (schenking van Wim Strecker)

17 ‘Vlaamse harten’ met  
 bloemenkroon en liefdestrofee

Antwerpen en Mechelen, eerste helft 19de eeuw
Zilver en diamant
Deurne (Antwerpen), Sint-Fredeganduskerk
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Liefdesharten
 
‘Vlaamse harten’ hebben twee mogelijke bekroningen: er zijn er met een 
kroon van rozen of lelies. Op andere prijkt een liefdestrofee: een toorts 
met pijlenkoker, verweven met een boog en lauweren. Dat symboliseert 
de Griekse liefdesgod Eros en de triomferende liefde.
 
Het hart zelf bestaat uit een diamant omgeven door kleinere diamantjes of 
diamantschilfers. De centrale steen zou de Moeder Maria en haar deugden 
symboliseren, zoals zuiverheid en wijsheid.

18 ‘Vlaams hart’ met bloemenkroon
J.R.L. de Backer
Mechelen, 1832-1869
Zilver, goud en diamant
Antwerpen, MAS

19 ‘Vlaams hart’ met ketting
Mechelen, ca. 1850
Zilver, diamant
Antwerpen, Sint-Jacobskerk
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 Liefde over en voorbij de dood
 
 
Schedels, skeletten, zandlopers, wormen… Deze harde symbolen wijzen 
op onze sterfelijkheid. Ze sierden onder meer ringen. Memento mori,  
heet de symboliek. Dat is Latijn voor ‘Herinner je je sterfelijkheid’.

Zeker in de 17de eeuw, een tijd met vaak hoge sterftecijfers,  
zijn memento mori-ringen populair. Dergelijke ringen werden ook  
gedragen als rouw- of herinneringsringen. Als ze een naam en  
sterfdatum vermelden, zijn we zeker van dit gebruik.
 
Geleidelijk worden de symbolen ‘zachter’: gebroken zuilen,  
gedoofde toortsen, palmtakken… Er kan in een ring of medaillon  
ook een portret worden toegevoegd, of een haarlokje.  
Zo wordt het verlangen naar de overleden geliefde tastbaar.
 
Mensen kunnen er in onze tijd ook voor kiezen om van de asse van  
hun geliefde een diamant te laten maken in een rouwjuweel.  
Dichter bij een gestorven dierbare zijn, kan haast niet.

20 Portret van Margarita Courten (1564-1640)
Salomon Mesdach
Nederlanden, 1625
Olieverf op paneel
Amsterdam, Rijksmuseum 
(Legaat van jhr. J. de Witte van Citters, Den Haag)

Deze vrouw draagt aan haar linkerhand een diamanten ring met rozet- 
motief. Die ringen werden soms ook gebruikt als rouw- of memento 
mori-ring. Opengeklapt was dan een doodshoofd zichtbaar.
 
 
 
 

16



21 Memento mori in de vorm van een    
 doodshoofd met een kist 
 

16de eeuw
Goud en email
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 
22 Memento mori-ring

Europa, late 17de eeuw
Diamant, goud en email
Oxord, Ashmolean Museum, University of Oxford

 
De kas van de ring toont aan de ene kant het gezicht van een jonge vrouw, 
en aan de andere een schedel. Het geheel is bekroond met een diamant en 
rijk versierd met witte email.

23 Rouwring met schedel 
Engeland, laat-17de-eeuws
Goud, zilver, email en roosgeslepen diamant
Londen, Victoria and Albert Museum

24 Rouwring met inscriptie
Engeland, 1737
Goud, email , zilver en diamant
Londen, Victoria and Albert Museum  
(Nagelaten door Rosemary Eve Lawrence)

 
De tekst M. ELLIOTT, OB: 6 MAR: 1737 AE 66, vermeldt de naam, 
sterfdag en leeftijd van de overledene.
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25 Rouwring
Engeland, 1765
Goud, email, zilver, roosgeslepen diamant en amethist
Londen, Victoria and Albert Museum  
(Schenking van Dame Joan Evans)

  
De tekst RICH: PETT.DI:23 FER: 1765 AE 76, vermeldt de naam, 
sterfdatum en leeftijd van de overledene: Rich (ard) Pett, died 23rd 
February 1765, aged 76.

26 Ring in de vorm van een rozet
Nederland, ca. 1670-1690
Goud, diamant en email
Amsterdam, Rijksmuseum

27 Ring met haar in een glazen drager
Begin 19de eeuw
Goud, haar en kristal
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

28 Rouwring in de vorm van een urne  
 met haar (van de overledene?)

Engeland, 1755
Goud, email, diamant, amethist en menselijk haar
Oxford, Ashmolean Museum, University of Oxford

 
De inscriptie AB OB MAY 19 1755: IF I FORGET THEE geeft  
de sterfdatum. Het witte email duidt erop dat de overledene een  
jonge of ongehuwde vrouw was.

18



29 Rouwhanger met haar
18de eeuw
Miniatuur op ivoor, gevlochten haar,  
email en parels
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst  
en Geschiedenis

30 Rouwmedaillon met graftombe en palmtakken

Eind 18de eeuw
Glas, email, strass, parels en zilver
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst  
en Geschiedenis

31 De geliefde, een diamant: 
 rouwjuweel van menselijke asse

Zwitserland, 2007
Diamant (ALGORDANZA Memorial Diamond Brillant, 
fancy blue) en wit goud
Oostenrijk, Familie Wampl – Algordanza AG (Zwitserland)

 
Ook van de asse van een overledene kan men ruwe diamanten maken.  
Die kan men laten slijpen en in een rouwjuweel verwerken. Zo hebben 
mensen hun geliefde altijd dicht bij zich. Dat dit kan, komt omdat het 
menselijk lichaam deels uit koolstof bestaat, de grondstof van diamant. En 
omdat we tegenwoordig de natuurlijke omstandigheden waarin diamanten 
ontstaan, in labo’s kunnen nabootsen, met hoge druk en hoge temperaturen.

In 2006 besliste de familie van Hilde Mutter (1913 – 1991) om haar asse  
in een herinneringsdiamant te laten omzetten. Dit gebeurde door  
Algordanza in Zwitserland. Het was de achterkleinzoon, Christoph 
Wampl, die de ring met de diamant en dus ook het geliefde familielid  
bij zich mocht dragen.
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  Diamanten sentimenten
 
 
Diamanten worden vaak gebruikt om een blijvende band te  
bezegelen. Of in elk geval om het verlangen naar die eeuwigdurende 
verbondenheid te laten zien.

Mensen tonen hun liefde, hun hele leven lang. Eerst zijn er de prille en 
misschien zelfs geheime verliefdheid en de belofte van een levenslange 
verbintenis. Vervolgens de bevestiging van een blijvende band, de liefde 
voor de kinderen en de warmte van het gezin. Aan het eind is er de  
liefde die de dood overstijgt.
 
Er zijn eindeloos veel (soorten) liefdestekens. Maar vooral ringen, 
hangers en broches verbeelden het verlangen naar de andere en de liefde. 
Zo draag je hem of haar als het ware bij jou. Of ‘schenk’ je jezelf  
aan de andere.
  
  
 DE EERSTE DIAMANTEN VERLOVINGSRING? 
  
In 1477 verloven Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van  
Bourgondië zich. Hij schenkt haar een diamanten verlovingsring.  
De allereerste, wordt beweerd. Het is zeker de oudst bewaarde.  
Vijf jaar later sterft Maria.
 
Be-loven om samen door het leven te gaan – ver-loven – is een  
middeleeuws gebruik. Net zoals de bezegeling met ringen.  
Reeds in de 13de eeuw vermeldt men diamanten en onbreekbare  
ronde ringen, die sterker zijn dan de dood.

32 Portret van Maria van Bourgondië 
Meester van de legende van Maria-Magdalena
ca. 1510
Reproductie van het orgineel: olie op hout
Chantilly, Musée Condé
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33 Maximiliaan van Oostenrijk schenkt  
 Maria van Bourgondië de verlovingsring  
 (Gent, 1477)

Uit: Excellente Cronike van Vlaenderen (folio 311 verso)
Toegeschreven aan Anthonis de Roovere
Brugge, 15de eeuw
Aquarel op papier
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België

 
Innige liefde
 
Deze kroniek, een echt topstuk, beschrijft de geschiedenis van  
Vlaanderen. Ook de verloving van Maximiliaan en Maria komen  
aan bod, mét een aquarel van het schenken van de ring.
 
‘Toen de bruid de bruidegom zag, knielde zij en hij deed hetzelfde,  
waarna ze elkaar in de armen namen, beiden van kleur verschoten  
en lijkbleek werden. Dit was een teken van innige liefde (…)  
De bruidegom kuste nu zijn bruid en zei: ‘Naar u heb ik vurig verlangd.’

34 Ring van Maria van Bourgondië (?)
Bourgondië, 15de eeuw
Goud en diamanten
Wenen, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer

 
Elf diamanten vormen de hoofdletter ‘M’. In de ring zijn  
een kroon en de kleine letter ‘chi’ of ‘cli’ te zien.  
De betekenis hiervan is onduidelijk.
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35 Verlovingsring uit de 20ste eeuw
Antwerpen, ca. 1950, van Josephine Pilate
Platina en diamant
Privéverzameling

 
A diamond is forever…
 
De grote doorbraak van de diamant als verlovingssymbool is vrij recent …. 
en  commercieel.
 
In de jaren 1930 exploiteert men in Afrika volop diamantmijnen.  
Diamanten worden minder ‘speciaal’. Een campagne van diamantbedrijf 
De Beers moet de afzetmarkt aanzwengelen. De Beers lanceert in 1947  
de slogan A diamond is forever,  gebruikt massamedia, zet bekende 
sterren in… Het lukt: de diamant wordt hét liefdessymbool.

 DIAMANTEN VOOR DE BRUID
 
Op 23 juli 1645 huwen Balthasar II Moretus, afstammeling van Christoffel 
Plantijn, en Anna Goos. Balthasar schenkt Anna juwelen, waaronder tal 
van diamanten. Die kosten evenveel als een zeer degelijk woonhuis.
 
Anna’s gekrulde haren vallen op de ontblote schouders, voor haar  
tijd zeer modieus. Op haar borst draagt ze een diamanten rozet  
met strik. De strik symboliseert verbondenheid. In het haar draagt  
ze nog een diamanten juweel.  

36 Portret van Anna Goos, 
 echtgenote van Balthasar II Moretus

Jacob van Reesbroeck
Antwerpen, ca. 1659
Olieverf op doek
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus
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37 Inventaris van de juwelen die Balthasar II  
  Moretus aan Anna Goos schonk
Antwerpen, 1645
Reproductie van het originele document (inkt op papier)
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

Dicke diamanten
 
Balthasar II Moretus overloopt in detail de juwelen en vermeldt ook juwe lier 
en prijs. Een aantal bevatten diamanten, zoals ‘een ringhsken met rontsom 
23 dicke diamanten ghekocht van ditto Sr. Abraham Leers tot acht guldens 
het stuck, ende voor het goudt ende fatsoen elf guldens, is ’t samen fl. 195-‘. 
Behoren ook tot de bruidsjuwelen: een ‘schoonen grooten Diamanten rinck’ 
en een ‘diamanten Bootken oft Bagghe’, waarschijnlijk een borstjuweel.

38 Titanic  
James Cameron, 1997
20th Century Fox, Paramount Pictures en Spyglass 
Entertainment

39 Grote portretten, kleine juwelen  

40 Portret van een vrouw,  
 waarschijnlijk Maria Schuurman

Nederland, ca. 1600
Olieverf op paneel
Amsterdam, Rijksmuseum

  
Deze vrouw draagt aan beide handen diamanten ringen: rechts met een 
diamanten tafelsteen, links een dubbele liefdesring met robijn en diamant, 
en een bloemvormige diamanten ring.
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41 Liefdesring
Engeland, late 15de eeuw
Goud, diamant en robijn
The Phoebus Foundation

 EEN DIAMANTEN VERBOND EN EEN LIEFDESADER
 
Fede ringen zijn liefdesringen met daarop twee ineengestrengelde 
handen, symbool voor een verloving of huwelijk.
 
Het motief, twee rechterhanden op elkaar, komt uit de Romeinse tijd.  
Het bekrachtigde een akkoord, engagement, vriendschap… Fede ring komt 
van het Italiaanse mani in fede, ‘in vertrouwen verbonden handen’.

De ring aan de ringvinger dragen was betekenisvol. Daar liep de  
vena amoris, de liefdesader die recht naar het hart ging.

42 Liefdesring met fede-motief
Duitsland, 1560
Diamant en goud 
Oxford, Ashmolean Museum, University of Oxford

43 Verlovings- of trouwring
Italië of Engeland, midden 18de eeuw
Goud, zilver, robijn en diamant
Oxford, Ashmolean Museum, University of Oxford

 
Ook deze ring suggereert twee over elkaar liggende harten.  
Ze zijn ‘vastgebonden’ met een gouden lint en een diamanten vlam.
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44 Hartvormige liefdesring met diamanten 
Begin 17de eeuw
Goud, email en diamant
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

45 Liefdesring met bijbehorend opbergdoosje
West-Europa, 1600-1700
Goud, diamant en email
Amsterdam, Joods Historisch Museum

 
Het hart, hét symbool van de liefde, prijkt sinds de middeleeuwen  
op voorwerpen in verband met verloving en huwelijk.

46 Juweel- of trouwkistje
Antwerpen, eind 16de eeuw
Hout, leer, metaal en stof
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

 
Juwelenkistjes worden ook wel ‘trouwkistjes’ genoemd omdat ze  
vaak bij een huwelijk werden geschonken. Dit exemplaar is extra  
waardevol omdat het met goudversierd leder is overtrokken.
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 TWEE RINGEN IN EEN. VOOR ALTIJD
 
Gimmelringen zijn bijzondere liefdesringen. Het zijn dubbelringen. 
Samengevoegd vormen ze één geheel. ‘Gimmel’ komt van het  
Latijnse gemellus, ‘tweeling’.
 
Vooral in de 16de en 17de eeuw waren dit in Europa populaire  
liefdes- en verbintenisringen. Bij de verloving kregen de geliefden  
elk een deel. Bij hun huwelijk werden de twee gekoppeld.

Behalve een diamant bevatten een aantal gimmelringen ook vaak een rode 
robijn. Die combinatie belooft een duurzaam en passioneel huwelijk.
 
47 Gimmelring

Duitsland, begin 17de eeuw
Diamant, robijn en goud
The Phoebus Foundation

 
Geopend toont de ene ring aan de binnenzijde een baby,  
de andere een skelet: het begin en het einde van het leven.

48 Gimmelring: dubbele trouwring  
 van Martin Luther 

Prent van  Abraham Jacobsz Hulk
Nederland, 1761-1817
Materiaal afgebeelde ringen: goud, robijn en diamant
Amsterdam, Rijksmuseum

 
Links prijkt het monogram CVB van ‘Catharina van Bora’,  
rechts ‘MLD van Martin Luther Doctor’. Rond de ringen staat:  
‘Wat God verenigt, zal geen mens scheiden.’
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49 Verlovings- of huwelijkshanger van Gábor   
 Bethlen en Catharina van Brandenburg

Hongarije of Transylvanië, begin 17de eeuw
Verguld zilver, diamant (?), robijn, smaragd en email
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Diamanten hart
 
In dit juweel staat het hart-met-diamant centraal. Andere liefdessymbolen 
zijn een anker, twee handjes, witte duiven en liefdesvlammen. In de 16de 
en 17de eeuw waren dergelijke hangers populair bij de adel.
 
Het juweel behoort tot de zogenaamde Bethlen-násfas, een reeks juwelen 
voor het huwelijk van Gabriël (Gábor) Bethlen, vorst van Transylvanië, 
met Catharina van Brandenburg. De prins en zijn bruid droegen de 
gouden uitvoering, de zes pages de vergulde zilveren exemplaren.

50 Papegaaihanger

Eind 16de eeuw
Goud, email, diamant, robijn, smaragd en parels
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

  
Levenslang
 
Papegaaikoppels blijven levenslang samen. Papegaaien symboliseren dan 
ook het onverbreekbare huwelijksleven. Dergelijke hangers droeg een 
gehuwde dame op de borst, de mouwen of zelfs aan de gordel.
Aan dit exemplaar zijn een oorlepeltje en een tandenstoker bevestigd.
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51 Hartvormige juwelen
18de en 19de eeuw
Goud of zilver met siersteentjes,  
waaronder diamant (of strass)
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

52 Herinnerings- en liefdesmedaillons
18de en 19de eeuw
Diverse edele metalen, ivoor, email en edelsteentjes,  
waarvan sommige met diamant of strass
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder

Medaillons met inhoud
 
Medaillons zoals deze zijn bij uitstek geschikt om herinneringen  
aan een geliefde in te verwerken, of een teken van affectie.  
Ze waren erg populair in de 18de en vooral 19de eeuw.
 
De medaillons kunnen miniatuurportretten bevatten. Of een haarlok  
van een partner of een familielid. Of… geheimzinnige symbolen  
die alleen de geliefde zelf begreep.
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   Turkmenen: gegarandeerde en  
   gearrangeerde geborgenheid

De Turkmenen trekken als nomaden rond in Centraal-Azië. Huwelijken 
zijn bij hen gearrangeerd. Romantische liefde is dan ook geen vereiste. 
Juwelen zijn een investering: je kunt ze makkelijk meenemen en ze 
behouden hun economische waarde.
 
Een huwelijk betekent voor een Turkmeense vrouw allereerst  
economische zekerheid. Als bruidsschat krijgt ze juwelen, een nog 
springlevende traditie. Die blijven haar eigendom. Aantal en kwaliteit  
zijn belangrijk. Zo toon je de rijkdom, de status en het prestige van je 
familie. Juwelen laten ook zien in welke levensfase je bent: getrouwde 
vrouw, vrouw met kinderen, van middelbare leeftijd... Per fase komen er  
andere juwelen bij, waardoor je een vrouw meteen kunt ‘plaatsen’.  
De vuurvergulde zilveren juwelen zijn meestal versierd met glasstenen, 
turkoois en kornalijn. Die rode edelsteen, voor Turkmenen erg kostbaar, 
verwijst naar vruchtbaarheid. Deze werd vaak vervangen door de minder 
dure rode glasstenen.
 
Familiebanden zijn bij de Turkmenen sterk en kinderen heel belangrijk. 
Zij verzekeren het voortbestaan van stam en clan.
 

53 Tekke-vrouw met een  
 moederschapsjuweel (Tumar)  
 en een armband (Bilezik)

Iolatan, vóór 1890 
Reproductie van de originele foto
Wenen, Museum für Völkerkunde
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54 Karakalpak-vrouw in feestkleding  
 en met moederschapsjuweel (Tumar)
 

1930-1940 
Reproductie van de originele foto
Sint-Petersburg, Russisch Etnografisch Museum

55 Dagdan (halssnoer)

Centraal-Azië, Tekke-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Vuurverguld zilver, turkoois en glasstenen (imitatie kornalijn)
Antwerpen, MAS

 
De twee gestileerde adelaarskoppen hebben blauwe turkooizen ogen.  
Het snoer beschermt tegen het boze oog, met name tegen kindersterfte.

56 Turkmeense bruid en bruidegom  
 bij hun huwelijk

Ashgabat, 2001 
Reproductie van de originele foto
Verzameling Staf Daems

 
Zij is getooid met haar bruidsschatsjuwelen.
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57 Tumar (borstjuweel)

Centraal-Azië, Tekke-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Vuurverguld zilver, glasstenen (imitatie kornalijn) en katoen
Antwerpen, MAS

 
Dit juweel heeft een koker als amulethouder. Vrouwen met kinderen 
dragen het, als een moederschapsjuweel. Het rood van de glasstenen  
en het textiel verwijst naar vruchtbaarheid.

58 Egme (diadeem)

Centraal-Azië, Tekke-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Vuurverguld zilver en glasstenen (imitatie kornalijn)
Antwerpen, MAS

 
Dit voorhoofdsdiadeem wordt gedragen bij het huwelijk,  
en daarna tot aan de geboorte van het eerste kind.

59     Bilezik (armband, hier tweeledig)

Centraal-Azië (waarschijnlijk Noord-Afghanistan),  
Yomoed-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Vuurverguld zilver en glasstenen (imitatie kornalijn)
Antwerpen, MAS
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60 Bilezik (armband, hier drieledig)

Centraal-Azië, Tekke-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Vuurverguld zilver en glasstenen (imitatie kornalijn)
Antwerpen, MAS

 
Zilveren armbanden symboliseren de verbintenis van man en vrouw. 
Zoals alle Turkmeense juwelen zijn ze vuurverguld: een mengsel van goud 
en kwik wordt op het zilver aangebracht. Dat wordt verhit, het kwik 
verdampt en het goud blijft achter.

61 Asyk (rugsieraad)

Centraal-Azië, Yomoed-Turkmenen
Eerste helft 20ste eeuw
Zilver met vuurvergulde sierplaatjes en kornalijn
Antwerpen, MAS

 
Deze hartvormige sierplaat dragen vrouwen van middelbare leeftijd  
als amulet op de rug. De vorm verwijst niet naar liefde, zoals in het 
Westen, maar is een gestileerde pijlpunt.
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VERLANGEN NAAR HET HOGERE

Mensen verlangen ernaar hun bestaan zin te geven.  
Velen willen deel uitmaken van iets wat hen overstijgt.  
Spirituele stromingen en religies proberen de verbinding  
met dat bovenmenselijke tot stand te brengen.

In de westerse, christelijke cultuur is het materiële daarbij zeer 
belangrijk. Zeker de katholieke cultuur zet volop objecten in.  
Die verbeelden het onbevattelijke en ze bemiddelen tussen  
de mens en het Hogere.

Prachtige objecten tonen het allerheiligste, brengen de mens 
dichtbij God. De zuivere en duurzame diamant vergroot de kracht 
van dit spirituele verlangen en de eerbied voor het goddelijke.

Begrijpen en tonen wat mensen overstijgt, kan dat?  
Of maken de objecten het verlangen ernaar draaglijk?

B. Nada (Nothing of the cross)  
 Black-Blue version

Thierry De Cordier
2011-2017
Olieverf op gegrond industrieel wandtapijt
Courtesy of the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

 
Een nauwelijks zichtbaar kruis verdwijnt in een zwartblauw vlak.  
Wat overblijft is het grote niets: Nada.

62 Kinderjuweel (?): Heilige Geesthanger
17de of  18de eeuw
Zilver, goud, robijn en diamant
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
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  Dichter bij God
 
 
Wie religieuze juwelen draagt, probeert het verlangen naar 
God tastbaar te maken. Daar worden diverse afbeeldingen en  
symbolen voor gebruikt: het kruis als hét symbool van het christen-
dom, maar ook Jezus’ monogram (IHS) of de Heilige Geest als duif.
 
Christus’ kruisdood was Gods offer om de mensheid te redden.  
Eerbied daarvoor kun je met een juweel tonen. Zowel religieuzen als 
‘gewone gelovigen’ dragen daarom vaak een kruishanger op de borst.  
Het zijn zowel pronkexemplaren als eenvoudige kruisjes. Diamanten 
versterken de symboliek van het kruis: ze staan voor zuiverheid,  
standvastigheid en Gods kracht.
 
Gelovigen komen ook dichter bij God door juwelen aan een kerk te 
schenken, voor of na hun dood. Daar werden ze gebruikt als versiering 
van monstransen, reliekhouders en beelden, vaak Mariabeelden.  
Schenkers toonden zo hun eerbied en devotie. Ze hoopten hierdoor  
ook op een plaats in de hemel.

63 Sieradenboek van hertogin  
 Anna van Beieren

Hans Mielich
München, 1552-1555
München, Bayerische Staatsbibliothek
Digitaal bladerboek (een selectie van de juwelen)

 
Dit Kleinodienbuch is een getekende inventaris van 71 sieraden die  
de hertogin bezat, waaronder veel religieuze juwelen zoals kruishangers.  
Het is een staalkaart van de 16de-eeuwse juweelkunst.
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64 Aartshertogin Isabella Clara Eugenia,  
 infante van Spanje (1566-1633)

Atelier van Frans II Pourbus
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1600
Olieverf op koper
s’ Hertogenbosch, Het Noordbrabants Museum  
(bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam)

 
De vrome Isabella heerste met haar echtgenoot Albrecht over de  
Zuidelijke Nederlanden (1598-1621). Ze draagt een kruishanger met  
grote tafelgeslepen diamanten. Ook de haarjuwelen vallen op met hun 
parels, robijnen en tafelgeslepen diamanten.

65 Borstkruis
Zuid-Duitsland,  ca. 1700
Goud en diamant
Regensburg, Fürstliche Schatzkammer Thurn und Taxis / 
Munich, Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums

   
Louter diamant
 
Deze kruishanger, een topstuk, bestaat alleen uit diamanten.  
Gouden verbindingen houden ze samen. Mogelijk behoorde  
de hanger toe aan een abdis van de abdij van Buchau in  
Duitsland. Hij kwam later in het bezit van het befaamde  
vorstenhuis Thurn und Taxis.

 
66 Bovenste deel van een juweel met  
 Heilige Geest-duifje

België (?), 19de eeuw
Zilver en roosdiamanten
Antwerpen, Sint-Fredeganduskerk
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 VLAAMSE KRUISEN
 
Kruishangers zijn courante juwelen in Europa, van de 16de tot  
en met de 19de eeuw.
Het ‘Vlaams kruis’ is een typisch 19de-eeuws streekjuweel,  
dat aansluit bij de stijl van de ‘Vlaamse harten’. De kruisen zijn bezet  
met diamantschilfers in gesloten doppen. Bovenaan zijn ze vaak  
bekroond met een rozet of loofwerk. Soms zijn de diamanten  
roosgeslepen. Een extra verwijzing naar de roos, een populair  
Mariasymbool?

67 Vlaamse kruisen
Antwerpen, 19de eeuw
Zilver en diamanten
Antwerpen, Sint-Fredeganduskerk

68 Vlaamse kruishanger met bekroning
Antwerpen, 1825-1849
Goud en diamant
Antwerpen, MAS

69 Vlaamse kruishanger
Antwerpen, ca. 1800
Zilver en diamant
Antwerpen, MAS
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70 Twee kruishangers
Antwerpen (?), 19de eeuw
Goud en diamant 
Antwerpen, Sint-Andrieskerk

71 Portret van Carolina Francisca Dumoleijn
Jan Haak
Hulst, 1870
Reproductie van het origineel (olieverf op doek)
Privéverzameling

 
Deze eenvoudige dame toont zich op haar best: op haar zwarte japon 
draagt zij een Vlaams kruis bezet met diamanten.

72 Hanger met het IHS-monogram
Europa, ca. 1560
Goud, email en tafelgeslepen diamant
Londen, Victoria and Albert Museum  
(Given by Dame Joan Evans)

 
De letters van het monogram zijn de eerste drie van de naam  
‘Jezus’ in het Grieks: iota (I), èta (H), sigma (S).

73 Schetsboek van Arnold Lulls: IHS-hanger
Arnold Lulls
Engeland, ca. 1585-1640
Potlood, pen en inkt op perkament,  
in een kalfslederen album
Londen, Victoria and Albert Museum
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Koninklijke ontwerpen
 
De Nederlandse juwelier Arnold Lulls werkte in Londen voor  
koning James I. Hij maakte er juwelen voor koningin Anne.  
Zijn schetsboek toont ontwerpen volgens de laatste mode,  
waarin parels en grote rechthoekige diamanten centraal staan.
 
Bij een tekening van een lens schrijft Lulls: ‘Mij van Franchois  
Pelgrim van Antwerpen gesonden.’ Hij had dus Antwerpse  
handelscontacten.

74 Portret van Christina Pijll
Jacobus Willemsz. Delff II en  
Michiel Jansz. van Mierevelt
1640
Olieverf op paneel
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

 
Het soort burgerlijk juweel dat deze dame draagt – van diamant,  
maar niet te opzichtig of te kostbaar – werd vaak aan een kerk  
geschonken.

75 Rozetjuweel met bekroning
Spanje, begin 18de eeuw
Goud en diamant
Londen, Victoria and Albert Museum

 
Deze burgerlijke hanger met roosgeslepen diamanten was ooit  
een schenking aan de kathedraal van Saragossa. Hij werd pas 
later overgekocht door het Victoria and Albert Museum.
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76 Borsthanger ‘en tremblant’ 
A. Aelewaters
Antwerpen, 1855-1869 
Zilver, goud en diamanten roosjes
Antwerpen, Sint-Andrieskerk

  
Bevende liefdesboodschappen
 
Tot midden 19de eeuw dienden de bloemen aan takbroches zoals deze  
als een soort geheimtaal. Ze brachten liefdesboodschappen over.
 
De diamanten roosjes zijn gezet als triljuwelen: bij elke beweging van de 
drager ‘trilt’ de bloem en schitteren de diamanten. In een tweede leven 
werden ook juwelen als deze vaak in een gelovige sfeer gebruikt.

77 Drie broches 
Antwerpen (?), eind 18de/19de eeuw
Goud/verguld zilver en diamant
Antwerpen, Sint-Andrieskerk

78 Broche in bloemvorm
België
Goud, diamant en parel
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk
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79 Ensemble van collier, diadeem, broche  
 en oorhangers voor Onze-Lieve-Vrouw  
 van Zeven Smarten

Antwerpen
Diamant en andere edelstenen
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk

 
Deze tooi van Maria is samengesteld uit schenkingen van  
oorspronkelijk burgerlijke juwelen.

80 Memorieboek van het Broederschap van  
 Maria van Bijstand en Victorie

Antwerpen, 1810-1870
Papier
Antwerpen, Sint-Andrieskerk      

 
 Milde gelovigen
 
Dit boek doet verslag van alle activiteiten van het Broederschap.  
Ook schenkingen van gelovigen worden vermeld.
 
‘-ten 27: … een diamanten kruijs verleendt  aen ’t Broederschap...
-ten 44: … twee silvere herte verleent (?) aan ’t Broederschap van Maria 
Van Bijstandt … ook een cokkarde met eenen carcan van diamant met  
een kruijsken van dezelve qualitijt in ‘t jaer 1817 den 15 augustus
-49ten: een diamanten kruijs met gouden ketting … verleent aan  
’t Broederschap … door de huijsvrouwe van D. Schonsetters … januari 1815’
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 Het Allerheiligste
 
 
Voor katholieken is de gewijde of geheiligde hostie de kern van het 
geloof. Die hostie, een stukje brood, is het lichaam van Jezus Chris-
tus, de zoon van de onbevattelijke, allerheiligste God.
 
De geheiligde hosties worden zorgvuldig bewaard. Tijdens processies  
of andere vieringen bevindt hij zich in prachtige, rijkversierde houders 
van (verguld) zilveren of gouden edelsmeedwerk: monstransen.  
Zo wil men eerbied en respect tonen. Het woord ‘monstrans’ komt  
van het Latijn voor ‘tonen’.
 
Rond de hostie, in het hart van de monstrans, gebruikte men in Antwerpen 
vaak overvloedig veel diamanten. De schittering dient slechts één doel: het 
allerheiligste zo eerbiedig mogelijk tonen. Alsof de diamantstad de schoon-
heid en zuiverheid van ‘haar’ steen hiervoor extra wilde inzetten.

81 Zonnemonstrans met Sint-Paulusbekering
Johannes Petrus Antonius Verschuylen
Antwerpen, 1839
Blank en verguld zilver, diamant
Antwerpen, Sint-Pauluskerk

 
Deze rijkversierde monstrans, een topstuk, valt op door zijn omvang,  
de beeldengroep én de schitterende stralenkrans rond de lunula.  
Ruim 500 diamantjes sieren de krans, de kroon en het kruis.

82 Torenmonstrans
Johannes Petrus Antonius Verschuylen
Antwerpen, 1859
Zilver en diamant
Antwerpen, Sint-Joriskerk
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83 Cilindermonstrans met Sint-Paulus,    
 met ernaast de lunula (‘maantje’)

Egide-Joseph Watlé
België, 1869
Verguld zilver en diamant
Antwerpen, Sint-Pauluskerk

 
Een lunula is een cirkelvormige hostiehouder.  
Hij wordt in de monstrans  geschoven. Een krans van diamanten  
omgeeft deze lunula.

84 Cilindermonstrans met ivoren  
 engelen en ‘Vlaamse harten’,  
 en met diamanten Mariamonogram

Aloïs Haan
Antwerpen, 1921
Verguld zilver, diamant, ivoor, parels en  
diverse edelstenen
Antwerpen, Sint-Pauluskerk

  
Behalve de diamanten valt in deze monstrans het gebeeldhouwde  
ivoor op. Het is een uniek stuk.

85 Miniatuurmonstrans in zwart etui 
18de eeuw
Gedreven zilver en parels
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst  
en Geschiedenis
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86 Zonnemonstrans
Johannes Petrus Antonius Verschuylen
Antwerpen, 1831-1868
Verguld zilver en diamant
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk

 
Ook deze monstrans is rijk versierd met diamanten: op de ruiker,  
het kroonvormige baldakijn met kruis en wereldbol bovenaan,  
de twee krullen waarop engelen knielen, bij de lunula...  
Bij beweging schitteren de oorhangers en broche, triljuwelen, nog feller.

 
 Via Maria dichter bij God
 
 
In de katholieke Kerk is de verering voor Maria opvallend.  
Als Jezus’ moeder bemiddelt zij tussen gelovigen en het goddelijke. 
Daarom heet zij ‘de moeder van alle gelovigen’. Maria is ook  
Antwerpens beschermheilige. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal  
is aan haar gewijd.
 
Maria’s statuut van stadspatrones krijgt in 1899 een extra dimensie.  
Paus Leo XIII geeft dan de toestemming om het Mariabeeld van de 
kathedraal te kronen. Dat is een uitzonderlijke eer voor beelden  
waar gelovigen gunsten aan toeschrijven. De kroning vindt plaats op  
15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming. Ze valt dat jaar  
samen met de 500ste verjaardag van de Onze-Lieve-Vrouw Processie.  
De volksopkomst is gigantisch.
 
De kroon is een van Maria’s attributen, naast haar kledij en scepter.  
Hij symboliseert de beloning voor haar geloof en maakt haar tot  
‘koningin van de hemel’. De sleutel is die van de hemeldeur:  
Maria opent die voor gelovigen…

44



87 Processies 
 
In een processie wordt het heilige aan de gelovigen getoond.  
Zo kunnen zij hun geloof en eerbied laten zien. Deze katholieke  
optochten brachten massa’s volk op de been, en doen dat soms nog.
 
Eerst komen de heiligen, vervolgens het beeld van Maria, de ‘koningin  
van de heiligen’ en ten slotte Jezus zelf, als heilige hostie in een kostbare 
monstrans. Hoogwaardigheidsbekleders en verenigingen volgen de 
processie.

88 Affiche voor de kroningsfeesten 
 van Onze-Lieve-Vrouw

Ontwerp: Jos Ratinckx; druk: Bellemans Frères
Antwerpen, 1899
Papier bevestigd op doek
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Het hoogtepunt van de feestelijkheden in 1899 is de kroning op dinsdag  
15 augustus. Gelovigen reiken Maria haar nieuwe Jubelkroon aan.

89 Kopijboek van de uitgaande briefwisseling  
 van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Antwerpen, 1899
Papier
Beveren, Rijksarchief Antwerpen-Beveren,  
(Archief van de Kerkfabriek van de  
Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof)

 
De kerkfabriek van de kathedraal verwacht veel volk voor de  
500ste Mariaprocessie. Burgemeester Van Rijswijck wordt 
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verzocht in te staan voor politie te paard én het schoonmaken  
van de straten.
 
27 Juli 1899: ‘Gezien de buitengewone plecht welke dit jaar deze  
processie zal worden bijgezet alsmede het samentreffen met de Van 
Dijckfeesten, is het zeker dat dien dag oneindig veel volk in de stad zal 
zijn, hetgeen dus ook, volgens onzen meening, het vergezellen der 
processie door gemeld policiekorps zou rechtvaardigen, zoals zulk 
vroeger nog in buitengewone omstandigheden is gebeurd.’

90 Staakmadonna
Vlaams, vroeg-19de-eeuws
Beschilderd hout, met ijzeren bevestigingsschroeven,  
en katoenen onderkleed
Antwerpen, privéverzameling

 
Staakmadonna
 
Een staakmadonna is een constructie van latten rondom een stok.  
Alleen hoofd en handen van Maria en het Kind Jezus zijn uitgewerkt.  
De eenvoudige, lichte pop wordt aangekleed. Vaak gebeurt dat met 
prachtige gewaden en juwelen, afhankelijk van de feestelijke  
gelegenheid. Ze zijn een eerbetoon aan Maria. Voor de kronen  
en scepters zijn er op hoofd en handen pinnen.
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91 Teekening der Jubel Kroon  
 van O.L.Vrouw, versierd met Edelgesteente  
 door de Antwerpsche Bevolking ter  
 gelegenheid der Kroning van het  
 Eerbiedwaardig Beeld van O.L.Vrouw  
 in 1899 geschonken

Jos Junes
Antwerpen, 1898
Papier
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Dit is het winnende kroonontwerp van de wedstrijd die voor het maken 
van de jubelkroon werd uitgeschreven.

92 Jubelkroon van Onze-Lieve-Vrouw
Jos Junes
Antwerpen, 1899
Goud, parels, diamant, robijn, topaas, aquamarijn,  
kwarts en citrien
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

  
Mariakroon van de Antwerpenaren
 
In 1898 won de Antwerpse edelsmid Jos Junes de wedstrijd voor het 
maken van de jubelkroon voor het Mariabeeld. De kroon is vervaardigd 
uit goud en edelstenen van 300 juwelen, allemaal schenkingen van  
Antwerpse gelovigen. Er werd ook 30.000 frank voor ingezameld.
 
De kroon met zijn vier geledingen en rijke Mariasymboliek schittert  
met robijnen, topazen en vele diamanten. Ze doen de stadspatrones 
én Antwerpen Diamantstad alle eer aan.
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93 Feestscepter van Onze-Lieve-Vrouw
Antwerpen, 1924
Zilver, diamant en amethist
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

  
Koninklijke scepter
 
Maria’s huidige scepter werd vervaardigd bij de 25ste verjaardag  
van de kroning van haar beeld. Een scepter zet haar ‘koninklijke’  
waardigheid kracht bij. Hij werd gefinancierd met geld dat men 
inzamelde tijdens de Antwerpse Lourdesbedevaart van 1923.
 
Ook hier versterken diamanten de luister van het object: bij de in  
het zilver gedreven leliestengels en rozen, bij het Maria-monogram  
dat de scepter bekroont. Onderaan flankeren twee diamanten  
handjes de diamanten burcht van Antwerpen.

94 Sierslabbetje van Onze-Lieve-Vrouw
Antwerpen
1851-1900
Rijselse kant met acht opgenaaide juwelen
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

  
De diamanten broches en het diamanten halssnoer zijn waarschijnlijk 
schenkingen van gelovigen. Mevrouw Lieven Gevaert schonk het  
parelmoeren snoer.
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95 Kruishanger van Onze-Lieve-Vrouw
Antwerpen, ca. 1899
Zilver en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

  
Dit kruis wordt bij kerkelijke feestdagen als borstkruis opgehangen aan 
het Onze-Lieve-Vrouwbeeld. Voorname dames droegen een gelijkaardig 
kruis. Zo toonden zij hun christelijk geloof.

96 Hart van Onze-Lieve-Vrouw
Antwerpen, 1901 - 1950
Zilver op blauwe geëmailleerde kunststof,  
diamant en amethist
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Dit hart, met een gekroond diamanten Mariamonogram, wordt op  
kerkelijke feestdagen bevestigd op het metalen voorzetstuk dat het beeld 
dan draagt.

97 Druiventros en sleutel van Onze-Lieve-Vrouw
Antwerpen, 1850-1900
Goud en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Maria is de moeder van Jezus. Zijn offerdood wordt gesymboliseerd  
door een druiventros die in de wijnpers geperst wordt.
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98 Kroon van het Kind Jezus
Antwerpen, 1899
Goud, smaragd, parels, robijn en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Boven de wereldbol prijkt het Jezusmonogram: IHS. Net boven de 
hoofdband zegt het Latijn: ‘U, Jezus, komt de glorie toe, Gij die uit de 
Maagd geboren zijt’.

99 Scepter van het Kind Jezus
Antwerpen, 1899
Goud, azuriet en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
De scepter, een machtssymbool van vorsten en godheden,  
verwijst naar Christus’ toekomstige macht om het goede te laten  
zegevieren over het kwade.

100 Rijksappel van het Kind Jezus
Antwerpen, 1828
Goud en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
De rijksappel, een bol met daarboven een kruis, symboliseert het  
gezag van Jezus over de wereld, die hij kwam redden.
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101 Hart van het Kind Jezus
Antwerpen, 1890-1910
Email en diamant
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

 
Het hart toont het IHS-monogram, de drie Griekse beginletters van 
‘Jezus’, en is bezet met diamanten. Jezus’ heilig hart staat symbool voor 
zijn barmhartigheid en allesomvattende liefde voor de mens.

102 Sierslabbetje met kruishanger  
 van het Kind Jezus

Antwerpen, 1841-1860
Mechelse kant, zilver en diamant  
Antwerpen, Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof

103 Postkaart van het Mariabeeld  
 in feestkledij van Onze-Lieve-Vrouw    
 Tenhemelopneming

 Antwerpen,  
 Kathedraal - Kapel Onze Lieve Vrouwe Lof
 
Eén dag per jaar wordt de patroonheilige van Antwerpen en  
van de kathedraal op haar mooist uitgedost. Dat gebeurt op  
Maria’s feestdag, 15 augustus.
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104 Drie processiekussens versierd met  
 15 ‘Vlaamse harten’ en andere juwelen

Vlaams, ca. 1950
Fluweel, goud, zilver, diamant en andere edelstenen
Reet, Heilige Maria Magdalenakerk

 
De kussens tonen een ‘volksere’ vorm van Mariadevotie.  
Ze zijn versierd met schenkingen, verwerkt in de geborduurde letters: 
‘Vlaamse harten’ maar ook zakhorloges en kettingen.  
Harten en andere diamanten juwelen werden vaak geschonken  
voor de versiering van Mariabeelden.

105 Document: ‘alle myne goude juweelen  
 en diamanten… tot versiering van  
 het beeld van Onze Lieve Vrouw’

Antwerpen, 1939
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk

 
Burgemeester Camille Huysmans geeft in 1939 de toestemming  
om de juwelen te verkopen die Maria Van den Eynden in 1920 aan  
de Sint-Carolus Borromeuskerk schonk. De opbrengst zal dienen  
voor de versiering van het Mariabeeld.

106 Schenkingsdocument: ‘un coeur  
 en diamant avec chaine en or’
 

Antwerpen, 28 augustus 1858
Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk

 
De gemeenteraad aanvaardt de schenking door Maria Thérèse  
Motthée van een diamanten hart met gouden ketting aan de  
Sint-Carolus Borromeuskerk. Was getekend: de burgemeester.
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 Boeddhisme: verlangen naar het niets
 
 
Het streven naar onthechting van het materiële – over vele levens  
heen – kenmerkt de grote Indische spirituele stromingen.
 
Diamant en andere edelstenen zijn in India van oudsher een cultureel 
waardevol goed en een teken van rijkdom. Ook de energetische invloed 
van edelstenen op hun drager wordt zeer gewaardeerd.
 
Vooral diamant – een hard en zuiver mineraal – heeft dankzij zijn  
eigenschappen een belangrijke symbolische betekenis in het boeddhisme: 
scherp inzicht in de zuivere werkelijkheid.
 
Het doel van alle Indiase religies is: zich bevrijden uit de eindeloze  
kringloop van wedergeboorten vol lijden. Voor Boeddha is het ‘verlangen’ 
de oorzaak van alle lijden. Wie inziet dat alles voortdurend verandert en 
dat alleen het ‘niets’ bestaat, hecht zich niet langer aan materiële zaken  
en bereikt de ‘verlichting’. Zijn geest, vrij van verlangen, gaat op in het 
nirwana, het niets, de leegte.

107 Het paradijs van Amitabha  
Autonome Regio van Tibet, China, 19de eeuw
Rolschildering op doek (thangka), in brokaatlijst
Antwerpen, MAS

  
Gelukzaligheid
 
Het tussenparadijs Sukhavati is een gelukzalig land – of geestestoestand 
– met schitterend licht en vol met fijne geuren, bloemen, zoete rivieren, 
bomen waar edelstenen aan groeien... Mensen verblijven er vlak voor  
ze het boeddhaschap (de verlichting) en het nirwana (de verlossing) 
bereiken.
 
Dit westelijke paradijs, ook ‘Zuiver Land’ genoemd, wordt beheerd  
door Amitabha, de boeddha van het oneindige licht. Hij belichaamt de 
verandering van begeerte in diepe wijsheid.
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108 Grote Vajra (exemplaar uit een tempel)

Autonome Regio van Tibet, China, 20ste eeuw
Brons
Privéverzameling Monique Francken

 
Een vajra kan in tempels soms omvangrijk zijn, zoals dit exemplaar.

109 Vaishravana, ook Jambhala genoemd
Vooraan: beeldje in koperlegering en turkoois
Achteraan: rolschildering op doek (thangka), in brokaatlijst
Tibetaanse Autonome Regio, China, 18de eeuw
Antwerpen, MAS

  
God van rijkdom en weelde
 
Onder zijn linkerarm houdt Vaishravana een mangoeste vast. Wanneer hij 
op het roofdiertje duwt, spuwt het beest juwelen. In zijn rechterhand 
houdt hij een vrucht en zijn rechtervoet ligt op een schelp en een schaal 
van edelstenen, symbolen van vruchtbaarheid en overvloed.
 
Vaishravana heerst over de Yaksha’s, natuurgeesten die de bodemschatten 
bewaken. Goud, zilver en edelstenen zijn zonder hun hulp moeilijk te 
bemachtigen.

 
110 Diamant-sutra

Handgeschreven tekst in het Chinees door Zhang Jizhi, 
Song-dynastie, 1253
Inkt op papier
Gent, Universiteit Gent – schenking National Museum 
Taiwan aan Universiteit Gent
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Perfectie van het inzicht
 
Het morele pad van boeddhisten om het hogere bewustzijn te bereiken 
wordt uiteengezet in teksten en handleidingen. Deze lessen van de 
Boeddha heten ‘sutra’s’. De Diamant-sutra (1ste eeuw n.Chr.) is  
een van de bekendste.
 
Het onderwerp is de ‘Perfectie van het Inzicht’, de belangrijkste van de 
zes perfecties die een mens moet bereiken om tot het boeddhaschap te 
komen. Het inzicht maakt duidelijk dat alle waarneembare verschijnselen 
slechts illusies zijn. Alleen de leegte of het niets bestaat.

111 Diamant-sutra
2016
Papier

 
De oudste vertaling van de Diamant-sutra is in het Chinees (868).  
Bij de verspreiding van het boeddhisme werd het werk vaak vertaald,  
tot op vandaag. Blader gerust in dit inkijkexemplaar. 

 
112 Vajra en bel

Nepal, 20ste eeuw
Brons
Privéverzameling Chris De Lauwer

  
Wijsheid leidt naar nirwana
 
Een vajra, Sanskriet voor ‘diamant’, is een rituele scepter.  
Men gebruikt hem bij de meditatie om zo dichter tot de verlichting te 
komen. Hij symboliseert het doorklieven van hindernissen, vooral de 
‘onwetendheid’.  
 
Een vajra hoort bij een handbel: de ene symboliseert de weg of  
methode, de andere het doel dat men uiteindelijk wil bereiken:  
de wijsheid die leidt naar het nirwana.



55



56



113 Kimberlietsteen met diamant

Herkomst: Kimberley Mine Northern Cape  
Province South Africa
Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen

 
  
Diamant: louter koolstof
 
Diamant is een van de vele mineralen in de aardkorst.  
Hij kan bijna zo oud zijn als de aarde zelf en is dus vele miljoenen  
jaren ouder dan de mens.
 
Diamant is zowat 4,6 miljard tot 542 miljoen jaar geleden gevormd.  
Hij bestaat uit louter koolstof, een materie die in de natuur in vele  
verbindingen voorkomt. Zelfs de mens bestaat voor 23% uit koolstof. 
Maar in zuivere vorm kan koolstof dus ook als diamant bestaan.
 
Om die gekristalliseerde vorm te krijgen waren de juiste omstandigheden 
nodig: miljoenen jaren met extreem hoge temperaturen en druk,  
minstens 150 kilometer onder het aardoppervlak. Vulkaanuitbarstingen 
stuwden de diamant naar dat oppervlak. Diamant  komt daarom voor in 
een vulkanisch moedergesteente: de kimberliet (al bevat niet alle  
kimberliet diamant).
 
Diamant is de hardste van alle stoffen in de natuur. Zijn transparantie  
en hoge brekingsindex doen invallend licht schitterend weerkaatsen.
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VERLANGEN NA AR STATUS

Veel mensen verlangen ernaar om te laten zien waar ze economisch en 
maatschappelijk staan. Hoe succesvol ze zijn. Dat doen ze in  
veel gevallen met uiterlijke tekenen. Die verschillen naargelang  
de tijd en de omgeving.

In de westerse cultuur wordt ‘succes tonen’ vaak materialistisch  
ingevuld. Mensen verwerven, bezitten, dragen, tonen objecten  
die prestige uitstralen. Dikwijls zijn die gemaakt van kostbare  
materialen zoals diamant, waarmee heren en vooral dames zich  
tooien volgens de heersende mode.

Koninklijke en adellijke rolmodellen van weleer maakten intussen plaats 
voor nieuwe, uit de populaire cultuur en de sportwereld.  
Het doel blijft hetzelfde: ‘Zie mij’, ‘Bewonder mij’.

Uiterlijk vertoon is tijdelijk, net als het menselijk bestaan zelf. Leidt  
het verlangen naar status naar schoonheid of/en naar schone schijn?

C C.B.II
 Subodh Gupta, 2009
 Roestvrij staal, roestvrij keukengerei, neon, lichtbox  
 en glasvezel
 Uniek
 Private Collection Switzerland
 
Een medaillon van blinkende potten en bestek toont zich als een  
hedendaags memento mori. In het licht van onze sterfelijkheid krijgen 
ijdelheden en schittering een andere betekenis.

114 Memento mori-ring met schedel  
 Europees, 17de eeuw
 Diamant, goud en email
 Oxford, Ashmolean Museum, University of Oxford (zie ook p. 16)
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115 Pronkkabinet
Antwerpen, 17de eeuw
Hout ingelegd met ivoor, ebbenhout en schildpad
Antwerpen, MAS

  
Opbergkast en pronkmeubel
 
In een kunstkabinet borg men kostbaarheden en rariteiten uit natuur  
en kunst op: munten en cameeën, fossiele schelpen, koralen,  
waardepapieren, edelstenen zoals diamanten... Luxueuze exemplaren 
waren ook pronk- en statusmeubelen. Zoals dit exemplaar, dat bij  
Rubens thuis had kunnen staan.
 
Deze meubels zijn vaak vernuftig, met vele laatjes en (verborgen)  
vakken. In een centrale spiegelruimte zag je een object aan alle kanten.  
In de 17de eeuw werd Antwerpen hét internationale productiecentrum 
van dergelijke kunstkasten. 

Wat kon je zoal in een pronkkast vinden: 

116 Fossiel van een zee-egel
Mesozoïcum
Antwerpen, MAS

  
Naturalia als deze zee-egel zijn (onderdelen van) bijzondere planten  
en dieren: koralen, stenen, schelpen…

117 Fossiel van een stukje koraal

Antwerpen, MAS
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118 Stukje ruwe malachiet
Antwerpen, MAS

119 Romeinse munten
 
Het kunstkabinet was voor de eigenaar ook een middel om zijn  
kennis van de klassieke oudheid te demonstreren. Daar hoorden  
Romeinse munten bij.  

Minimeesterwerkjes
 
Cameeën zijn in reliëf gesneden (half)edelstenen of zeeschelpen  
waarbij de achtergrond wordt weggesneden. Bij een intaglio ligt de 
uitgesneden voorstelling niet óp, maar ín het gladde oppervlak van  
een halfedelsteen of mineraal.
 
De technieken dateren al uit de oudheid. Sinds de renaissance werden  
dit opnieuw collector’s items. Deze exemplaren met Grieks-Romeinse 
motieven zijn 19de-eeuws.

120 Cameeën

121 Intaglio’s

122 Twee lepels
Laat-16de of 17de eeuw
Zilver en schelp van de kaurislak (Stille Oceaan)
Antwerpen, MAS
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Lepels als deze zijn luxestukken. Ze werden uitzonderlijk uit het  
kunstkabinet gehaald, bijvoorbeeld voor het innemen van een medicijn  
of het eten van kaviaar en zeevruchten.

123 Koninginneschelp
Antwerpen, MAS

124 Cypraeidae
Antwerpen, MAS

125 Partij ‘Herkimer-diamanten’
 
Dit zijn kleurloze kwartsstenen waarvan de glans en vorm op  
echte diamant lijken.

126 Het testament van 
 Peter Paul Rubens (1577-1640)

27 mei 1640
Papieren reproductie van het origineel testament
Lennik, Kasteel van Gaasbeek (Ad 37)

  
Gouden ketenen, parels en diamanten
 
In een kabinet werden belangrijke papieren bewaard, 
zoals dit testament. Rubens maakte het enkele dagen voor 
zijn dood. De diamanten en andere juwelen die hij verwierf vóór en 
tijdens het huwelijk met zijn tweede echtgenote, Helena Fourment, 
worden er uitvoerig in beschreven:
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‘…behalvens de juweelen voorden houwelyck aen haer gegeven  
naementlyck twee goude ketenen met diamanten, een goude ketene met 
Indiaens werck bestaende in derthien touren, noch eene ketene van Musques 
gegarniseert in gout, noch eene goude ketene geemalieert met swert ende wit. 
Dry touren perlen, eene bagge met diamanten tsedert bekeert in eene boeyte, 
eenen gouden Ancker met diamanten, eenen gouden appretador met  
diamenten, een paar oorpendanten met diamenten, eenen rinck met  
eenen grooten diamant gecommen van Engelant. …’

127 Portret van Helena Fourment  
 (1614-1673) met borsthanger

Peter Paul Rubens
Antwerpen, 1630-1640
Olieverf op doek
Amsterdam, Rijksmuseum

  
De vrouw van Rubens
 
Helena Fourment, Rubens’ tweede vrouw, wordt door hem geportretteerd 
met een lange gouden ketting bezet met tafeldiamanten. Er hangt een grote 
rozetbroche aan, óók met tafeldiamanten. In het haar en om de mouwen 
draagt Helena een met diamanten versierd sieraad.
 
Samen met haar rijkelijke kledij tonen de juwelen haar status en die van 
haar man. Het huwelijkscontract van Helena en de schilder uit 1630 
verwijst al naar ‘juweelen en fraeijecheden’.
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128 Diamanten borsthanger
Transylvanië of de Nederlanden, 
1620-1640
Goud, diamant en email
Budapest, Hongaars Nationaal Museum

  
Pronkstuk
 
Dit borstjuweel lijkt sterk op de hanger op het portret van Helena  
Fourment. Het dateert uit dezelfde periode. De stijl was toen gangbaar in 
Europese juweelontwerpen. Door de vele en grote tafeldiamanten is dit 
een pronkstuk. Een rijke schilder-diplomaat als Rubens toonde er zijn 
status mee.
 
De rozetvormige broche telt twee cirkels, onderverdeeld in zes lobben. 
Ze zijn bezet met diamanten en hebben centraal een piramidevormige 
diamant. De hangers bevatten kleinere diamanten.

 Vijfhonderd jaar pronken met diamant
 

Diamant was lang een luxe voor de happy few. Mettertijd wordt de  
steen bereikbaar voor een groter publiek. De beoogde effecten blijven 
dezelfde: het plezier van stralende schoonheid en het tonen van status.
 
Tot begin 18de eeuw komen diamanten uitsluitend uit India.  
De dure stenen worden meestal verwerkt in juwelen. Vorsten en hoge 
edellieden tonen diamanten ook in prachtige kabinetten, samen met 
andere kostbare objecten.
 
Daarna ontdekt men nieuwe mijnen, eerst in Brazilië en gaandeweg wereld-
wijd. Hierdoor raakt de diamant binnen het bereik van een breder publiek 
van burgers. Er komen nieuwe rolmodellen, zoals in onze tijd film- en 
popsterren. De modische verschillen zijn uiteindelijk slechts oppervlakkig. 
 
De essentie van het tonen van diamant blijft immers dezelfde.  
Rubens’ vrouw Helena Fourment, keizerin Sissi, Marilyn Monroe,  
Kim Kardashian en Lil Wayne… Allemaal laten ze hetzelfde verlangen 
zien: ‘Bewonder mij, ik heb het gemaakt.’
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129 Miniatuurportret van een dame  
 met diamanten borstjuweel

Nederlanden of Spanje, 17de eeuw
Olieverfschildering op koper
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

  
Miniatuurportret
 
Miniatuurportretten van dames, heren of kinderen zijn bedoeld voor 
privégebruik. Vaak werden ze cadeau gedaan. Door hun afmetingen 
pasten zij in een vestzak of tasje.
 
De omvangrijke broche van deze rijke dame bevat centraal een  
puntdiamant met daaromheen diverse tafeldiamanten.

130 Mary Tudor
Hans Ewouts
Antwerpen-Londen, 1574
Olieverf op paneel
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

  
Koningspracht
 
Mary Tudor, dochter van de Engelse koning Hendrik VIII en  
echtgenote van de Spaanse koning Filips II, wordt op meerdere  
portretten afgebeeld met deze rijkelijke juwelen.
 
Een kleine en grotere rozet op de borst bevatten beide een  
tafeldiamant. De gouden schootketting is versierd met parels en  
tafeldiamanten, net als de armbanden op de mouwstroken.  
Aan beide handen draagt ze een gouden ring met tafeldiamant,  
met rechts nog een robijn erbij.
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131 Portret van een vrouw
Conrad Faber
16de eeuw
Reproductie van het origineel (olieverf op paneel)
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

 
Juwelenpracht
 
Deze Duitse dame uit de hogere klasse draagt op haar kostbare  
zwartfluwelen kleed een indrukwekkende juwelenpracht: een gouden 
halsboord met parels en kostbaar niëllo (inlegwerk van metalen); een 
zware gouden ketting waaraan een broche met diamanten, een robijn  
en parels; een nog grotere gouden ketting met kleinere schakels en  
twee munten.
Aan haar vingers draagt ze maar liefst twaalf gouden ringen,  
waarvan vier met een puntdiamant.

132 Ring met puntdiamant
Ca. 1500
Goud en diamant
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

 
Een ongeslepen puntdiamant beschermde de drager van, zo nam men aan.

133 Ring met puntdiamant
16de eeuw
Goud en diamant
Oxford, Ashmolean Museum, University of Oxford

 
Puntdiamanten zijn onbewerkte stenen die hun natuurlijke piramidale of 
octaëdervorm behielden. Men nam aan dat ze zo hun bijzondere 
beschermende krachten behielden.
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134 Schetsboek met sieradenontwerpen  
Thomas Cletcher (II) 
1644-1668
Reproductie van het origineel (aquarel en inkt op papier)
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen

  
Verkocht!
 
Thomas Cletcher was een Haags juwelier en goud- en zilversmid.  
In dit schetsboek tekent hij diamanten en parels, niet zozeer voor hun 
schoonheid maar om hun handelswaarde. Hij vermeldt de karaat en 
marktwaarde, wiens eigendom ze waren en wie ze kocht.
 
Bij de allereerste diamant staat: ‘De eerste diamant, 33,5 caraat, heeft 
toebehoort aan Maria de Medici en is aan sijne hoogheit verkocht voor 
80.000 gulden in 1644 ’t welcke seer goedenkoop is.’

135 Paar oorringen
Nederlanden, 1680-1700 
Diamant gezet in zilver, hessoniet granaten gezet in goud
Londen, Victoria and Albert Museum  
(Schenking Dame Joan Evans)

136 Portret van Margareta Riccen
Jan Mytens
Den Haag, 1658
Olieverf op doek
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh

 
Margareta poseert met een hoofdjuweel in strikvorm, bezet met  
tafeldiamanten. Aan haar linkerhand draagt ze een diamanten ring.
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137 Huwelijkswaaier in Louis XV-stijl
Frans of Engels, 1775-1780
Papier, goud, diamant, glas, parelmoer, hout en textiel
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder

 
Deze huwelijkswaaier toont op de buitenbenen portretjes van  
het kersverse paar. Het sluitpunt bevat een diamant.

138 Chatelaine met horloge
Julien Le Roy
Parijs, ca. 1750
Goud, diamant, jaspis en email
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 
Aan deze rijkversierde ketting hangt hét 18de-eeuwse statussymbool:  
een zakhorloge. De houders van sleutel en stempel, en de lijst rond de 
emailplaatjes en het uurwerk zijn versierd met roosdiamantjes.

139 Vorsteliicke Warande der Dieren waer in  
 de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael,  
 en historiael, vermakelijck en treffelijck  
 wort voorgestelt, 1617

Joost van den Vondel (1587-1679) 
Marcus Gheeraerts (illustraties)
Amsterdam, 1682
Papier, ingebonden
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

  
De haan en de diamant
 
In dit boek voert auteur Joost van den Vondel dieren op om zo menselijk 
gedrag op de korrel te nemen. Wanneer een haan op een hoop vuilnis naar  
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eten zoekt, maar een diamant vindt, verzucht hij: wat ben ik met zo’n  
fraai juweel? Wat heb ik aan uiterlijk vertoon als ik honger heb? 
Anders gezegd: pracht en praal is waardeloos als het innerlijke  
het essentiële ontbeert.

 BROCHES
 
Broches speldt men op een vest of kleed. Ze bestaan in verschillende 
vormen, zoals bloemtakken of strikken. Vooral in de 19de eeuw waren  
ze populair.
Takbroches met kleine briljanten worden vaak en tremblant gemonteerd: 
de veren en het laagje zilver trillen door te bewegen. Zo versterken ze  
de schittering van als briljant geslepen diamanten.

140 Strikbroche en takbroche
19de eeuw
Goud, zilver en diamant
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder

 
De symboliek van strikken, verbondenheid, is in de 19de eeuw erg  
populair. Diamanten versterken dat nog: zij staan voor duurzaamheid.

141 Voorhoofdnaald (aigrette) 
 als een bloementak met een strik,  
 volledig bezet met diamanten

19de eeuw
Zilver, goud en diamant  
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder
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142 Takbroche in de vorm van een bladertak   
 met centraal geplaatste bloem en tremblant

19de eeuw
Zilver, goud en diamant 
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder

 STREEKJUWELEN

Streekjuwelen zijn verbonden met een regio of gemeenschap. Door hun 
stijl en vorm sluiten ze aan bij de plaatselijke klederdracht. De materialen 
zijn minder kostbaar: vaak worden kleine diamantjes en diamantschilfers 
gebruikt. Maar als statussymbool in de plaatselijke gemeenschap zijn de 
juwelen zeer ‘waardevol’.

143 Halsketting met bloem-, ster-  
 en rozetmotieven

België, 19de eeuw
Zilver, diamant en imitatiediamant
Antwerpen, MAS

 
Dit is een assemblage van dertien oorhangers.  
De rozet bestaat uit vier oorhangers.

144 Drieledige hanger en oorhangers
België, 1832-1869
Goud en diamant(schilfers)
Antwerpen, MAS
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145 Drieledige hanger
België, 1832-1869
Goud, zilver en diamant
Antwerpen, MAS

 
Dit Vlaamse streekjuweel is ajour of open uitgewerkt,  
voorzien van bloemmotiefjes en bezet met diamantschilfers.

146 Diamanten oorhangers 
19de eeuw
Zilver en diamant (Antwerpse ‘roosjes’)
Deurne (Antwerpen), Sint-Fredeganduskerk

147 Halsketting met vijf hangers
Cornelius Betrams
1832-1869
Goud, zilver, diamant en email
Antwerpen, Collectie Smidt van Gelder
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148 Portret van keizerin Elisabeth (Sissi),  
 met diamanten sterren in het haar

Anton Mag. Sever, naar het originele portret  
door Franz Xavier Winterhalter uit 1865
2000
Reproductie van het origineel (olieverf op doek)
Wenen, Museen des Mobiliendepots/Keizerlijke 
Meubelverzameling 

Sissi
 
In 1865 bestelt de Oostenrijkse keizer Franz-Joseph een inmiddels 
befaamd portret van zijn echtgenote, keizerin Elisabeth (1837-1898).  
Hij doet dat bij dé portretschilder van zijn tijd. Elisabeth is beter bekend 
met haar koosnaam: Sissi.
 
In haar prachtig opgemaakte kapsel draagt Sissi sterjuwelen. De bekende 
Weense juwelier Alexander Emmanuel Köchert had haar zomaar even 27 
exemplaren verkocht. Dergelijke sterren waren zeer populair in 
19de-eeuwse koninklijke middens, ook als broche of op een diadeem.

149 Grote portretten, kleine juwelen 

150 Fragment uit de langspeelfilm Sissi 
1955
Regie: Ernst Marischka

 
In 1854 trouwt Elisabeth van Beieren met haar neef, de Oostenrijkse 
keizer Franz Joseph. Zij is 16, hij 24. De overbekende film heeft het  
over hun verloving. Romy Schneider speelt de rol van Sissi, die schittert 
met haar sterjuwelen.

71



151 Diamanten sterjuwelen
Frankrijk (?), 1860
Goud, zilver, ronde oude en roosgeslepen diamanten
Antwerpen, privéverzameling

152 Diamanten sterbroche
Cartier Paris, 1889
Goud, zilver, oud en roosgeslepen ronde diamanten
Collection Cartier

153 Portret van koningin Elisabeth  
 van België (1876-1965)

Alban
België, 1920-1930
Reproductie van de originele foto
Brussel, Archief van het Koninklijk Paleis

   
Diamanten diadeem
 
Elisabeth van Beieren, nicht en naamgenoot van de Oostenrijkse  
keizerin Elisabeth (Sissi), wordt in 1909 koningin van België. Die status 
vereist passende juwelen. Ze koopt markante diamanten juwelen bij  
la Maison Cartier, door Edward VII omschreven als ‘juwelier van  de 
koningen, koning van de juweliers’. Cartier wordt in 1919 hofleverancier.
 
De diamanten diadeem is zo’n aankoop. De fotograaf Alban portretteert 
Elisabeth ermee, een overbekende foto die ook als postkaart is verspreid. 
Ze poseert volgens de mode van de roaring twenties.
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154 Diadeem in rankwerk van Elisabeth,  
 koningin der Belgen (1876-1965)

Cartier Paris, 1910
Platina, een kussenvormige diamant en 
ronde oud geslepen diamanten
Collection Cartier

 
Koninklijke diadeem
 
Deze diadeem bevat 1282 diamanten. Ze zijn verwerkt in ranken en 
acanthusbladeren.

De koningin droeg de diadeem als hoofdband, zoals de mode het voor-
schreef. Uitzonderlijk kwam dit familiestuk weer in het bezit van  
het juweliershuis Cartier, waar het een van de historische topstukken is.

155 Diamond Diva’s 
 
Zsa Zsa Gábor, actrice (1917-2016)
Marilyn Monroe, actrice (1926-1962)
Audrey Hepburn, actrice (1929-1993)
Elisabeth Taylor, actrice (1932-2011)
Madonna, zangeres (°1958)
Victoria Beckham, zangeres en modeontwerpster (°1974)
Kim Kardashian, televisie- en societypersoonlijkheid (°1980)
Katy Perry, zangeres en actrice (°1984)
Miley Cirus, actrice en zangeres (°1992)
Gigi Hadid, model en televisiepersoonlijkheid (°1995)
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Hiphop
 
Diamant wordt tegenwoordig nagenoeg overal gedolven, maar blijft  
tot de verbeelding spreken. In Europa verliest de steen wel terrein, zeker 
bij jonge mensen met een andere smaak en stijl dan die van hun ouders. 
Noord-Amerika en Oost-Azië zijn nu de belangrijkste afzetmarkten.
 
Diamant, echt of fake, is nu ook een statussymbool in delen van de  
rap- en de hiphopscene en in de wereld van de vechtsporten.

156 Bling Bling Boys 
 
Floyd Mayweather, bokser (°1977)
Conor McGregor, MMA-vechter (°1988)
Cristiano Ronaldo, voetballer (°1985)
Salman Khan, Indiaas filmacteur en producer (°1965)
Michael Jackson, zanger (1958-2009)
Snoop Dogg, rapper (°1971)
Pharrell Williams, zanger en muzikant (°1973)
2 Chainz, rapper (°1977)
Lil Wayne, rapper (°1982)
T-Pain, producer en zanger (°1985)

157 ‘Diamanten’ tandjuwelen
  
Grillz
 
Grillz en andere tandjuwelen laten de tanden fonkelen en schitteren.  
De diamanten steentjes – of hun kristalglazen imitaties – worden op de 
tanden gekleefd. Of men laat zijn tanden vervangen door diamanten 
exemplaren, zoals de rapper Kanye West deed.
 
Grillz zijn de nieuwste verschijningsvorm van de aloude schittering en 
status die met diamant is verbonden.

 

74



158 Luxespel 
 
Hoe ver gaan mensen in het laten zien hoe rijk en succesvol ze zijn?  
Schat de waarde van deze diamanten hebbedingen en rangschik ze:  
van duur naar minder duur.

159 Diamanten laarsjes Diamond Boots
A.F. Vandevorst i.s.m. diamantbedrijf Diarough/ 
Uni-Design, AWDC en het Flanders Fashion Institute
Antwerpen, 2013
Kalfsleer en diamant
Antwerpen, Diarough NV/Uni-Design

  
Diamanten luxelaarzen
 
Het Antwerpse ontwerpersduo A.F. Vandevorst ontwierp in 2013 de 
duurste enkellaarsjes ter wereld. Ze zijn bezet met 38.883 natuurlijke 
diamanten en 4753 gram goud. De laarsjes werden in december 2013 
voorgesteld in Hong Kong tijdens de Business of Design Week.
 
Er waren 30.000 werkuren nodig om ze te maken. Het vakmanschap is 
onovertroffen, de luxe overdadig.
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 Potlatch, status door weg te geven
 

Een bijzondere manier om prestige te verwerven is de potlatch,  
een traditie bij de oorspronkelijke bewoners van de Amerikaanse 
noordwestkust. Potlatch betekent in het Chinook ‘weggeven’  
of ‘geschenk’.
 
Bij de potlatch schenk je bezittingen. Hoe meer je geeft, hoe groter  
je aanzien wordt. De leden van een gemeenschap verzamelen en  
vervaardigen daartoe zowel kostbare als eenvoudige objecten.  
Tijdens een soms dagenlange ceremonie schenken ze die aan een  
buurgroep.
 
Aanvankelijk was de potlatch bescheiden. Doel was herverdeling 
binnen een gemeenschap. Met de opkomst van de pelshandel werd de 
potlatch grootser. Concurrerende chiefs overtroefden elkaar en vernie-
tigden zelfs waardevolle geschenken. Dat leidde in 1884 tot een verbod. 
De blanke Amerikaanse machthebbers zagen het verkeerdelijk als een 
verspillingsfeest. Pas sinds 1951 is de traditie weer toegelaten.
 
Er zijn vele aanleidingen voor een potlatch: een geboorte, initiatie, 
huwelijk, begrafenis… Maar het uiteindelijk doel blijft zich  
onderscheiden. Prestigieuze geschenken waren onder meer bewerkte 
lepels, prachtige dekens en koperen platen.

160 Potlatch-ceremonie
Carl Gunther
Nuxalk (Bella Coola), British Columbia (Canada), 1885
Reproductie van de originele fotoprint
Victoria, Royal BC Museum

 
De deelnemers zijn gehuld in Chilkat dekens. Sommigen dragen voor-
hoofdsmaskers met mythische dierenvoorstellingen en een halsring van 
cederbast. Die statussymbolen verwijzen naar het lidmaatschap van 
‘geheime’ genootschappen.
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161 Nakoaktok chef met koperplaat
Edward S. Curtis (1868-1952)
British Columbia (Canada), 1914
Reproductie van de originele fotoafdruk op papier
Washington, Library of Congress

  
Prestigieus koper
 
Hakalahl, een Nakoaktok chef van het Kwakiutl volk, draagt  
een koperplaat, Wanistakila. Dat betekent ‘neemt alles uit het huis’  
en verwijst naar de waarde. Schildvormige koperplaten met de  
symbolen van de familiehoofden waren een bijzonder prestigieus ge-
schenk bij de potlatch. Een koperen plaat kon je verkopen of ruilen  
tegen wollen Chilkat dekens, tot 9000 exemplaren.
 
Koper was voor de komst van de Europeanen een zeldzaam en  
daarom het belangrijkste metaal aan de Amerikaanse noordwestkust.

162 Figuur met masker en Chilkat deken
Edward S. Curtis (1868-1952)
British Columbia (Canada), 1914
Washington, Library of Congress, Prints & Photographs 
Division, Edward S. Curtis Collection

 
Een vrouwelijke figuur poseert met een ritueel masker en met een  
kostbaar Chilkat deken.
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163 Grote potlatchlepel
Tlingit cultuur
British Columbia (Canada), 1870-1910
Hout
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

 
Tijdens een potlatch zijn er banketten met overvloedig veel voedsel. 
Hoe groter de kommen en lepels waarin eten en drank worden  
opgediend, hoe groter het prestige van het feest. En dus van de gever.

164 Chilkat deken

 Tlingit cultuur
British Columbia (Canada), 1860
Berggeitenwol, cederschors en wortel
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

  
Kostbare dekens
 
Chilkat dekens zijn kostbare wollen dekens. De naam verwijst naar  
het Chilkat volk, dat langs de gelijknamige rivier leefde. Het weven 
duurde meer dan een jaar. De dekens werden verhandeld, maar ook 
geschonken en gedragen tijdens feesten, zoals de potlatch.

De zwart-gele motieven zijn vaak abstracte en gedeeltelijke  
voorstellingen van dieren, zoals hier de beer. Mannen ontwierpen ze, 
vrouwen weefden ze. Tegenwoordig maakt het weven van deze  
dekens weer opgang.
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165 Sprekersmasker
Calvin Hunt
Kwakiutl cultuur
British Columbia (Canada)
1999
Cederhout, koper, paardenhaar en acrylverf 
Antwerpen, MAS

 
Sommige familiehoofden hebben het recht een ‘sprekersmasker’ te dragen 
wanneer zij een koperplaat wegschenken of krijgen. Het ritueel gaat 
gepaard met lange toespraken.
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VERLANGEN NA AR MACHT

Macht, invloed, leiderschap. Ze gaan gepaard met uiterlijk 
vertoon: opvallende objecten zoals kronen en scepters met  
een grote symbolische waarde, rituele ceremonieën. 
Dat fenomeen lijkt tijdloos en universeel. Machthebbers delen 
ook symbolen en tekens uit aan anderen. Zo creëren ze een 
netwerk van bondgenoten.

Kostbare en zeldzame materialen versterken de uitstraling van  
wie aan de macht is. Ook diamant werd daarbij overvloedig ingezet. 
Aan dit hardste materiaal uit de natuur kende men bijzondere 
krachten en machten toe: onoverwinnelijkheid, sterkte,  
onbuigzaamheid.

Macht is altijd tijdelijk. De objecten die ermee verbonden zijn, 
worden na een tijd nog slechts een stralende herinnering aan de 
macht die ze ooit symboliseerden.

D Fallen Dictator, 2005
Philip Aguirre Y Otegui
Epoxy
Antwerpen, privéverzameling

 
Een standbeeld ligt gebroken op de grond. Het is wat rest van een neerge- 
haalde machthebber, ontdaan van concrete of herkenbare tekens van macht.

166 Miniatuurborstster van het kruis 
 van ridder in de Leopoldsorde (burgerlijk)

P. De Greef
1928   
Diamant en email 
Privéverzameling (zie ook p. 90)

80



 Diamanten kronen, onoverwinnelijke macht?
 

Regalia, symbolen van koningen, zijn er in alle maten en gewichten. 
Meestal gaat het om een hoofddeksel zoals een kroon, een staf of scepter, 
en een zogeheten ‘rijksappel’, een bol die de wereld voorstelt.
 
Vooral de kroon symboliseert macht. Wie hem draagt, troont boven 
zijn medemensen uit. De kroning van een nieuwe machthebber is dan 
ook een belangrijk moment. Aan de kroon herken je meteen de leider.
 
Ook diamanten worden al vroeg gebruikt als symbool van macht.  Het 
woord komt van het Oudgriekse adamas, hard, onbreekbaar, ontembaar. 
Reeds vanaf de 15de eeuw dragen vorsten ringen met puntvormige, 
ongeslepen diamanten. Die beschermen hen, denkt men, én ze stralen 
macht uit. Diamanten worden later ook een must in de regalia.  
Ze worden ‘de stenen van de monarchen’.
 
 RUSLAND: DIAMANTEN MACHT
 
In 1762 zet Catharina II haar echtgenoot, tsaar Peter III, af. Zij draagt 
haar hofjuwelier op om de oude juwelen uit de schatkamer te ontmantelen, 
en om de bijbehorende diamanten en edelstenen zo snel mogelijk in haar 
nieuwe kroon te verwerken.
 
‘… Ondanks al mijn pogingen om de kroon zo licht mogelijk te houden, 
woog hij uiteindelijk 2 ,5 kilo. Ik probeerde de kroon … en Catharina zei 
dat ze er blij mee was.’

167 Staatsieportret van tsarina  
 Catharina II voor de spiegel

Vigilius Eriksen
Rusland, ca. 1763
Reproductie van het originele werk (olieverf op doek)
Sint-Petersburg, State Hermitage Museum

Catharina de Grote wijst vastberaden haar regalia aan: tsarenkroon, 
scepter en rijksappel. Je ziet ze ook in de spiegel, wat het effect  
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verdubbelt. Haar blauwe sjerp is die van de belangrijkste Russische orde: 
de Orde van Sint-Andreas.

168 Grote Tsarenkroon van het Russische Rijk
 

Originele kroon (niet getoond):
Jérémie Pauzié, Georg Friedrich Eckart
Sint-Petersburg, 1762
Goud, zilver, diamanten, parels en spinel  
(een robijnachtige edelsteen)
1,993 kg
Moskou, Diamant Fonds van de Russische Federatie

 
Diamanten model, gecreëerd n.a.v. de 250ste verjaardag  
van de kroning van tsarina Catharina
Smolensk, 2012
Goud, diamant, parels en rubelliet (rode toermalijn)
2,169 kg
Smolensk, KRISTALL Production Corporation

 
Kostbare kopie
 
Dit is een replica van de Grote Russische Tsarenkroon. De echte  
mag Rusland nooit verlaten. Alle Romanov-tsaren sinds Catharina 
droegen hem. De kopie bevat meer dan twee keer zoveel diamanten  
als het origineel: 11.352. Het aantal karaat is dan weer minder dan de 
helft: 1180.
De laurier- en eikenbladeren waarin diamanten zijn verwerkt, zijn 
machtssymbolen. Een diamanten kruis bekroont de kroon,  
want de macht van God staat boven de wereldlijke macht.

169 Zet de tsarenkroon op je hoofd!
Past hij? Vind je hem zwaar?
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170 De Grote Tsarenkroon van het  
 Russische Rijk op een sokkel  
 en fluwelen kussen

A.A. Parland (1842-1919)
Rusland, 1882
Reproductie van het orgineel (gouache op papier)
Sint-Petersburg, State Hermitage Museum 

 GROOT-BRITTANNIË: WIE DE STEEN HEEFT,  
 BEZIT DE MACHT
 
Ook de Britse vorstenkronen mogen het land niet verlaten. Met hun 
diamanten en andere edelstenen zijn ze bijzonder kostbaar en hun waarde 
als machtssymbool is groot. De kronen worden bewaard in de Tower of 
London. Ze worden nog gebruikt – bij een kroning, de opening van het 
parlementaire jaar – en nieuwe vorsten passen ze aan hun smaak aan.
 
Van de diamanten spreken er twee grote tot de verbeelding:  
de Indiase Koh-i-noor en de Zuid-Afrikaanse Cullinan. Beide landen 
waren Britse kolonies.

171 Kroningsportret van koningin  
 Elizabeth II in de kroningszaal in  
 Buckingham Palace

Foto gemaakt na haar kroning op 2 juni 1953  
in Westminster Abbey
Cecil Beaton
Londen, Royal Collection Trust

De nieuwe koningin draagt de regalia: de Imperial State Crown,  
met de Cullinan II (onderaan in de hoofdband), de Sovereign’s Sceptre 
with Cross, met daarin de Cullinan I of de Grote Ster van Afrika,  
en de rijksappel.
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172    Imperial State Crown of Great Britain
Originele kroon (niet getoond):
Engeland, 1937 (meest recente aanpassing)
Goud, zilver, platina, diamant (waaronder de Cullinan II), 
parels, saffier, smaragd, robijn, fluweel en hermelijn
1,090 kg
Londen, Royal Collection Trust

 
Sovereign’s Sceptre with the Cross
Originele scepter (niet getoond):
Robert Viner
Engeland, 1661
Goud, diamant (waaronder de Cullinan I:  
Ster van Afrika), smaragd, robijn, saffier, spinel,  
amethist en email
1,170 kg
Londen, Royal Collection Trust
 
Replica’s van de Imperial State Crown of Great Britain  
en de Sovereign’s Sceptre with the Cross
Gemaakt in opdracht van De Beers Consolidated  
Mines Ltd., 1972
Verzilverd messing en imitatie-edelstenen
Antwerpen, DIVA - Antwerp Home of Diamonds
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De Koh-i-noor: the jewel in the crown 1 (India)
 
De Koh-i-noor, ‘Berg van Licht’, is mythisch. Deze Indiase diamant wordt 
al begin 14de eeuw vermeld. Hij zou gestolen zijn van de Hindoe-god 
Krishna en belandde in 1849 in de Britse Kroonjuwelen, na een vredesver-
drag met de Sikhs. De facto als oorlogsbuit.
 
Na het herslijpen is hij verwerkt in een broche van Queen Victoria, en 
vervolgens gemonteerd in de kroon van de Queen Mother. Het is de derde 
grootste diamant van de Crown Jewels, na de Cullinan I en II.
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De Cullinan: the jewel in the crown 2 (Afrika)

Op 25 januari 1905 vindt men bij Pretoria (Zuid-Afrika) de grootste ruwe 
diamant ooit. Hij wordt genoemd naar mijneigenaar Thomas Cullinan. 
Koning Edward VII van Engeland krijgt hem als verjaardagsgeschenk  
van Transvaal, een Britse kolonie.
 
De koning laat de Cullinan in Amsterdam klieven en slijpen.  
Dat levert op: negen grote stenen (Cullinan I-IX), 96 kleine briljanten  
en nog negen karaat ongeslepen fragmenten. Ze worden verdeeld over 
enkele Britse kroonjuwelen.
 
 

 Militaire en andere orden: netwerken van macht
 

Orden zijn organisaties waarvan de uitgekozen leden een  
gezamenlijk doel hebben: een vorst dienen, een land verdedigen…  
Orden evolueerden ingrijpend.
 
Middeleeuwse ridderorden zoals de Orde van Malta waren vaak religieus 
én militair. Ze verdedigden het Heilig Land. Latere ridderorden, zoals die 
van het Gulden Vlies, zijn ontstaan uit vorstenhuizen. Zij hadden een 
diplomatiek-politieke functie: de eigen macht bevestigen en uitbreiden. 
Adellijke leden zwoeren trouw aan de vorst.
 
Lidmaatschap van een orde was zichtbaar dankzij kostbare kledij en 
kettingen, ‘het gewaad van de macht’. Later werden dat juwelen aan 
linten. De kruisen en sterren met diamanten en andere edelstenen  
werden vaak gemaakt door belangrijke juweliers en edelsmeden.  
Geleidelijk worden de symbolen kleiner en handiger. Men draagt ze  
in onze tijd als een onopvallende kleine rozet of een lintje.
 
Veel oude orden bestaan nog, als een ceremonieel broederschap of als  
‘orde van verdienste’ voor burgers die hun land of samenleving een 
bijzondere dienst bewezen.
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 DE ORDE VAN HET GULDEN VLIES

De Orde van het Gulden Vlies is in 1430 in Brugge ingesteld door  
de Bourgondische hertog Filips de Goede. Doel: het christendom 
verdedigen en de banden met de elite aanhalen. Leden zwoeren  
trouw aan de heerser en adviseerden hem. Zo vergrootte  
Filips zijn macht.
 
De naam verwijst naar een gouden ramsvacht uit de Griekse mythologie. 
Vandaar de gouden juweelhanger aan de ketting. De orde bestaat nog.  
Ze eert mensen om hun verdiensten. De Belgische koning Filip is lid  
van de Spaanse tak van de orde.

174 Portret van Filips de Goede,  
 hertog van Bourgondië

Rogier van der Weyden
15de eeuw
Olieverf op paneel
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

 
Filips draagt de ordeketting met de ramsvacht, in zijn tijd  
hoogstwaarschijnlijk nog zonder diamant. Om zijn hals draagt hij  
wel een diamanten kruisje, versierd met parels.

175 Juweelinsigne van de Orde van het  
 Gulden Vlies, gedragen door de Vorst  
 van Thurn und Taxis

Zuid-Duitsland, 3de kwart 18de eeuw
Goud en diamant
Regensburg-München, Fürstliche Schatzkammer Thurn und 
Taxis / Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums

Een ram in diamant
 
De ketting van het Gulden Vlies keert na de dood van een lid terug naar  
de orde. De juweelhanger blijft privébezit. De drager kan die dan ook  
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personaliseren, al moet de ram wel trouw afgebeeld worden…  
en zonder edelstenen.
 
Vanaf de 18de eeuw mogen vorstelijke leden hiervan afwijken. Daar 
maken de vorsten van Thurn und Taxis volop gebruik van. Dit rijkversier-
de exemplaar bevat twee grote gele diamanten en meer dan 200 kleinere, 
geslepen in briljantvorm. Het topstuk illustreert de buitengewone rang 
van de drager.

176 Ontwerp voor het juweelinsigne van de Orde  
 van het Gulden Vlies van Lodewijk XV

Frankrijk, ca. 1749
Reproductie van het origineel (aquarel op papier)
Geneve, Herbert Horovitz Verzameling

  
Verdwenen Franse koningsdiamant
 
In 1739 wordt de Franse koning Lodewijk XV opgenomen in de Orde van 
het Gulden Vlies. Als juweelinsigne kiest hij voor een ontwerp met daarin 
de Grote Blauwe Diamant, 69 karaat. Een reiziger met Antwerpse roots, 
Jean-Baptiste Tavernier, bracht de steen mee uit India. Hij behoorde sinds 
de koninklijke aankoop tot de Franse kroonjuwelen.
 
Het in 1792 gestolen juwelen is sindsdien met mysterie omhuld.  
Is de beroemde Hope-diamant in Washington deze Blauwe Diamant?
  

 DE LEOPOLDSORDE: EENDRACHT MAAKT MACHT

De Leopoldsorde is een van de drie Belgische orden, naast de  
Kroonorde en de Orde van Leopold II. Het is de oudste en hoogste 
Belgische onderscheiding. Leopold I stelde ze in meteen na het  
ontstaan van het land, in  1832. 
Een nationale orde is sinds tijden een manier om onderdanen voor hun 
trouw en inzet te belonen, en een instrument om macht en invloed te 
verwerven. 
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Het motto van de orde onderstreept dat: L’union fait la force, 
Eendracht maakt macht.

177 Buste van koning Leopold II
19de eeuw
Plaaster
Brussel, War Heritage Institute

 
De jonge koning Leopold II van België draagt drie ordetekens: 
-  de Orde van het Gulden Vlies;
-  de borstster van de Leopoldsorde (burgerlijk);
-  de borstster van het Grootkruis van de Herzoglich Sachsen-   
 Ernestinischer Hausorden, de huisorde van de Saksische hertogen.

178 Portret van Leopold I, koning van België
Erin Corr en Gustave Wappers
1834
Kopergravure op papier
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

 
Leopolds kostuum is behangen met ordetekens die een netwerk van 
relaties en allianties blootleggen. Om de hals en op de borst draagt de 
koning tekens uit het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Oostenrijk en 
Duitsland.

179 Staatsieportret van het Belgische  
 vorstenpaar, koning Filip en 
 koningin Mathilde

Marie-Jo Lafontaine, Marina Cox
België, 2013
Reproductie van de originele foto
Brussel, Kanselarij van de Eerste Minister
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Staatsieportret met ordetekens
 
Dit staatsieportret werd verspreid na de eedaflegging door koning  
Filip op 21 juli 2013.
 
Filip draagt links op de borst de borstster van het Grootlint van de  
Leopoldsorde (militair) en over de rechterschouder een Grootlint uit 
zijde. Het lint eindigt linksonder op een grote strik met het militaire 
juweel van de Leopoldsorde.

Sinds de regeerperiode van koning Albert II dragen de dames een  
smaller Grootlint. Koningin Mathilde draagt ook de burgerlijke juwelen 
— de borstster en het kruis — van de Leopoldsorde.

180 Borstster van het Grootlint  
 in de Leopoldsorde (burgerlijk),  
 gedragen door koning Leopold II

Gustave Wolfers
België, ca. 1880-1909
Zilver, goud, diamant (wapenspreuk:  
L’union fait la force) en email
Brussel, War Heritage Institute

 
Dit versiersel hoort bij het Grootlint van de burgerlijke Leopoldsorde,  
de hoogste klasse van de Orde. Het is een gediamanteerde ster met 
centraal de wapenspreuk met diamanten.
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 Drie luxeminiaturen
Privéverzameling

 
Miniaturen van ordetekens worden sinds begin 19de eeuw gedragen, 
bijvoorbeeld op avondkledij bij een galabal, een diner, een operabezoek...

181 Luxeminiatuur van de gouden medaille  
 in de Kroonorde

Goud en diamant

182 Luxeminiatuur van het kruis van  
 ridder in de Orde van Leopold II  

Zilver, goud, diamant en email

183 Luxeminiatuur van het  
 kruis van commandeur  
 in de Leopoldsorde (burgerlijk)

Goud, diamant en email

184 Groepsportret van de Europese  
 monarchen in Windsor bij de  
 begrafenis van koning Edward VII, 1910

W. & D. Downey
Londen, 20 mei 1910
Reproductie van het origineel
Londen, Royal Collection Trust
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Vorstelijk portret
 
De vorsten zijn uitgedost met ordetekens die hun onderlinge  
verbondenheid laten zien, in de nadagen van hun macht.
Staand van links: koning Haakon VII van Noorwegen, koning Ferdinand I 
van Bulgarije, koning Manuel II van Portugal, de Duitse keizer Wilhelm 
II, koning Gustav V van Zweden en koning Albert I van België.
Zittend van links: koning Alfons XIII van Spanje, koning George V  
van Engeland en koning Friedrich VIII van Denemarken.

185 Groepsportret van regeringsleiders  
 en staatshoofden, 2017
 

Julien Mattia
Brussel, 25 mei 2017
Reproductie van het origineel

  
In mei 2017 was België gastland voor een top waarop het NAVO- 
hoofdkwartier in Brussel officieel werd ingehuldigd. De dresscode is 
sober. Uiterlijke kentekens van macht en machtsnetwerken zijn er niet.

186 Commandeur-ster van de Orde van  
 het Legioen van Eer (Légion d’honneur),    
 Frankrijk
 

1851-1852
Zilver bezet met strass; centrum: goud en email
Brussel, War Heritage Institute

 
Dit is de hoogste Franse nationale onderscheiding.
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187 Borstster van het grootkruis of  
 van commandeur van de Orde van    
 Sint-Jacob van het Zwaard, Portugal

19de eeuw
Zilver bezet met strass; centrum: goud en email 
Brussel, War Heritage Institute

   
Orde van Sint-Jacob van het Zwaard
 
Deze orde ontstond circa 1170 in het Spaanse Léon. Haar doel:  
pelgrims helpen tegen de Moren. De heilige Jacob wordt daarom  
voorgesteld als Santiago Matamores, de Morendoder. De Orde is  
later ook in Portugal actief, waar ze met de eerste koningen Portugal  
op de Moren verovert.
 
De militaire orde komt later onder de bescherming van het Heilig Hart. 
Tegenwoordig wordt ze toegekend voor verdiensten in wetenschappen 
(sciencias), literatuur (letras) en kunsten (artes).

188 Borstster, juweel en grootlint van de  
 Meest Verheven Orde van de Witte Olifant,   
 Siam (Thailand), gedragen door 
 koning Leopold II

Thailand, ca. 1869
Diamant en robijn
Brussel, War Heritage Institute

 
Koning Mongkut Rama IV koos de witte olifant als symbool van  
de orde die hij in 1861 instelde. Het dier geldt in Thailand als een  
gelukbrengende wedergeboorte van een verlichte ziel en  
symboliseert kracht.
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189 Borstster van het grootkruis of  
 van commandeur van de Militaire Orde   
 van de Toren en het Zwaard, Portugal
  

19de eeuw
Zilver bezet met strass; centrum: goud bezet met  
diamant en email
Brussel, War Heritage Institute

 
De orde zou ontstaan zijn in 1459, bij de Portugese verovering van 
Noord-Afrika. Ze werd heringesteld in 1808 en bestaat nog.  
Je krijgt ze voor heldendaden voor de mensheid en de republiek.

190 Borstster met diamanten van het grootkruis  
 van de Orde van Sint-Anna, Rusland

Johann Wilhelm Keibel  
Sint-Petersburg, 1855
Verguld zilver, bergkristal, strass en email
Brussel, War Heritage Institute

  
Russische ster, Belgische minister
 
Deze orde uit 1735 is gesticht ter nagedachtenis van tsarina Anna en ter 
ere van hertogin Anna-Petrowna, dochter van tsaar Paul I van Rusland. 
Luitenant-generaal baron Félix-Pierre-Emmanuel Chazal (1808-1892), 
Belgisch minister van Oorlog, kreeg deze ster. De ‘diamanten’ zijn geen 
diamanten, maar het goedkopere strass.
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191 Borstster met diamanten van het Grootkruis 
 van de Orde van Sint-Anna, Rusland

Rusland, eerste helft 19de eeuw
Zilver met strass; centrum: goud en email
Brussel, War Heritage Institute

192 Herenmantel Dries Van Noten,   
 winter 2016/2017

Dries Van Noten
Antwerpen, 2016
Wol
Antwerpen, Atelier Dries Van Noten

  

 Kostbare koninklijke Kuba symbolen
 

Vóór de ontginning van diamant in Afrika in de 19de eeuw dolf de lokale 
bevolking deze steen niet op. Andere kostbare materialen toonden  
iemands macht en status, zoals glaskralen en kaurischelpen. Vandaag de  
dag zijn diamanten en andere edelstenen wel symbolische en prestigieuze 
voorwerpen.
 
Het koninkrijk van de Kuba ligt in de Kasaï in Congo en telt verschillende 
groepen. De Bushoong hadden sinds de 17de eeuw de macht, met aan het 
hoofd een sacrale koning (niym). Hij leidde een hiërarchisch netwerk van 
chefs en hoofdmannen. Eind 19de eeuw was het rijk, met zowat 150.000 
inwoners, ongeveer zo groot als België.
 
De Kuba controleerden de handel in lokale prestigegoederen, zoals ivoor. 
Vooral niet-Afrikaanse goederen beschouwde men in de ruilhandel over 
lange afstand als waardevolle en symbolische materialen, zoals Europese 
glaskralen en kaurischelpen uit de Indische Oceaan. Als tekens van 
rijkdom, status en macht versierden ze regalia, kostuums en hoofdtooien 
van de hogere klasse.
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193 Portret van een Kuba notabele
Casimir Zagourski
Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo,  
ca. 1929-1937
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

 
De hoofdtooi is versierd met kostbare kralen, kaurischelpen en  
adelaarsveren. 

194 Nyim Kot a-Mbweeky III in staatsiekledij  
 omringd door notabelen te Musheeng 

Democratische Republiek Congo, 1971
Fotograaf Eliot Elisofon
Reproductie van het origineel
Washington, Smithsonian Institution, National Museum 
of African Art

 
De machtspositie van de Kuba heerser (nyim) wordt uitgestraald door zijn 
kledij. Die is rijkelijk met kaurischelpen en kralen versierd, en de hoofd-
tooi met adelaarsveren.

195 Vliegenkwast
Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo
eind 19de, begin 20ste eeuw
Ivoor, dierenharen, leer en ijzer
Antwerpen, MAS

 
Vliegenkwasten met een ivoren handgreep en dierenharen golden als 
scepters. Het zijn  prestigieuze statussymbolen waarmee de hogere elite 
haar politieke macht etaleerde.

95



196 Figurine met wenkende handen
Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo  
17de eeuw
IJzer en rood pigment
Antwerpen, MAS

  
Magische kennis
 
Bij de Kuba was er een bijzondere band tussen de smeedkunst en het 
sacrale koningschap. Smeden beschikten over magische kennis om ertsen 
om te vormen tot wapens, werktuigen en beeldjes. Dat komt omdat zij 
werken met de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde.
 
Volgens de Kuba overlevering werd dit mannelijke beeldje gemaakt door 
prins Myeel, een 17de-eeuwse koningszoon-smid. Wereldwijd zijn maar 
drie van deze smeedijzeren kunstwerken bekend.

197 Kegelvormig hoedje
Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo  
midden 20ste eeuw
Raffia, kraal en kaurischelp
Antwerpen, MAS

 
Kuba leiders toonden hun rang en status met hun kleding en opsmuk.  
Daar waren voorschriften voor, zoals voor de hoofddeksels.  
De hoogsten droegen adelaarsveren. Notabelen droegen hoofdtooien  
met daarin glaskralen en kaurischelpen verwerkt.
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198  Houten gelaatsmasker (ngady a mwaash)

Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo  
eind 19de, begin 20ste eeuw
Stof, kaurischelp, hout, raffia, kraal,  metaal en pigment
Antwerpen, MAS

Koninklijk masker
 
Aan het hof van de Kuba traden gemaskerden op, in een soort  
van mimespel. Dit kleurrijke exemplaar, versierd met kaurischelpen,  
stelt koningin Mweel voor. Het is een van de drie koninklijke  
Kuba maskers.
 
Mweel was de zus-echtgenote van Woot. Zij vormden het mythische 
koningspaar waaruit de Bushoong-dynastie is ontsproten.

199 Hoed van een hoofdman
Kuba/Bushoong, Democratische Republiek Congo  
begin 20ste eeuw
Raffia, textiel, kaurischelpen en ribfluweel
Antwerpen, MAS
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ON TSPOORD VERLANGEN 

Schoonheid en schittering: dat is wat we in diamanten zien.  
Ze staan symbool voor het verlangen van mensen naar  
geborgenheid en liefde, naar het hogere, naar status en macht. 
Maar er is een keerzijde.

De honger naar diamanten kan onstilbaar zijn. De prijs die de  
mens en het milieu hiervoor moeten betalen is vaak hoog.

Zo staan de schittering van diamant en het verlangen ernaar in 
schril contrast met de harde omstandigheden waarin mensen 
diamanten moeten ontginnen. En met de beschadigde aarde  
die achterblijft.

Strijd tegen diamantproblemen
 
Er zijn vele pogingen om kwalijke neveneffecten van de diamant 
mijnbouw tot een minimum te beperken. Diamantstad Antwerpen 
speelt hierin een voortrekkersrol. Met succes.
 
Zo garandeert het Kimberley-certificaat dat een diamant niet  
bijdraagt tot de financiering van gewapende conflicten.  
Zonder zo’n certificaat komt een diamant België/Antwerpen niet binnen.  
Het doel is conflictdiamanten, de zogenaamde bloeddiamanten, uit de 
internationale handel te weren. Desondanks blijft diamantontginning in 
sommige gebieden problematisch.
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200 - 204 
 Diamond matters. 
 The trail of the diamond, 2004-2005

Kadir van Loohuizen/NOOR
 

- Diamantmijnen in Koidu, Sierra Leone

- Diamant gevonden aan de Sewa rivier, Sierra Leone

- Diamantmijnen aan de Sewa rivier, Sierra Leone

- Steengruis wassen in Bakwa Bowa, 
  Democratische Republiek Congo

- Diamantmijnen in Koidu, Sierra Leone

In zijn reeksen over diamant brengt de Nederlandse fotograaf  
Kadir van Loohuizen onder meer de arbeidsomstandigheden en de 
milieugevolgen van de mijnbouw in beeld: in Angola, Sierra Leone  
en andere Afrikaanse landen.

205 Brazil diamond mining, 2015
 

Felipe Dana
 
Enorme open mijnputten blijven achter in de Braziliaanse deelstaat  
Minas Gerais, nadat de diamantmijnbedrijven hun activiteiten er  
hebben stopgezet.
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Een spiegel voor de mens
 
De Antwerpse kunstenaar Jan Fabre kijkt in deze drie werken kritisch 
naar Belgiës koloniale verleden in Congo. Net zoals Hiëronymus Bosch 
houdt Fabre de mens een spiegel voor. Wat zijn de gevolgen van de 
menselijke hebzucht en van zijn gruwelijke omgang met zijn medemens?

206 Diamond (Tribute to Belgian Congo 2010-2013)

Jan Fabre, 2010
Schilden van de juweelkever op hout
Privéverzameling Jos De Troyer

207 Skull with Diamond
Jan Fabre, 2013
Schilden van de juweelkever,  polymeer en glas
Antwerpen, Galerie Jamar

208 Negro Shitting Diamonds  
 (Tribute to Hieronymus Bosch in Congo 2011-2013)

Jan Fabre, 2011
Schilden van de juweelkever op hout
Sint-Martens-Latem, Linda en Guy Pieters
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* *  * 
 
 
 Diamonds are forever  

Titelsong van de gelijknamige James Bond film, 1971
Vocals:  Shirley Bassey
Tekst: Don Black
Muziek: John Barry

* *  * 
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VERLANGEN NA AR KENN IS.  
DE SCHOONHEI D VAN MY THEN EN WETENSCHAP

Mensen proberen de wereld om zich heen te begrijpen en te 
verklaren. Dat geldt ook voor diamant. Door zijn zeldzaamheid, 
hardheid en schittering sprak die altijd al tot de verbeelding.

De betovering leidde al heel vroeg tot mythische en andere  
verhalen. Daarin krijgt de diamant twijfelachtige eigenschappen  
en nemen zijn oorsprong en herkomst sprookjesachtige allures aan. 

Sinds enkele eeuwen onttovert de moderne wetenschap de wereld. 
De mythen en verhalen maken plaats voor feiten: geologisch, 
fysisch, chemisch… En voor nieuwe speculaties.

Maar zowel de betoverende verhalen als de uitkomsten  
van de rationele wetenschap blijven doordrongen van  
schoonheid en poëzie.

Een kleine greep uit meer dan 2000 jaar verlangen naar kennis.

 
a Kubera, omringd door potten vol geld  
 en edelstenen 

Populaire poster, India, 21ste eeuw

Kubera, bewaker van de edelstenen

In India zegt men dat de kracht van planeten zich concentreert in  
edelstenen in de aardbodem. De dikbuikige hindoegod Kubera bewaakt 
ze. Hij leidt de Yaksha’s, woudgeesten die hem helpen. In rivieren en 
meren bewaken de Naga’s, slangen, de bodemschatten. Zij bewonen 
paleizen vervaardigd uit de kostbaarste metalen en edelstenen.
 
Alle edelstenen hebben positieve krachten. De diamant is de  
alleredelste. Als hij bekrast of beschadigd is, heeft dat een  
negatieve invloed op de drager.

102



b Uitlegging over de Metamorphosis of  
 Herschepping van P. Ovidius Nazo
 

Karel van Mander
Amsterdam, 1662
Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

 
Bocken bloet is sijn meeste vyant
 
‘Een diamant is zo hard dat hij zwaard en vuur kan weerstaan.  
Alleen door bokkenbloed kan hij aangetast of gespleten worden.’
Plinius de Oudere (23-79 v.Chr.), Naturalis Historia
 
Deze en andere ideeën van Plinius over diamant zijn eeuwenlang 
overgenomen, onder meer door Karel van Mander. De gedachte is: de 
harde kern van diamanten, met zijn goede eigenschappen, kan alleen 
bezoedeld worden door de bok, een vuil en wellustig dier. 
‘Bocken bloet is sijn meeste vyant’

c Licht en kleur  
 
    © Antwerpen, Antwerp Cut - ambachtelijke 
    diamantslijpers
Dispersie: de kleurenband die ontstaat door de ontbinding of breking van 
licht door een prisma. Kleurenwiel: een cirkel waarin de hoofdkleuren 
rondom op gelijke afstand van elkaar worden geplaatst (Newton, Harris, 
Baumgartner, Grégoire, Sowerby). Refractie: breking van lichtstralen 
wanneer deze van het ene medium in het andere overgaan.

d De lapidibus preciosis enchiridion
 

Marbodus Gallus (Marbodus van Rennes) (1035-1123)
Parijs, 1531
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus

 
Nachtgeesten
 
In dit Latijnse edelstenenboek beschrijft bisschop en schrijver Marbodus  
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van Rennes de eigenschappen van een reeks edelstenen.  
In het hoofdstuk over diamant – Adamas – preciseert hij onder meer  
dat de Indiase diamant zich alleen door bokkenbloed laat ‘overwinnen’. 
Bij de Arabische diamant kan het ook zonder.
Een andere ‘bevinding’ van Marbodus is dat de diamant nachtgeesten  
kan verjagen, waardoor mensen rustig kunnen slapen.

e Kimberlietpijp
© Matthew Twombly en Ryan Williams,  
National Geographic Magazine

Schroefpalmen en kimberlietpijpen

Geoloog Stephen Haggerty van de Florida International University 
ontdekte dat er in Liberia vaak een schroefpalm staat op de plekken waar 
men diamanten delft. Bodemonderzoek bevestigt dat de plant alleen 
groeit boven kimberlietpijpen.
 
Kimberliet is een vulkanisch stollingsgesteente waarvan bekend is dat  
het diamant bevat. Een garantie is het niet, maar de plant biedt een  
goede indicatie dat er diamant aanwezig is.

De Vallei der Diamanten
 
Tot in de 17de-18de eeuw was India de enige vindplaats van diamanten. 
Over hun moeilijke bereikbaarheid deed een verhaal de ronde dat in de 
loop van de tijd verschillende versies kreeg.
 
Het begint in de 4de eeuw voor Christus met Alexander de Grote in  
de hoofdrol. Je vindt het ook in de Arabische vertellingen van duizend- 
en-één nacht. Daarvan worden later weer andere, verwesterde versies 
afgeleid.
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Alexander de Grote en de Vallei der Diamanten
 
‘Behalve mijn leerling, Alexander (de Grote), heeft nog nooit iemand  
de Vallei der Diamanten bereikt. Die bevindt zich in het oosten,  
langs de onafzienbare grens van Khorasan.’
Toegeschreven aan de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.)

f 1 Matâli’ al-su‘âda wa yanâbi‘ al-siyâda  
 (Het opkomen van fortuinlijke sterren en de bronnen  
 van soevereiniteit: de Vallei der Diamanten)

Mehmed ibn Emir Hasan al-Su’ûdî
Istanbul, 1582
Papier
Parijs, Bibliothèque nationale de France, département  
des Manuscrits

 
‘De Vallei der Diamanten wordt bewaakt door gifslangen met een dodelijke 
blik. Erboven vliegen roofvogels. Eén ervan heeft een stuk vlees waaraan 
diamanten kleven in zijn snavel.’

f2  Catalaanse wereldatlas
Abraham Cresques
1375
Parijs, Bibliothèque nationale de France,  
département des Manuscrits

 
In deze vermaarde atlas wordt de bekende wereld van de Atlantische 
Oceaan tot China uitgebeeld. De auteur maakte als een van de eersten 
gebruik van de kennis die Marco Polo (1254-1324) en andere reizigers  
over Oost-Azië vergaarden. In het deel over de Middellandse Zee wordt 
de vindplaats van de diamanten vermeld en getekend.

‘Deze mannen zijn op zoek gegaan naar diamanten. Maar omdat ze de 
bergen waarin de diamanten zich bevinden niet kunnen bereiken, werpen 
ze met grote handigheid stukken vlees naar beneden. De stenen die aan de 
stukken vlees kleven, laten de vogels uiteindelijk vallen zodat men ze  
kan oprapen.’
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f3  Duizend-en-één nacht, Arabische  
 vertellingen: De tweede Zeereis van  
 Sindbad de Zeeman

Uit: Antoine Galland (1646-1715), Les Mille et Une Nuits, 
contes arabes. Parijs, 1865.
Illustratie: Gustave Doré

 
‘… bracht Sindbad de Zeeman  naar de Vallei der Diamanten …  
zoveel verschrikkingen, dat niemand in staat was er door te dringen.’
  
f4 Luisterverhaal 
 

De vertellingen van duizend-en-één-nacht:  
Het verhaal van de tweede reis van Sindbad de  
Zeevaarder 
Vertaald door Richard van Leeuwen
Amsterdam, Bulaaq, 1995

g Kristal
 
 
Kristalstructuur van een diamant
 
Twee eigenschappen onderscheiden een diamant van andere kristallen:  
de ordening van de aan elkaar gehangen kopieën van de basisgrafen en  
een sterke isotropie. Vergelijk het met de rotatie-eigenschap van een 
cirkel: hoe je een cirkel ook draait, hij ziet er altijd hetzelfde uit.
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h Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné  
 des sciences, des arts et des métiers, par 
 une société de gens de lettres, Tome IV. 

 (Encyclopedie, of beredeneerd woordenboek van  
 de wetenschappen, kunsten en beroepen, door een  
 gemeenschap van geletterden)
 

Parijs, 1754
 
 Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert

Parijs, tussen 1751 en 1772
Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet

  

De Encyclopédie: alleen rede en wetenschap
 
Diamant is een van de onderwerpen waar de Encyclopédie,  
hét symbool van de Verlichting, op ingaat: vindplaats, waarde,  
gewicht, hardheid, kleuren, lichtreflectie…
 
De medische eigenschappen die men in de vorige eeuwen aan  
diamant toeschreef, doen de auteurs Diderot en d’Alembert  
af als onzin. Maar ze zingen ook de lof van de diamant.  
Volgens hen vallen alle door de mens gemaakte materialen in het  
niets bij zijn schoonheid en verfijning.
 
‘Men heeft vroeger oneindig veel medische eigenschappen  
toegeschreven aan de diamant, maar het is nutteloos ze hier te  
vermelden, want ze zijn allemaal fout.’
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i Ijskristallen     
 

Foto’s uit: Wilson A. Bentley, Snow Crystals, 1931
 
Diamantstof

Op Antarctica daalt de temperatuur vaak onder -50°C en zweven in de 
winter ijskristallen door de lucht. Ook op de Noordpool kunnen ijskristal-
len door de koude niet samenklonteren tot sneeuw. Onderzoekers noemen 
ze ‘diamantstof’, door de glinstering en het opwaaien van de kristalletjes 
wanneer de wind opsteekt.
 
De Amerikaan Wilson A. Bentley fotografeerde als eerste deze ijskristal-
len. Hij deed dat vanaf 1885, 45 winters lang.

j Lucy in the sky with diamonds 

Diamanten planeet
 
Planeet BPM 37093 is een gekristalliseerde witte dwergster.  
Ze bevindt zich 54 lichtjaren van de Aarde, in het sterrenbeeld Centaurus. 
De binnenkant bestaat uit zuivere koolstof, en de druk  
en temperatuur zijn er perfect voor het kristalliseren tot diamant.
 
Daarom wordt de planeet ook omschreven als ‘een diamant met een 
diameter van 4000 kilometer’. Haar bijnaam, Lucy, is een eerbetoon aan 
het Beatlesliedje Lucy in the sky with diamonds.
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k Space diamonds

k 1 De planeet Saturnus
Gefotografeerd door ruimtesonde Cassini, 2016
Courtesy NASA/JPL-Caltech

k2 Cold Bokkeveld Meteoriet
 

Zuid-Afrika, 1938
Londen, Natural History Museum

 
De atmosfeer van Jupiter en Saturnus bevat methaan, de bron van 
koolstof. En de druk- en temperatuuromstandigheden zijn er om koolstof 
in diamanten te veranderen. Volgens onderzoekers zal men er in de (verre) 
toekomst diamanten kunnen oogsten. Dat is nu nog theorie.
 
Space-diamanten bestaan al langer. In 1938 werd in Zuid-Afrika de  
meteoriet Cold Bokkeveld gevonden. Hij is 4,5 miljard jaar oud, ongeveer 
zoals de aarde. De diamantstof die men er recent in aantrof, is nog ouder.

l Peul en zaadjes van de johannesbroodboom
Antwerpen, Mineralogisch Museum/ 
Academie voor Mineralogie vzw

  
Karaat
 
Het gewicht van diamanten en andere edelstenen wordt uitgedrukt in 
karaat. Het woord komt van het Oudgriekse kerã’ tion. Het verwijst naar 
het zaadje in de peul van de johannesbroodboom.
 
De zaden hebben vrij gelijke afmetingen en een constant gewicht.  
Daardoor waren ze in de oudheid betrouwbaar om edelstenen te wegen. 
In 1907 werd de waarde van ‘karaat’ vastgesteld op 0,2 gram.  
Vijf zaadjes staan dus voor een vijfkaraats diamant. Gewicht: 1 gram.
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m Het Karnen van de Oceaan 
India, Rajasthan
19de eeuw
Miniatuurschildering op papier
Antwerpen, MAS

 
Het karnen van de Oceaan 
In deze hindoemythe strijden goden en demonen om een onsterfelijkheids-
drank. Met een stok roeren ze in de oer- of melkoceaan, waardoor de  
begeerde nectar vrijkomt. Als karnstok gebruiken ze de Meru-berg en als  
touw Vasuki, koning van de Nagaslangen. 
Er komen nog kostbaarheden tevoorschijn: de maan, de godin van de 
rijkdom Lakshmi, een wensgevende koe, wensgevende bomen en het 
schitterendste van alle juwelen, het kaustubha-juweel. Dat ligt naast de  
god Vishnoe, midden bovenaan. Van alle edelstenen is de diamant  
de meest koninklijke.

n 1 Portret van Jean Baptiste Tavernier (1605-1689)

Nicolas de Largillière
Ca. 1700
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum

n 2 Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier ...  
 en Turquie, en Perse et aux Indes 
 (De zes reizen van Jean Baptiste Tavernier… 
 naar Turkije, Perzië en India)
 

Jean-Baptiste Tavernier
Parijs, 1676
Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

  
Jean Baptiste Tavernier was de zoon van een naar Frankrijk uitgeweken 
Antwerpse graveur en cartograaf. Hij ondernam verschillende reizen,  
onder meer naar de vindplaats van diamanten in India. Zijn reisverslag  
had veel weerklank. Een Antwerpse Scheldekaai draagt zijn naam.
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De grote blauwe diamant van Tavernier
 
In zijn reisverslagen beschrijft Jean Baptiste Tavernier de diamant 
 uitvoerig: de mijnen, de ontginningsmethodes… Én ook prachtige  
grote stenen uit de schatkamers van Indiase vorsten, zoals de grote  
blauwe diamant die hij in 1668 verkocht aan Lodewijk XIV.
 
Op de tekening in het boek zie je hem links bovenaan: steen A.
 
‘Ik ben de eerste in Europa die voor de Fransen de weg geopend heeft  
naar die mijnen, de enige plekken op aarde waar men de diamant vindt.’

o  Gemmarum et lapidum historia 
  (Over edelstenen en stenen)
 

 Anselmus Boëtius de Boodt (1550-1632)
 Leiden, 1636
 Antwerpen, Museum Plantin-Moretus | Prentenkabinet

  
Diamanten nakomelingen
 
De Brugse arts De Boodt werkte bij de Habsburgse keizer Rudolf II  
in Praag. Die bezat een omvangrijke collectie edelstenen en mineralen.  
De Boodt beschrijft er zeshonderd.
 
Diamant behandelt hij uitgebreid: slijpwijze, waarde en ook  
‘hoe diamanten nakomelingen voortbrengen in de mijn’.  
Is dat beeldspraak voor de verbrokkeling van rotswanden, waardoor 
nieuwe diamanten vrijkomen? Volgens De Boodt is diamant de  
allerhardste steen. Je kunt hem alleen bewerken met… diamant.  
Dat is nog altijd zo.
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p  Physica of Liber simplicis medicinae  
  (deel: De lapidibus), 1155
 
Geestelijk gestoord, leugenachtig en opvliegend
 
Middeleeuwse ‘steenboeken’ bundelen kennis over edelstenen.  
Die worden in verband gebracht met het christelijke geloof.  
Dat doet ook Hildegard von Bingen (1098-1179). Edelstenen zijn voor 
haar geschenken van God. Ze geven hun hemelse en genezende energie 
door aan mensen. Je kunt er lichamelijke pijnpunten mee inwrijven.  
Of water drinken waarin een steen heeft gelegen.
 
Een diamant kan de kracht van de duivel weerstaan. Onder de tong  
bestrijdt hij geestesziekten, leugenachtigheid en een opvliegend karakter.

 Hildegard von Bingen (1098-1179)
Miniatuur uit het Liber Scivias van  
Hildegard von Bingen (reproductie)
Rupertsberger Codex, 1151-1179
Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek

 
Hildegard von Bingen schrijft haar visioenen neer op wastabletten.  
Haar secretaris Volmar schrijft ze over op perkament.

q Slijpvormen (zie p. 117)

  1. Puntdiamant 
  2. Tafeldiamant   
  3. Roosdiamant
  4. Oude briljant  
  5. Markies
  6. Pendeloque of peer
  7. Princess
  8. Baguette of senaal
  9. Tolkowsky-briljant
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r Diamant: fysica en chemie

Straalbreking of weerkaatsing van het licht n =2,4

Lichtdispersie of –spreiding 0,044

Hardheid op de Schaal van Mohs 10

Kleur Wit - spectrumkleuren

Luminescentie Blauw, groen

Warmtegeleiding λ = 900 - 2.320

Thermische geleidbaarheid 410 W/cm/K

Soortelijke (elektrische) weerstand 1013 Ω·m

Dichtheid ρ (rho) = 3,51 kg/dm3

Samenstelling Koolstof

Molecuulformule C

Periodiek systeem van de elementen 6de element: C

Opaciteit doorzichtig tot 
 doorschijnend

Kristalstructuur kubus
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 DIAMANT 
EEN KLEINE HISTORIE 
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I. Van de 14de tot en met de 17de eeuw:  
     diamanten uit India – beginnende bewerking

Reeds in de 14de eeuw worden diamanten via Venetië en later Portugal 
ingevoerd in Europa. Tot het eind van de 17de eeuw delft men de zeldzame 
steen nagenoeg uitsluitend in India.

De hardheid van diamant is algemeen bekend. De Romein Plinius de Oude 
schrijft er al over in de 1ste eeuw. Door die hardheid is diamant onmogelijk 
te bewerken. Diamanten worden dan ook vaak in hun natuurlijke vorm 
verwerkt.

1. Puntdiamant: 
diamant in zijn natuurlijke vorm, licht bijgeslepen op de bovenste  
piramide van de octaëder (het achtvlak) die hij vormt. Deze ‘ruwere’ 
steen blijft lang gegeerd omdat men er beschermende krachten aan  
toeschrijft. De steen wordt ook ingezet als gereedschap.

In de loop van de 15de eeuw begint de diamantbewerking zich te  
ontwikkelen. In 1476 zou Lodewijk van Bercken in Brugge het  
diamantslijpen uitgevonden hebben. Door de verbetering van de  
slijpmolens en ander gereedschap kan de doffe diamant voortaan  
omgevormd worden tot een steen die iets meer schittert.

2. Tafeldiamant: 
een piramidevormige ruwe diamant waarvan de punt van de piramide  
is afgekliefd. Daardoor ontstaat een plat vlakje (een ‘tafel’).

3. Roosdiamant: 
het afgekliefde bovenstuk van grote stenen wordt aan de plattere  
bovenzijde in regelmatige driehoekige facetten geslepen.  
Door dit ‘in roos slijpen’ schitteren ze feller dan tafelstenen.  
Dat effect is ook haalbaar met kleinere, onregelmatige stenen.
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II. De 18de eeuw: diamanten uit Brazilië  
 – steeds meer schittering
 
Eind 17de eeuw raken de Indiase mijnen uitgeput en ontstaat er  
diamantschaarste. Bestaande stenen worden soms opnieuw geslepen en 
hergebruikt in modernere juwelen. Roosgeslepen diamanten vervangen 
steeds vaker de tafeldiamant. Dankzij de evoluerende slijptechnieken kan 
men steeds meer facetten slijpen. Dat leidt tot een nieuwe vorm.

4. Oude briljant (Mazarin, Peruzzi…): 
een vorm die ontstaat door bij het slijpen de roos- en de tafeldiamant te 
combineren. Anders gezegd: dit is een tafel met daaromheen facetten.  
Die extra facetten geven meer schittering. Zeker bij overvloedig  
kaarslicht, tijdens de mondaine avondfeesten die opgang maken.

Begin 18de eeuw zorgen nieuwe diamantmijnen in Brazilië  
voor nieuwe voorraden. Maar die zijn een eeuw later weer uitgeput.  
De nieuwe schaarste maakt de diamant (nog) duurder, waardoor  
bestaande slijpsels – dat zijn diamanten die al geslepen zijn – opnieuw 
worden gerecycleerd en geslepen, in een modernere vorm en met nog 
meer facetten. De oude tafeldiamanten verdwijnen, de roosdiamanten 
blijven. Vooral briljanten winnen aan populariteit.
 
 

III. De 19de en 20ste eeuw: diamanten 
 uit Zuid-Afrika en van overal 
 – de perfecte briljantvorm
 

Wanneer in de jaren 1860 in Zuid-Afrika nieuwe diamantmijnen  
worden ontdekt, neemt het aanbod weer toe. Dat was nodig, ook omdat  
de opkomende burgerij –  die rijk is geworden dankzij de Industriële  
Revolutie – de vraag doet toenemen. De briljant blijft de meest  
populaire slijpvorm. 

Naarmate de 20ste eeuw vordert, zijn diamanten ruim beschikbaar.  
Dat komt vooral door de vondst van steeds meer en nieuwe vindplaatsen, 
tegenwoordig nagenoeg wereldwijd. Tegelijk neemt de vraag toe,  
door de toenemende welstand bij steeds meer mensen. Diamant blijft 
duur, maar verliest aan exclusiviteit.
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1. 2. 3. 

4. 

7. 8. 9. 

5. 6. 

1. Puntdiamant 
2. Tafeldiamant   
3. Roosdiamant
4. Oude briljant 
5. Markies

6. Pendeloque of peer
7. Princess
8. Baguette of senaal
9. Tolkowsky-briljant
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In de loop van de 20ste eeuw komen varianten van de briljant op de markt 
en winnen bepaalde vormen erg aan populariteit. Welke vorm men kiest, 
is afhankelijk van wat met het minste verlies aan gewicht uit een ruwe, 
soms onregelmatige steen geslepen kan worden.

5. Markies:  
een langwerpige ovale briljant in de vorm van een lens of een boot

6. Pendeloque of peer:  
een briljant in de vorm van een peer of traan of waterdruppel

7. Princess:  
een briljant met een vierkantige tafel

8. Baguette of senaal:  
een briljant met een balkvormige tafel

In 1919 bereikt de briljantvorm de perfectie: dan slaagt de Antwerpenaar 
Marcel Tolkowsky erin de juiste hoeken en verhoudingen te berekenen, 
waardoor de briljant zijn maximale schittering krijgt. Ondanks de nieuwe 
slijpvormen die nog steeds worden ontwikkeld, met soms meer dan 
honderd facetten, is de Tolkowsky-slijpwijze de bekendste en meest 
gegeerde diamantslijpvorm:

9. Tolkowsky-briljant: 
een ronde briljantvorm met 57 facetten. Is tegenwoordig standaard voor 
nagenoeg alle diamanten, tenzij de steen heel klein is.
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* *  * 
 
 
De vier C’s
De kwaliteit van een diamant wordt bepaald door vier criteria.  
De vier C’s zijn: helderheid (clarity), karaat (carat), kleur (colour)  
en slijpsel (cut). Een diamantbewerker zal bij de keuze van de  
slijpvorm trachten het karaatgehalte van de geslepen steen zo hoog 
mogelijk te houden, rekening houdend met de natuurlijke  
onzuiverheden of de ‘clarity’.

*  *  * 
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Victoria and Albert Museum, Londen

War Heritage Institute, Brussel

en alle andere Antwerpse, Belgische en internationale privéverzamelingen.

Publicatie
Schitterend verlangen, MAS Books Bai

Het MAS dankt  

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium 

en erediensten en haar staf;

het adviescomité: Guy Deploige, Iris Kockelbergh, Rik Pinxten, Monique Rakhorst, 

Chris Van Kerckhove, Jan Walgrave en Anne Marie Woerlee; 

de geïnterviewden voor hun getuigenis, de vrijwilligers en stagiaires van stad Antwerpen.



VU
: M

ar
ie

ke
 v

an
 B

om
m

el
, H

an
ze

st
ed

en
pl

aa
ts

 1,
 2

0
0

0
 A

nt
w

er
pe

n 
| 2

0
17

D/
20

17
/0

30
6/

11
1


