
Kostbare 
stukjes emotie
‘Diamonds are a girl’s best friend’, wij zijn er net als Marylin Monroe 
van overtuigd dat we geen beter vriendje zullen vinden dan een grote 
blinkende rots aan onze vinger. Maar een gewone diamant gaat al snel 
vervelen als enkel wijzelf weten dat hij echt is en we evengoed een ring  
met geslepen kristal kunnen dragen. Nee, wie vandaag extravagantie  
wil, gaat ‘all the way’ met een gekleurd exemplaar. 

De prêt-à-porter mag dan misschien 
wat aan de sobere kant zijn deze 
winter, maar onze accessoires 

compenseren dit gebrek aan kleur ruim-
schoots. Een fuchsia handtas, een paar 
blauwe lakpumps, en waarom niet, een 
groene diamant om de hals. De ‘gekleurde 
stenen’-trend komt rechtstreeks overge-
waaid uit - waar anders? - sterrenland. 
Victoria Beckham vergat Davids ontrouw 
op slag toen hij haar een knoert van een 
roze diamant schonk. Paris Hilton en Jessica 
Simpson probeerden er wat eleganter uit te 
zien met oorbellen van gekleurde diamant 
en Helen Mirren kiest steevast voor een 
cognackleurig juweel wanneer ze op de 
rode loper verschijnt.

Ook een 
gekleurde steen 
rond je vinger?
Kijk op p. 246
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Heidi Klum 
showt haar 
favoriete ring 
met groene 
diamant.

Jessica Alba schittert met 
oorbellen van gele en 

goudkleurige diamant.
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een diamant voor iedereen
Voor elk budget wat wils, is het motto op de website van Langerman. De goedkoopste diamant 
is een champagnekleurige steen van 7 euro, de duurste een groene diamant van - hou je vast -  
1 315 500 euro. Elke diamant is uniek en de kleuren zijn helemaal natuurlijk. Een oud juweel 
kan je pimpen door de stenen te vervangen door gekleurde diamanten. 
www. langerman-diamonds.com

Nochtans zijn gekleurde diamanten niet altijd zo populair geweest. Begin twintigste eeuw 
moest geen enkele juwelenliefhebster er nog van weten. Na eeuwen van adoratie werden 
de diamanten als ouderwets bestempeld en was er niets gegeerder dan de witte variant. 
Honderd jaar hebben de juweliers erop moeten wachten, maar eindelijk zijn de gekleurde 
stenen weer hip. Een gelukkig toeval zorgde voor de echte ‘boom’. In 1987 kocht de Sultan 
van Brunei een gigantische rode diamant op een veiling bij Christies in New York. Hij betaal-
de er een miljoen dollar voor en het hek was van de dam. Sindsdien loopt het storm voor de 
gekleurde edelsteen en krijgt hij opnieuw het statuut van must have.

Diamanten familiesaga
Bij ons staat het succesverhaal van de gekleurde diamant op naam van Arthur Langerman, 
een Antwerpse diamantair die zijn hart verloor aan de vergeten schatten. Net als veel andere 
joodse families verloren ook de Langermans hun hele hebben en houden na de Tweede 
Wereldoorlog. De vijftienjarige Arthur moest zijn studies gedwongen opgeven en werk 
zoeken om mee te voorzien in het onderhoud van de familie. Wie in het Antwerpen van de 
jaren vijftig geld had, zat ongetwijfeld in de diamantbusiness, en dus ging Langerman via 
een verre neef als leerjongen aan de slag in een diamantbedrijf. Daar leerde hij de  kneepjes 
van het vak en raakte hij al snel in de ban van de gekleurde stenen die niemand wou wegens 
te ouderwets. Tegen beter weten in is Langerman ervan overtuigd dat hij de stenen wel kan 
omtoveren tot meesterwerkjes: hij investeert zijn hele kapitaal in de ongewilde stenen, slijpt 
ze tot iets kostbaars en slaagt erin ze op de markt te brengen. Dankzij Arthur Langerman 
beginnen gekleurde diamanten vanaf dan terug aan populariteit te winnen. Maar het is pas 
sinds het begin van de jaren tachtig dat de juwelier zich uitsluitend op zijn lievelingsstenen 
begint te concentreren en de ‘gewone’ diamanten achter zich laat. Hij weet de wereld ervan 
te overtuigen dat de stenen zoveel exclusiever en waardevoller zijn dan de transparante 
variant - slechts één diamant op zesduizend is getint, en van die stenen heeft slechts één op 
duizend echte waarde - en drijft de prijzen flink de hoogte in. ‘Color Man’, zoals Langerman 
in het milieu genoemd wordt, was de eerste Antwerpse diamantair die de importeurs zover 
kon krijgen dat ze de mooiste gekleurde stenen voor hem opzij hielden. Langerman is uit-
gegroeid tot een vaste waarde in de diamantwereld en de toekomst van het familiebedrijf 
lijkt voorlopig verzekerd, want tot grote opluchting van Arthur zet dochter Natacha met 
veel enthousiasme en nog meer vakkennis de traditie verder.
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Arthur Langerman en dochter Natacha, die enkele jaren geleden in haar vaders voetsporen trad.
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elle wedstrijd

wiN eeN gekleurDe 
DiaMaNt ter waarDe 

vaN 15 000 e*

Hij is uniek, hij is groot, hij is duur, en ... hij kan de jouwe worden. 
wil je kans maken op deze ronde champagneroze diamant van maar liefst 1.64 karaat? Maak een bondig 

videofilmpje van maximaal 25 seconden waarin je een origineel antwoord geeft op de volgende vraag: ‘hoe, 
waar en wanneer zou je de diamant dragen’? Overtuig ons met je creativiteit en fantasie. wil je je kansen 

verhogen? Doe als Miss België en denk tweetalig. een professionele jury van elle-hoofdredactrices Nica Broucke 
en Béa ercolini, en Natacha langerman zal de leukste videoboodschap uitkiezen. 

Surf naar www.elle.be voor meer informatie.

* geschatte waarDe, niet gemonteerD


