
GEKLEURDE 
DIAMANTEN
Sinds kort bestaan er diamanten die de 
kleur hebben van de zee, de zon of het gras. 
Ze zijn er zelfs in oranje en kersenrood 
en hebben dezelfde schittering als de witte 
diamanten die we allemaal zo goed kennen. 

de diamant een andere rangschikking en ont-
staan er mooie heldere kleuren. Er wordt op 
deze veilige manier niets kunstmatigs toege-
voegd en de kleur die zo ontstaat, is blijvend. 
De prijs van deze gekleurde diamanten is lager 
dan die van de ongekleurde diamant omdat 
voor deze stenen exemplaren gekozen wor-
den die kleine oneffenheden hebben die je bij 
ongekleurde diamanten zou kunnen zien, 
maar bij gekleurde niet.

‘Wij zijn op dit moment de 
enige in Nederland die deze 
gekleurde diamanten verko-
pen. We richten ons voor-
namelijk op de gevorderde 
diamantkopers. Mensen die eens 
wat anders willen’. Wim Biesterveld haalt 
een collier tevoorschijn dat bestaat uit een 
lange rij geslepen gekleurde diamantjes, die 
als kraaltjes zijn geregen. Het schittert vrolijk. 
Nederlanders geven over het algemeen minder 
uit aan juwelen dan bijvoorbeeld de Fransen 
of Italianen. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer 
mensen durven te laten zien wat ze hebben.

‘Volendammers houden, net als onze zuider-
buren, van mooie dingen en willen dat 

ook tonen. Ze werken er ook hard 
voor. De gemiddelde inwoner 

hier heeft anderhalve baan. 
En natuurlijk steekt 

men elkaar aan met 
de mooie spul-
len die ze hebben. 
Mijn Amsterdamse 
overgrootvader is 

in 1888 begonnen als 
diamantslijper. Het vak 

is sindsdien van vader op zoon overgegaan. 
Naast diamantexpert ben ik diamantzetter, heb 
mijn diploma's gehaald bij de Hoge raad voor 
Diamant in Antwerpen en ben een van de eer-
ste leden van de Amsterdamse Diamantbeurs 
die het International Certificate for Tradition, 
Integrity and Accountability (nr: VBVD214) van 
de World Federation of Diamond Bourses heeft 

ontvangen.’

Waar wordt de diamant gesle-
pen? ‘Dat gebeurt tegen-
woordig voornamelijk in 
China en India. Wij kopen 
de diamanten direct op de 
diamantbeurs en verwerken 

ze in de sieraden, zo kan ik met 
zeer scherpe prijzen werken. We zetten 

de groothandels met hun hoge marges een-
voudig buitenspel. Dus wel het genot van een 
bezoek aan een van de bekendste toeristische 
plaatsjes van Nederland, maar niet de last van 
toeristenprijzen. In tegendeel zelfs. We zijn 
met onze diamantsieraden gemiddeld 
zo'n 20 tot 40 procent voordeliger dan 
de gewone juwelier.’

Outlets
Vorig jaar vond er een grote 
verbouwing plaats. ‘Hebben 
we in zes dagen tijd 
de hele winkel op z’n 
kop gezet’. Wim past 
goed bij de Volendamse 
mentaliteit. Ook hij werkt 
gemiddeld 6 dagen in de week 
en is altijd bezig met zijn vak. Naast de zes 
talen die hij beheerst, leert hij op dit moment 
Chinees. De zaak is zeven dagen per week 

open. Daarnaast heeft Wim Biesterveld een 
dochteronderneming in Bataviastad-Lelystad: 
Time4Jewels. Dit is de eerste juweliersoutlet 
van Nederland. Je kunt daar merksieraden 
kopen uit collecties die niet meer tot de aller-
nieuwste behoren maar daardoor wel 30 tot 
80 procent goedkoper zijn. Per 1 oktober volgt 
een tweede outlet in Rosada Outletcente in 
Roosendaal. 
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Aan de Volendamse dijk zit een groep man-
nen te genieten van het uitzicht, terwijl ze 
het dorpsnieuws bespreken. Voor de winkeltjes 
aan de haven twijfelen de toeristen. Eerst een 
haring proeven of gelijk gaan shoppen? Als ze 
kiezen voor het laatste, komen ze gegaran-
deerd langs Biesterveld Diamantairs en kunnen 
ze met eigen ogen de gekleurde diamanten 

bewonderen. 

Verrassend
Wim Biesterveld: ‘We zijn continu aan 
het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen 
en hebben sinds kort een ontzettend 
leuke aanvulling op onze collectie dia-

mantsieraden gevonden: De gekleurde 
diamant.‘ Hiermee creëer je verrassende 

juwelen omdat je werkelijk alle mogelijke 
kleuren kunt gebruiken. De stenen schitteren 
net zo mooi als ongekleurde diamanten en 
worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld robij-

nen en saffieren, niet dof. Door de hardheid 
van de diamant, krijg je ook geen krassen in 
deze stenen. Dit heb je wel bij bijvoorbeeld een 
smaragd. ‘Een dure edelsteen, maar in feite zo 
zacht als gewoon glas’.

Gekleurde diamanten bestaan al lang. Als ze 
door de natuur gekleurd zijn, zijn ze zeldzaam 
en duur. Diamanten kleuren via gammastra-
ling was niet geheel ongevaarlijk. Ook was er 
minder kleurenvariatie dan met het nieuwe en 
geheel veilige Electronic Enhanced Coloured 
Diamonds (EECD). Deze diamanten zijn van 
kleur veranderd door een speciaal proces 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een tech-
niek die de natuur probeert te imiteren. 
Kilometers onder het aardoppervlak wordt de 
diamant door hitte en druk gevormd. Als in de 
ongekleurde diamant een deel van de kool-
stofatomen wordt vervangen door borium- en 
stikstofatomen, krijgt de kristalstructuur van 

plaatsjes van Nederland, maar niet de last van 
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