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De minimalistische
sieraden van The
Boyscouts, het label van
de Nederlandse Zelda
Beauchampet.

Vroeger was er nog zoiets als een etiquette
voor sieraden. Nu de regels losser zijn, kan
de onzekerheid toeslaan. Wat wel en wat
niet te dragen tijdens de feestdagen? Wat
speelt er in de wereld van de juwelen? We
vroegen het drie experts.
Door Elsbeth Grievink
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et zijn verwarrende tijden. Kon
u vroeger nog
blindvaren op
ijzeren wetten
als ‘draag zilver
óf draag goud, maar nooit tegelijk’,
vandaag lijkt alles te kunnen. Van
een horloge tijdens het kerstdiner – ooit toch een flinke faux pas
– zal niemand meer opkijken. ‘De
etiquetteregels voor het dragen van
sieraden zijn ietwat achterhaald’,
zegt Marie-Louise Martens van
Schaap en Citroen Juweliers, en zij
kan het weten. Ze is al veertig jaar
leading lady in het vak. ‘In die tijd
is er veel veranderd. Tegenwoordig
kun je gerust met diamanten op
kantoor verschijnen, en met een
stijlvol horloge bij je smoking naar
een gala.’
Wat u wel en niet draagt, komt
dus in toenemende mate aan op
persoonlijke smaak en keuzes, wat
de dingen niet makkelijker maakt.
Het ontbreken van strikte etiquetteregels betekent echter niet dat
er geen enkel houvast, genaamd
mode, is. Naast Martens vroeg FD
Persoonlijk ook Zelda Beauchampet, oprichter van sieradenmerk
The Boyscouts en het Antwerpse

Tegenwoordig kun je
gerust met een stijlvol
horloge bij je smoking
naar een gala

Schakelarmband
uit de eigen collectie van Schaap en
Citroen.

ontwerpduo Wouters & Hendrix
naar de belangrijkste verschuivingen op het gebied van hals, oorlel,
pols en ringvinger.

Voor het echte leven

Juwelen van
het Vlaamse
ontwerpduo
Wouters &
Hendrix. De
steen onder is een
labradoriet.

Zeven jaar geleden richtte Zelda
Beauchampet het merk The Boyscouts op, ontstaan uit haar eigen
behoefte aan een type sieraden dat
op de markt ontbrak. Namelijk:
sieraden die in al hun eenvoud even
stoer als sophisticated zijn. Beauchampet begon in eerste instantie
voor zichzelf te ontwerpen, maar
al snel volgden de eerste bestellingen. In zeven jaar tijd groeide
The Boyscouts uit tot een merk met
negentig verkooppunten verdeeld
over vijftien landen. Het succes?
Een strakke, heldere vormentaal
die aansluit bij Scandinavische
kwaliteitskledingmerken als Acne
en Hope en waar veel (Nederlandse)
vrouwen zich bij thuis voelen en die
bovendien óók door mannen begrepen wordt. Beauchampet heeft
zich bewust altijd gericht op modewinkels in plaats van juweliers. En
hoewel die keuze tien jaar geleden
vernieuwend was, vond ze die zelf
logisch: ‘Kleding en sieraden horen
immers bij elkaar, het is één ding.
Sieraden versterken je look.’
Comfort hoorde van meet af aan
bij de standaardwaarden: ‘The
Boyscouts-sieraden zijn even goed
te combineren met sneakers als
met een delicate jurk.’ Een filosofie
waarmee Beauchampet een vooruitziende blik had. Want ook in de
zogeheten ‘fine jewellery’, juwelen
in het hogere segment, begint
comfort belangrijker te worden.
‘Mensen gaan zich steeds sportiever en relaxter kleden’, zegt MarieLouise Martens. ‘Ze dragen soepele
stoffen en lopen op sneakers. Jong

en oud, mannen en vrouwen. Daar
horen sieraden bij die lekker zitten,
waar je geen last van hebt. Ronde
vormen, lichte materialen, geen
scherpe hoekjes of sluitinkjes die
irriteren. Voor de heren is het sporthorloge in opkomst. Een sportieve
Rolex met stalen kast wordt niet
alleen op de golfbaan of de boot
gedragen, maar kan nu ook prima
op het werk of tijdens een diner.’
Een Italiaanse manufactuur die
op een innovatieve manier sieraden
ontwikkelt, is Serafino Consoli. Het
bedrijf heeft een scharniersysteem
gepatenteerd waarmee je zelf je
ring groter of kleiner kunt rekken.
Handig, wanneer je een ring om
verschillende vingers wilt dragen,
of wanneer je een ring cadeau wilt
doen, maar twijfelt over de maat.
Wie mooi wil zijn hoeft niet langer
pijn te leiden, en dat blijkt ook uit
de manier waarop merken zich
presenteren. Zo laat het beroemde
Italiaanse juwelenhuis Pomellato in de campagnes liever echte
vrouwen zien dan overgestylde
modellen. Vrouwen die genieten
van het leven.

Marie-Louise Martens Zij
is verantwoordelijk voor
de juwelencollecties die
Schaap en Citroen zelf
uitbrengt.

Zelda Beauchampet Afgestudeerd aan de Design
Academy in Eindhoven.
Oprichter en ontwerper
van The Boyscouts.

Bh-haakje

Het Antwerpse duo Wouters &
Hendrix vaart al sinds hun afstuderen aan de Royal Academy of Fine
Arts een compleet eigen koers. Ze
maken sieraden waar overduidelijk
geen machines aan te pas komen.
De hand van de maker, of van de
natuur, mag zichtbaar en voelbaar
zijn. Graag zelfs. ‘Stenen die bewust
niet gepolijst zijn en onverwachte
reflecties herbergen als je ze tegen
het licht houdt, zijn zoveel interessanter dan een geslepen diamant’,
vindt Karen Hendrix. ‘Labradoriet
is zo’n steen: die heeft een pauwenveerachtige reflectie als je hem

‘Mensen gaan zich
steeds relaxter kleden.
Daar horen sieraden
bij die lekker zitten’
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➺ De experts

Wouters & Hendrix Het
Vlaamse duo Katrin Wouters en Karen Hendrix
ontwerpt al dertig jaar
sieraden.

beweegt.’ Wouters en Hendrix
kijken verder dan de gebruikelijke
edelmetalen en -stenen. Liever
bezoeken ze rommelmarkten,
om onconventionele objecten op
te duikelen die ze in hun collecties kunnen verwerken. Ze halen
materialen uit hun gebruikelijke
context, combineren gerust een
bh-haakje met een halfedelsteen in
één sieraad. ‘Vroeger moesten de
materialen “edel” zijn, nu zetten we
gerust een stuk plastic in zilver of
goud, als wij de vorm mooi vinden’,
legt Wouters uit. ‘Dat geeft vrijheid,
want stenen beperken je, niet
alleen in prijs, maar ook in vorm.
Want zie maar eens honderd stuks
van een steen te pakken te krijgen
die qua vorm niet veel afwijken van
elkaar.’

Dikke zegelring

De globalisering heeft invloed
op de sieraden die wij dragen. De
kleurrijke, florale juwelen uit Azië,
het strakke design uit Scandinavië
en de ‘statement pieces’ uit Amerika: ze beïnvloeden elkaar over
en weer, waardoor de verschillen
kleiner worden en mixen en matchen wordt toegejuicht. Koper met
leer? Glad met mat? Smaragd met
saffier én robijn? Ga uw goddelijke
gang en pak vooral lekker uit, is

het devies, ook qua grootte. Onder
klassieke merken als Chanel en Pomellato zijn lange colliers populair.
‘Combineer ze gerust met elkaar,
draag er meerdere tegelijk’, raadt
Martens aan. ‘Zolang het maar
smaakvol blijft.’ Ook de oorbellen
mogen bungelen alsof ze vakantievieren op Ibiza, zolang de drager er
maar geen last van heeft. ‘Marco
Bicego ontwerpt mooie lange
oorbellen, die helemaal niet zwaar
zijn.’ De stelregel dat oorbellen op
het werk niet groter mogen zijn dan
2,5 centimeter kunt u bij dezen aan
uw laars lappen.
Beauchampet verklapt alvast
dat ook haar volgende collectie
een aantal grote eyecatchers
zal bevatten. ‘Ik vroeg aan mijn
team waar ze zin in hadden, voor
herfst-winter 2018. Het antwoord
luidde unaniem: bold, groot en
uitgesproken.’
De mannenmode wordt juist
met de jaren verfijnder. De dikke
zegelring is allang niet meer de
enige optie voor de herenvinger.
Stoer en ruig maakt plaats voor
subtiel en sophisticated. Daarin
kan de Nederlandse man nog wel
wat leren van de Italiaanse man,
vindt Martens. ‘Een mooi horloge,
manchetknopen naar een feestje:
ik mag dat graag zien. Tegen-

Wist u dat?

Blauwtinten zijn in
trek, denk aan: topaas,
aquamarijn, saffier en
tanzaniet.
Liefhebber
van parels?
Draag ze
op de blote
huid, want
huidvet
verhoogt
de glans.

Geen gaatjes, toch
oorbellen? Ga voor een
zogenaamde ear cup, die u
om uw oorlel klemt.
Helemaal van nu: de oorbel
die áchter de oorlel hangt.

Gouden armband uit
de Essentials-lijn van
Schaap en Citroen.
Hebt u korte vingers? Kies
dan voor smalle ringen
met een asymmetrische of
diagonale zetting. Draag er
maximaal één per vinger.
Edelstenen
worden steeds
schaarser
en gewilder,
waardoor de
prijzen (vooral
die van de
bijzonderste
exemplaren)
omhoogschieten.
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Gouden ring
met amethyst en
briljantjes, van
Pomellato.

woordig durven ook steeds meer
mannen armbanden te dragen. In
leer of in goud, in combinatie met
een sportief of klassiek horloge:
het mag eigenlijk allemaal. Ook
de Shamballa-armband, die men
naar wens kan samenstellen, is in
opkomst, vooral die met donkere,
geslepen edelstenen. Tijdens
de vakbeurs in Italië werden dit
najaar veel smalle armbanden
gepresenteerd met zwarte of witte
diamanten in rosé- of witgoud.
Mijn man krijg ik niet zover om
dat te dragen, die is er niet het type
voor, maar onze zonen zie ik er wel
mee lopen.’
Hoewel Beauchampet nu nog
alleen voor vrouwen ontwerpt, zijn
mannen ook voor haar een belangrijke doelgroep: ‘The Boyscouts is
een merk dat mannen aanspreekt.
De geometrische vormen, de heldere vormentaal: daar kunnen ze
wat mee als ze een cadeau zoeken
voor hun geliefde.’ De plannen voor
een unisekslijn, met verschillende
maatvoeringen, worden steeds
concreter. ‘Verder wil ik heel graag
iets met edelstenen gaan doen.
Welke? Tja, dan toch het liefst
diamanten.’ U hoort het goed.
Diamanten. Is er toch nog iets
forever. o

‘We zetten gerust een
stuk plastic in zilver of
goud als we de vorm
mooi vinden’

