
De 4 C’s bij diamanten:

Natuurlijke diamanten zijn erg zeldzaam en een product van de natuur. Hierdoor zijn deze niet iden-
tiek maar juist uniek. Er zijn vier belangrijke factoren opgesteld genaamd de 4 C’s die de waarde en 
kwaliteit van een diamant bepalen. De 4 C’s van een diamant staan voor:

 1. Cut (slijpvorm)
 2. Color (kleur)
 3. Clarity (zuiverheid)
 4. Carat (Karaat)

Een gecombineerde evaluatie van deze 4 C’s maakt het mogelijk om een diamant op een wereldwijd 
gestandaardiseerde manier op waarde te schatten.

1.Cut (slijpvorm)

De slijpvorm is de enige “C” die beïnvloedbaar is door de mens aangezien de andere drie bepaald 
worden door de natuur. De factor slijpvorm bestaat uit meer dan alleen de voorbedachte vorm van 
de diamant zoals een emerald, marquise, hart of ovaal. 
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Voorbeeld 

van een GIA certificaat. 

! Dit wordt bij Elisa Lee standaard geleverd bij alle ovale diamanten en briljanten (rond) vanaf  4 mm in VVS !

De slijpvorm beslaat ook de symmetrie, proporties en glans.

• Symmetrie: de precisie van de diamantvorm en plaatsing van de facetten.
• Glans: de algehele conditie van het gefacetteerde diamantoppervlak. Hierbij is het 
 belangrijk geen zichtbare polijststrepen op de steen te vinden.
• Proporties (measurements): de verhoudingen van de diamant die in balans moeten zijn met  
 de kroon, tafelgrootte en het paviljoen. 

Op de waardebepaling certificaten van de GIA zijn de symmetrie, glans, proporties individueel beoor-
deeld met Excellent, Ideaal, Very Good, Good en Fair.
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2.Color (kleur)

De kleur van een diamant is een belangrijke factor en heeft invloed op de waarde. Voor een kleurloze 
diamant is de totale afwezigheid van kleur wenselijk. Voor gekleurde diamanten - in het Engels fancy 
colored diamonds - geldt het tegenovergestelde. Hoe intenser de kleur bij een gekleurde diamant 
des te waardevoller de steen. De kleurgradering van een kleurloze diamant wordt bepaald aan de 
hand van de kleurschaal. Deze begint bij de letter D die staat voor de zeldzaamste en meest 
begeerde kleurkwaliteit en daalt tot de letter Z waarbij de diamant lichtgeel tot bruin oogt.

De kleur van diamant wordt bepaald aan de hand van ‘master stones’. Dit zijn stenen met een speci-
fieke kleur en worden gebruikt als vergelijking om andere diamant kleuren te bepalen. GIA heeft de 
beste specialisten om de kleur van diamant te kunnen bepalen. 
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Meest courante kleuren:

D Exceptional White (Jager)  Dit is bijzonder dicht tegen het kleurloze aan. Bij sommige dia 
     manten met een D-kleur lijkt het zelfs of er een blauwige gloed  
     omheen hangt. De D-kleur wordt beschouwd als het meest  
     waardevol.

E Exceptional White (River)   De diamanten met een E-Kleur zijn nog steeds van een 
     buitengewoon goede kwaliteit. Het verschil is nauwelijks te zien.

F Rare White (river)   Zoals te zien is in de tabel werden E en F vroeger beiden River  
     genoemd. Dit geeft alleen maar aan hoe klein het verschil is.

G-Rare White (Top Wesselton)  De G-kleur is de meest verkochte kleur diamant in België en  
     Nederland. Het is nog steeds nauwelijks te ontdekken wat de  
     verschillen zijn met een D,E of H White (Wesselton)

Pas vanaf de H-kleur is het enigszins te ontdekken wat het verschil nu precies is. Maar eigenlijk alleen 
als men het direct vergelijkt met een diamant met de D-Kleur. H is nog steeds van een buitengewoon 
hoge kwaliteit.

I-J Slightly tinted white (Top Crystal/Crystal)
     Zoals de omschrijving al zegt zijn de I en J-kleur een beetje wit.  
     Nu kunnen we pas zien wat het verschil in kleuren precies in 
     houdt. Deze diamanten zullen een licht gelige kleur hebben en  
     worden vaak beschreven als "van de kleur af"

Diamanten bij atelier Leenknegt

De witte diamanten die wij met atelier Leenknegt aanbieden, hebben kleurgradering F G E of D. De 
kleur D in combinatie met de VVS kwaliteit, de kleur E bieden wij aan in combinatie met onze VS 
clarity diamanten en kleur G combineren wij bij onze SI diamanten. Bij het zetten van een diamant 
in wit goud, gaat de kleur (nl. de witheid) hoger scoren tov bijvoorbeeld zuiverheid. Wij gaan steeds 
voor de meest voordelige keuze voor onze klant. Wens je hier op eigen initiatief van af te wijken en 
interesse hebben in een specifieke kleur en clarity combinatie kun je altijd contact opnemen met 
elisabeth@elisalee.be. Wij helpen je graag verder bij de zoektocht naar jouw ideale diamant.
De gekleurde diamanten: Onze gekleurde diamanten zijn van oorsprong natuurlijk witte diamanten. 
Ze beschikken steeds over een mooie VS kwaliteit en worden door middel van hitte gekleurd. 
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3.Clarity (zuiverheid)

Elke diamant heeft een andere zuiverheid aan de oppervlakte of intern. De onzuiverheden aan de 
oppervlakte worden vlekken genoemd en de interne onzuiverheden insluitsels. De meeste onzuiver-
heden zijn met het blote oog niet zichtbaar en vereist een loep die 10x inzoomt op de steen.
Diamanten zonder onzuiverheden zijn erg zeldzaam. Door middel van de internationale  waarde-
bepalingen voor onzuiverheden is vlekkeloos (flawless) het hoogst in waarde en deze schaal loopt 
af tot onvolmaakt (imperfect).

Des te groter de diamant des te meer of grotere de insluitsels zichtbaar zullen zijn. Wij hebben met 
diamant te maken met een natuurproduct, elke steen is uniek en zo ook in zijn insluitsels.

4.Carat (Karaat)

Karaat is de gewichtsaanduiding van een diamant. Deze “C” is de meest voor de hand liggende factor 
van de 4 C’s om de waarde van een diamant te bepalen. Onthoud dat de waarde van de diamant niet 
verhoudingsgewijs groeit bij een hoger karaat. Dit aangezien de waarde van de diamant onevenre-
dig stijgt per karaat. Om zo precies mogelijk het juiste karaat te bepalen wordt er speciale apparatuur 
gebruikt. Om een goed beeld te geven van het formaat van een diamant hebben wij ervoor gekozen 
om naast het karaat, de afmetingen in mm te benoemen bij onze juwelen. 

SI (Small inclusions): deze gradering wordt gehanteerd bij 
kleine, met het blote oog zichtbare insluitsels, 
bijvoorbeeld zwarte stipjes.

VS (Very Small Inclusions): deze gradering wordt 
gehanteerd bij diamant die met het blote oog niet-
zichtbare insluitsels bevatten. Dus voor het blote oog een 
zuivere diamant.

VVS (very very small inclusions) : Er is een onzuiverheid 
maar deze is nauwelijks te ontdekken, alleen een persoon 
met een geoefend oog ontdekt dit door te kijken met een 
loep. 
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Afhankelijk van de andere 3C’s voor een diamant staat deze prijs vrijwel altijd vast. Diamant van de 
grote diamantairs hanteren over het algemeen dezelfde prijzen. Wat opvalt, is dat wanneer de 
diamant groter en zuiverder wordt, de prijs met grote sprongen stijgt. Het vinden van grote 
diamanten is een lastige kwestie. Dit is dan ook de reden dat een diamant vanaf 0,50 karaat en groter 
snel in waarde toeneemt.

Kies je voor een natuurlijke of een labodiamant? 
Zijn labo-diamanten een ethische keuze?

Lab-gecreëerde diamanten, ook wel lab-gekweekte diamanten of synthetische diamanten genoemd, 
zijn een optie die tegenwoordig vaak worden genoemd. Volledig door de mens gemaakt, zien deze 
diamanten er identiek uit als natuurlijke diamanten, en omdat ze in een labo worden “gekweekt”, 
worden ze gevormd zonder enig risico voor de mijnwerkers of het milieu. Maar zijn labgrown 
diamanten wel zo ethisch als wordt beweerd? We stuiten hier toch ook op een paar problemen. 

Natuurlijke diamanten deden er biljoenen jaren over om in onze diepe aardlagen zich onder enorme 
druk te gaan vormen zoals we ze kennen. Sinds enkele 10 tallen jaren kan de mens ze nu ook op een 
artificiële manier gaan ontwikkelen. Dit gebeurt in twee weken tijd in chemische reactors die tot 
8000 C° branden (dat is warmer dan de oppervlakte van de zon). Helaas vergt het dus ongelooflijk 
veel energie om deze diamanten te maken. En dat gebeurt in veel gevallen jammer genoeg met 
bruinkool als basis (met hoofdrolspelers China, India en Singapore). Studies wijzen uit dat natuurlijke 
diamanten 3 X minder carbonemissie uitstoten per caraat dan labgrown diamanten. Bij labo-
diamanten worden er ook gigantische hoeveelheden water verspild (resultaten spreken bij 1 labo 
van de verspilling van 7 olympische zwembaden/jaar voor de afkoeling van de reactoren).

De prijs van de labodiamanten is nog niet gestabiliseerd. De prijzen voor productie zakken elk jaar. 
Maar dat wil niet zeggen dat de verkoopprijzen mee zakken. Dat komt omdat de prijzen artificieel 
hoog gehouden, zeker in Europa. Voorspellingen duiden aan dat artificiële diamanten amper 10% 
zullen kosten van de prijs van natuurlijke diamanten. Daarnaast verliezen labgrown diamanten ook 
hun waarde. Je kan ze haast niet doorverkopen, omdat daar geen interesse in is. Natuurlijke diaman-
ten worden in tegenstelling steeds zeldzamer en zullen dus ook steeds in waarde gaan stijgen. 

ware 
grootte
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