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Time will teil Juwelen

De parel
is in de mode

De parel is alomtegenwoordig in het modebeeld. Nep als fantasiejuweel, op de catwalk en

f'n het straatmodebee/d. Of echt, a/s blikvanger in een karaktervol juweel. !n parelwit, antraciet

of trendy roze. De evergreen is cooler dan ooit.

De pare/ verb/ncft c/e twee vingers zoals een fcf'nc/
zijn twee ouders (ontwerp Natalie Schayes).

De parel als mijlpaal in het leven
(ontwerp Katherine Berquin).

Wie parels en mode zegt, denkt spontaan aan Coco Chanel, de vrouw die nooit zonder

parels de deur uitging. Op alle portretten is ze met parels te zien, soms exemplaren van

twee meter lang die ze verschillende keren om de hals wikkelde. Sindsdien maken parels

deel uit van het DNA van Chanel. Ook in de wintercollectie zijn ze heel opvallend

aanwezig. Voor de zogenaamde "Costume Jewelry" worden nepparels gebruikt, voor de

haute joaillerie-collectie uiteraard echte parels. Dit seizoen hebben ook tal van andere

merken het parelvirus te pakken. Op de catwalk zagen we parels bij Jil Sander, Marni,

Dolce&Gabbana, Gucci, Anrealage, Naeem Kahn, Giambattista Valli, Alberta Ferretti, Jason

Wu, Blu Girl, enzovoort. Nepparels vormen hét modeaccessoire van de winter. Nochtans

zijn echte parels al lang niet meer het voorrecht van de happy few. Ooit was dat anders.

VAN VISSERS TOT KWEKERUEN

De parel haalt de balans uit het halssnoer

(ontwerp Anne-Marie De Beul).

Parels waren eeuwenlang zeldzaam en dus heel kostbaar. Ze zijn een gril van de natuur: ze

ontstaan doordat een vreemd lichaam - een zandkorrel of een stukje schelp - in een oester

of een andere schelp binnendringt. De klieren van het weekdier reageren dan door

parelmoer af te scheiden om de indringer te isoleren.

Tot laat in de 19° eeuw werden parels ofwel toevallig gevonden, ofwel opgevist door de

parelvissers die schelpdieren aan land brachten en ze onderzochten op de aanwezigheid

van parels. Een riskante onderneming die doorgaans een magere oogst opleverde: één ton

schelpdieren bracht amper drie è vier parels van goede kwaliteit op. Aan het einde van de

19e eeuw kwam hierin verandering toen de Japanner Kokichi Mikimoto parels kweekte door
een minuscuul stukje parelmoer in een oesterschelp te plaatsen. Na drie tot vier jaar waren

de parels volgroeid en ze waren ronder en helderder dan 'natuurlijke' parels. Hij nam er

een patent op en zijn uitvinding werd een wereldwijd succes: het Mikimoto-imperium telde

talrijke boetieks, onder meer op de Place Vendöme in Parijs. Dankzij Mikimoto nam de

parelindustrie een hoge vlucht, ook buiten Japan. Het kleurenpalet werd gevarieerder,

afhankelijk van het kweekgebied. Sinds de jaren 60 worden ook donkere parels gekweekt

die hun kleur danken aan de zwartkleppige pareloester die grijze tot zwarte parelmoer

vormt. Tegenwoordig is China de belangrijkste speler voor cultuurparels.

'Hongkong is het epicentrum van de parel geworden', zegt Linda Meert die al meer dan

een kwarteeuw een groothandel in parels runt en dikwijls buitenlandse beurzen bezoekt.

'Parels liggen nu in het bereik van elke vrouw, je vindt ze in alle prijsklassen en formaten.
Chinese parels hebben de markt veroverd. In het begin waren ze van mindere kwaliteit,

maar nu vind je topkwaliteit aan betaalbare prijzen. De duurste en mooiste zijn nog altijd

de Zuidzeeparels, zoutwaterparels waarbij één schelp één parel oplevert die vier jaar nodig

heeft om te groeien. Een zoetwaterparel heeft maar een jaar è anderhalf jaar nodig en één

schelp kan meerdere parels opleveren, vandaar het prijsverschil. De prijs wordt ook

bepaald door de diameter, de glans en de perfecte ronde vorm van de parel.'
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'Parels zijn onderhevig aan trends. Zo

doet de roze parel in al zijn schakeringen

het de laatste jaren goed. Veel heeft te

maken met de modetrends, roze en de

zogenaamde nude tinten zijn al een tijdje
aanwezig in het modebeeld. Roze parels

worden vaak gecombineerd met roze

goud, een perfecte match. Het tijdloze

witte parelsnoer blijft een topper, zowel

bij een klassiek publiek als bij bruidjes die

voor pure eenvoud gaan. Daarnaast zien

we datjuwelenontwerpers meer interesse

krijgen voor parels en er heel eigentijdse

creaties mee maken.'

'De parel komt en gaat in het

designjuweel. In de jaren 80 en 90 zagen

we vooral platte, grillige parels waarrond

een organisch juweel werd gecreëerd.

Er was ook een tijd dat minderwaardige

parels in felle kleuren werden geverfd.

Nu gaan we meer naar de parel in zijn

puurste vorm: rond of druppelvormig.'

AFGESTOPT IMAGO

JuwelenontwerpsterAnne-Marie De Beul

werkt al jaren met parels. In haar

uitgepuurde creaties steelt één

opvallende parel de show, nu eens als een

beweeglijk element in een ring, dan weer

als een vreemd element in een halssnoer

dat de creatie uit balans lijkt te halen. 'Ik

hou van parels omdat ze natuurlijk zijn. Ze

hebben de huid nodig om te glanzen, een

parel die in een kluis blijft liggen, wordt
dof. In mijn creaties verwerk ik altijd ronde

vormen, de perfect ronde parel past

helemaal in mijn concept. Het grote

voordeel van parels is ook dat ze relatief

betaalbaar zijn. Een grote, bijzondere

parel geeft karakter en uitstraling aan een

juweel, zonder dat hij, zoals een diamant,

de prijs van het juweel zwaar beïnvloedt.'

Natalie Schayes, de ontwerpster van Al parels wat de klok slaat bij

Nayestones, werkt pas sinds kort met parels.

'Parels gebruiken in juwelen is voor mij heel nieuw. Tot vorig jaar

vond ik geen manier om parels een moderne twist te geven die

past bij de stijl van mijn juwelen. Nu zijn parels sterk aanwezig in

mijn laatste collectie 'Path of Life', geïnspireerd op mijn

zwangerschap en de geboorte van mijn dochter. De juwelen zijn

heel symbolisch. In mijn tweevingerring Julia 'logeert' de parel

tussen de twee ringen, als een kind dat beide ouders verbindt. Ik

vind het leuk om parels te verbergen op niet-evidente plekken

zoals in een oor of tussen de vingers. De jongere generatie

ontwerpers herontdekt parels en maakt er heel verrassende

juwelen mee. Het werd tijd om de parel van zijn stoffig imago

te ontdoen.'

Zelfs het 'fashionable' idee van customizen duikt in de juwelen met

Chane/.

parels op. Een mooi voorbeeld is de Milestones-lijn van Katherine

Berquin. De Brusselse ontwerpster werkte jarenlang voorde Hoge

Raad voor Diamant en heeft een boontje voor parels. Een ring kan

gecombineerd worden met een uitneembare ronde steen, een

gouden bol of een parel, wat het juweel telkens een andere look

geeft. De stenen en de parels kunnen afzonderlijk worden

aangekocht, al dan niet bij elke mijlpaal in het leven.

Niet alleen jonge ontwerpers, ook de jeugd pikt de parel gretig

op. 'We krijgen de jongste jaren opnieuw veel jonge vrouwen over

de vloer, ' zegt Karine Van Pollaert van juwelenzaak Parel in Gent.

'Parels zijn pure fashion geworden. Je ziet ze vaak op de catwalk,

weliswaar in nepversie. Dat de parel in een modecontext wordt

geplaatst, werkt inspirerend voor de hele sector.'

Tekst Lut Clincke
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