
 
 

 

 

 

DIVA, a Brilliant Story 
 

"Mijn wereld gevuld met diamant, juwelen en edelsmeedkunst, ontplooit zich in een reis door mijn huis 

van zo’n 500 m². Mijn butler Jérôme - tevens jouw persoonlijke gids - neemt je mee en laat je de 
verschillende kamers zien waar mijn meest kostbare schatten verborgen. En tijdens je bezoek mag je 
die zelf bewonderen. Want wie mijn huis betreedt, is mijn bevoorrechte gast die ten volle mee geniet 
van mijn wonderlijke wereld." 

DIVA, a Brilliant Story brengt een prikkelende combinatie van authentieke objecten, 
wetenschappelijk onderzoek, historische context met ontspannende verhalen, meeslepende emoties 
en indrukwekkende ensceneringen.   

Haar entourage dook in bibliotheken en archieven en consulteerde internationale historici en 
diamantexperten. Ze keken met een frisse en brede blik naar de collecties van de voormalig 
Provinciaal Diamant- en Zilvermuseum van de Provincie Antwerpen. Dit met bijzondere aandacht voor 
Antwerpen en een menselijke nieuwsgierigheid naar persoonlijke verhalen. Zo kregen zes thema’s 
vorm in een vernieuwend tentoonstellingsparcours. 

Om haar verhaal te kruiden, ging DIVA in zee met regisseur en scenarist Frank Van Laecke  en zijn 
team. Zij riepen haar butler in het leven. Hij zal deuren openen en de bezoeker een blik in de wereld 
van DIVA gunnen door elk thema te introduceren. Daarnaast wekken fictieve verhalen veertien 
topstukken uit de collectie van DIVA opnieuw tot leven. Frank Van Laecke vermengt feit en fictie met 
een cocktail aan universele emoties. De bezoeker bepaalt zelf of hij waarheid en illusie van elkaar wil 
scheiden via diepere kennislagen die beschikbaar zijn dankzij verschillende multimediatoepassingen.  

Daarnaast zorgen een leger aan architecten, ingenieurs en aannemers voor de toegankelijkheid van 
DIVA’s uitvalsbasis. Interieurontwerper Gert Voorjans  zal de bezoeker onderdompelen in een 
hedendaagse Wonderkamer vol curiosa, luxe en exotiek. Decorontwerpster Carla Janssen Höfelt  
ontfermt zich over de overige vijf ruimtes met extra aandacht voor de schittering van diamant. 

En ondertussen maakt ook DIVA zelf zich op. Gekleed in Belgische mode en in beeld gebracht door 
art director Louise Mertens kijkt ze uit naar haar grootse entree.  

 
© DIVA / Louise Mertens @venue Gert Voorjans 
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DIVA´s Wonderkamer  
 
In deze hedendaagse interpretatie van een collectiekamer - vormgegeven door Gert Voorjans - komen 
objecten uit alle windrichtingen samen in een cocon van luxe. De stad was tot het midden van de 
zeventiende eeuw koploper in de productie en distributie van kunst en luxeartikelen. Edelsmeedkunst, 
juwelen, edelstenen en exotische curiosa als kokosnoten, schelpen en koraal waren zeer geliefd. In 
haar Wonderkamer vertelt DIVA meer over deze objecten en hun verzamelaars. 

 

Foto: DIVA´s Wonderkamer (door Gert Voorjans) 
© DIVA / Gert Voorjans 

DIVA´s Atelier 
 
De technieken en het proces van edelsmeden worden in de tweede kamer, het Atelier, duidelijk 
gemaakt aan de bezoekers. Eén wand is gewijd aan de edelsmeedkunst en de andere zijde aan het 
evenzo moeilijke als boeiende vak van diamantslijper. Het vakmanschap van een diamantslijper doet 
niet onder voor dat van edelsmid. Het is een ambacht dat gepaard gaat met een ongeëvenaarde 
precisie en enorme vakkennis. 
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Foto: DIVA´s Atelier (door Carla Janssen Höfelt) 
© DIVA / Carla Janssen Höfelt 

DIVA´s Internationale Handelskamer 
 
Een multimediale wereldbol maakt in een oogopslag duidelijk waarom Antwerpen het wereldcentrum 
voor diamant was en nog steeds is. Via geprojecteerde handelsroutes op een multimediale globe zie 
je de wegen die diamant al 550 jaar naar Antwerpen leiden. In zeven geanimeerde kortfilms komen 
bijzondere historische personages aan het woord die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
diamanthandel naar Antwerpen.  

 

Foto: DIVA´s Internationale handelskamer (door Carla Janssen Höfelt) 
© DIVA / Carla Janssen Höfelt  

 
DIVA´s Eetkamer  
 
De eettafel groeide tijdens de negentiende eeuw uit tot de plek bij uitstek voor luxe consumptie. De 
context waarin de bezoeker zich naar keuze kan verdiepen, pikt opnieuw in op de rol van Antwerpen 
als smaakmaker. Etiquetteregels en verhalen over Antwerpse adellijke families duiden het gebruik van 
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zilver en het verschil tussen arm en rijk. Langs de wanden worden juwelen getoond uit verschillende 
periodes met bijhorende silhouetten. 

Een centraal hoorspel voert de bezoeker mee in een sfeer van decadentie en overvloed. Kinderen 
bekijken van onder tafel wat er zich rondom hen allemaal afspeelt.  

 

Foto: DIVA´s Eetkamer (door Carla Janssen Höfelt) 
© DIVA / Carla Janssen Höfelt  

DIVA´s Kluis  
 
Van synthetische diamanten en certificaten tot zilvermerken, de bezoeker weet na een bezoek aan 
deze ruimte waarop hij moet letten. Een assortiment aan doe-het-zelf testen, filmfragmenten en 
animaties geeft inkijk in verschillende soorten diamantcriminaliteit en de bestrijding ervan.  

 

Foto: DIVA´s Kluis (door Carla Janssen Höfelt) 
© DIVA / Carla Janssen Höfelt  
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DIVA´s Boudoir  
 
Afsluiten doet de bezoeker in DIVA stijl. Ze betreden het juwelenboudoir waar DIVA haar meest 
kostbare schatten bewaart. Elk juweel heeft een betekenis, vertelt een verhaal en wordt gekoesterd. 
Hier ziet de bezoeker welke prinsessen en koninginnen, theateractrices, operazangeressen, pop- en 
filmsterren de juweelmode hebben beïnvloed. Via een test krijgt de bezoeker tot slot de kans de DIVA 
in zichzelf te ontdekken. 

 

Foto: DIVA´s Boudoir (door Carla Janssen Höfelt) 
© DIVA / Carla Janssen Höfelt 
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Praktisch 

Adres  
DIVA, Antwerp Home of Diamonds 
Suikerrui 17-19 
2000 Antwerpen 
+32 (0)3 360 52 52 

www.divaantwerp.be  
info@divaantwerp.be 

Openingsuren 

DIVA, Antwerp Home of Diamonds is elke dag open van 10 tot 18 uur behalve op woensdag. 

Tickets 

Koop je ticket online via www.divaantwerp.be. 

DIVA werkt vanaf 7 mei 2018 met tijdslots. Dat wil zeggen dat je best op voorhand een ticket aankoopt 
én zo de datum en het uur van je bezoek vastlegt. Ook aan de balie in het museum kan je tickets 
aankopen via bancontact. Voor groepsbezoeken, raadpleeg onze website.  

Tarieven:  

Volwassenen        € 10 
12-26 jaar        € 7 
Kinderen jonger dan 12 jaar      gratis 
Bezoek in groep (min. 15 personen)     € 7 
Kortingstarief        zie website 
Vrienden van het museum, ICOM, Personeel Museumstichting  gratis 

 

 

 


