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De gouverneur van 
Oost-Vlaanderen stelt dit 
juwelenboekje ter beschik-
king van de Oost-Vlaamse 

politiediensten. 

Het werd ontworpen door 
de lokale politie Antwerpen 
die het ontwerp gratis ter  

beschikking stelde.



JUWELENBOEKJE 

Voorbeelden, benamingen en 

omschrijvingen van sieraden.
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Inleiding:

In dit boekje vindt u een 
aantal voorbeelden, om-
schrijvingen en benamingen 
van sieraden die als leidraad 
kunnen dienen bij de om-
schrijving van ontvreemde 
sieraden.
Het is onmogelijk om alle 
sieraden op te sommen, om-
dat er door de makers veel 
fantasievormen worden ge-
leverd. 
Indien dit laatste het geval 
is en de benamingen uit dit 
boekje niet van toepassing 
zijn, dan is een duidelijke 
omschrijving, tekening of 
foto van belang.
Het is de bedoeling dat de 
vaststeller, in samenwerking 
met de benadeelde, een zo 
compleet mogelijke aangifte 



van ontvreemde sieraden of 
goederen opneemt.
Een goede omschrijving is in 
het belang van het opspo-
ringsonderzoek.
 
ATTENTIE:
 
De in dit boekje afgebeelde 
sieraden zijn niet allemaal 
op schaal 1:1.
Diverse sieraden zijn uitver-
groot om de vorm en struc-
tuur van het sieraad duide-
lijk uit te laten komen.
Afgebeeld zijn standaard 
sieraden.

*** controleer inbeslagge-
nomen of inbewaringgeno-
men goederen met uv-lamp 
op merktekens!



LEIDRAAD:

- vermeld zoveel mogelijk 
het soort metaal:
goudgeel (g.g.), witgoud 
(w.g.), roodgoud (r.g.), 
blauwgoud (b.g.), platina, 
doublé, zilver, koper, nikkel, 
staal;
- vermeld van goud altijd 
het karaatgehalte. Bv. 8 - 14 
- 18krt enz.;
- vermeld altijd de lengte 
van de ketting, de dikte of 
breedte van de ketting of 
armband;
- vermeld bij ringen altijd 
de naam van de steen.
Bv. parel; briljant; bloedko-
raal; opaal; onyx; aquama-
rijn; enz.;
- vermeld altijd de kleur 
van de steen;



- vermeld altijd de hoofd-
vorm van de steen of kast.
Bv. ovaal; antiek; rond; na-
vette; enz.



KETTINGEN



KETTINGEN

Jasseronketting:

Wordt ook wel erwtketting 
genoemd.
Ronde holle oogjes, model 
trouwring, om en om verti-
caal en horizontaal gescha-
keld.
 



KETTINGEN



KETTINGEN

Figaroketting:

3 tot 4 als gourmette ge-
draaide oogjes, gevolgd door 
een soortgelijk langwerpig 
gedraaid oog.



KETTINGEN



KETTINGEN

Geslepen gourmet-
teketting:

Geslepen of platte gour-
mette. De schakels zijn op 
de plaats waar ze buigen af-
geslepen of afgeplat. (Vanaf 
1mm.)



KETTINGEN



KETTINGEN

Dubbele gourmet-
teketting:

Idem als geslepen gourmet-
teketting, doch met 2 oogjes  
naast elkaar, om en om ge-
schakeld.
2 rijen gourmetteschakels 
naast elkaar.



KETTINGEN



KETTINGEN

Venetiaanse ket-
ting:

Open vierkante blokjes om 
en om in elkaar geschakeld. 
Ruimte tussen de schakels. 
Komt veelvuldig voor als 
halsketting. 
Diverse dikten, vanaf 1mm. 
Gedraaid afgebeeld om de 
schakeling duidelijk weer te 
geven.



KETTINGEN



KETTINGEN

Haver- of gersten-
korrelketting:

De schakels lopen naar 1 
zijde puntvormig uit. 
De schakel lijkt op een korrel  
haver of gerst.



KETTINGEN



KETTINGEN

Ankerketting:

Afgebeeld een grove vorm. 
de schakels zijn ovale ringen, 
enigszins geplat, die om en 
om horizontaal en verticaal 
geschakeld zijn.
Lijkt op een scheepsketting.



KETTINGEN



KETTINGEN

Dubbele ankerket-
ting:

De schakels hebben dezelfde 
vorm als de ankerketting, 
maar nu zijn er twee oogjes 
om en om geschakeld.



KETTINGEN



KETTINGEN

Koordketting:

Ovale oogjes (schakels) zijn 
in groepen dicht op elkaar 
verbonden. Het geheel lijkt 
op een gevlochten koord. 
Komt in diverse dikten voor.



ARMBANDEN



ARMBANDEN

Jasseronarband:

Ronde holle oogjes, model 
trouwring, om en om verti-
caal en horizontaal gescha-
keld.
Komt veel voor als kinderbe-
delarmband.
Meestal zilver.



ARMBANDEN



ARMBANDEN

Ankerkettingarm-
band:

De schakels zijn ovale rin-
gen, enigszins geplat, die om 
en om horizontaal en verti-
caal geschakeld zijn. Lijkt op 
een scheepsketting.
Bestaat als bedelarmband 
zowel voor kinderen als vol-
wassenen. 
Meestal zilver.



ARMBANDEN



ARMBANDEN

Milanese arm-
band:

De armband bestaat uit 
fijn gevlochten metaal. Het 
vlechtwerk geeft een sierpa-
troon. 
Komt in diverse breedtes en 
variaties voor.



ARMBANDEN



ARMBANDEN

Slavenarmband:

Een geheel metalen ring, die 
diverse vormen kan hebben 
zoals ½ rond, ovaal, recht-
hoekig en rond.
Komt zowel in bewerkte als 
gladde vorm voor.
Kan uit één stuk zijn of voor-
zien van scharnier en slui-
ting.

Slangenarmband (niet af-
gebeeld): 
een geheel metalen ring, in 
de vorm van een slang. Al 
dan niet bewerkt. 
Zit als het ware gedraaid om 
de pols. Voorzien van kop 
en staart. De ogen in de kop 
zijn meestal opgesierd met 
edelsteentjes.



Hangers / bedels:

Kinderkopjes: komt veel-
vuldig voor aan armbanden, 
zowel in een meisjes- als een 
jongenskopje.
Het kopje kan ook in een 
plaatje gegraveerd zijn. 
Meestal staat aan de achter-
zijde een naam of datum.

Sterrenbeeld of zodiac: 
komt in dezelfde vorm als 
kinderkopjes voor.

Plaatje: komt in diverse 
vormen voor. Meestal staat 
er een naam of datum op.

Geloof-hoop-liefde bedel: 
komt in diverse vormen voor. 
Geloof is het kruis; hoop is 
het anker; liefde is het hart-
je.

HANGERS



HANGERS

Munten: omschrijf afbeel-
ding, wat voor munt, lang of 
kort haar, jaartal.



HANGERS



Muntranden:

Dit zijn ringen in goud of zil-
ver, waarin munten geklemd 
worden. Worden gebruikt 
voor munten aan armban-
den en als hanger aan een 
ketting.
Soms komt het voor dat de 
achterzijde van een speld is 
voorzien zodat het als bro-
che gedragen kan worden.

Deze rand kan bestaan uit:
- ringen aan de rand
- bogen aan de rand
- kabel aan de rand
- gedraaid blad aan de rand
- rand is glad
- rand is geslepen in facet.

Omschrijf de afbeelding, wat 
voor munt, lang of kort haar, 
jaartal,...

HANGERS



HANGERS



HANGERS

Medaillon:

Een sierlijk doosje voorzien 
van scharnier en sluiting. 
Komt in diverse vormen 
voor.
Wordt meestal als hanger 
gedragen. 
In het medaillon bewaart 
men foto’s of een ander aan-
denken. (Bv. haar.)



HANGERS



HANGERS

Medaille:

Komt in diverse vormen 
voor.
Wordt als hanger of bedel 
gedragen. De afbeelding be-
staat meestal uit devote fi-
guren.

Deze benaming wordt ook  
gebruikt voor  herdenkings- 
of erepenning.



HANGERS



HANGERS

Schapulier:

Klein van formaat, qua vorm 
gelijk aan medaille.
Altijd voorzien van devote 
figuren, die met een blauwe 
kleur afgedekt kunnen zijn.
Wordt als hanger of bedel 
gedragen.

Vroeger was een schapulier 
een gewijd lapje stof.



RINGEN



RINGEN

HOOFDVORMEN:

Afgebeeld de vormen van de 
kast van de ring, waarin één 
of meerdere stenen kunnen 
liggen, al dan niet geslepen.
Bij één steen tevens de vorm 
van de steen.

 



RINGEN



RINGEN

Trouwring:

Algemeen bekend.
Komt in diverse vormen voor. 
Zowel glad, geslepen, vier-
kantig, met briljantjes in 2 of 
3 kleuren, ...
De ring komt in diverse 
breedten voor.

Vriendschapsring:
Kan in dezelfde vormen 
voorkomen als de trouwring. 
Over het algemeen is dit een 
dunne ring. Soms voorzien 
van een roepnaam.

NOTEER:
gravure en inscripties 



RINGEN



RINGEN

Engelse ring:

Ook wel pinkring of jonk ge-
noemd.
Meestal een grote steen die 
in het opgebolde gedeelte 
van de ring zit geklemd.

Tiffany ring: 
(niet afgebeeld)
Idem als de Engelse ring, 
maar nu zijn er gleuven in 
het gebolde gedeelte naar de 
steen geslepen.

Lapidé ring:
(niet afgebeeld)
Ook facetring genaamd.
Dezelfde ring als de Engelse 
pinkring. 
Het opgebolde gedeelte 
waarin de steen ligt is echter 
in vlakken geslepen.



RINGEN



RINGEN

Solitair ring:

Een gesloten ring waarop 
in een chaton (=kroon) één 
steen is gezet.



RINGEN



RINGEN

Solitair slagring:     

Een ring die als het ware aan 
de bovenzijde gespleten is 
waartussen één steen in een 
chaton (=kroon) wordt ge-
klemd.



RINGEN



RINGEN

Slagring:

Idem als de solitair slagring, 
maar in de ring zijn twee ste-
nen in chatons geplaatst.



RINGEN



RINGEN

Rivière ring:

Ook wel rij-ring genaamd.
Bovenstuk van de ring is be-
zet met twee of meer ste-
nen. De steentjes zijn als het 
ware in een brug op de ring 
bevestigd.



RINGEN



RINGEN

Alliancering:

Ook gekend als memoire-
ring.
De ring is geheel rondom be-
zet met stenen, gelijklopend 
in de ronding van de ring.



RINGEN



RINGEN

Halfalliance-ring:

Idem als de alliancering, 
maar gedeeltelijk bezet met 
stenen. 
Ook wordt deze ring voor 
groeisysteem gebruikt.
Meer stenen in ring.



RINGEN



RINGEN

Entourage-ring:

Ring met één grote (meestal 
ronde of ovale) steen met 
daarrond kleine steentjes.



RINGEN



RINGEN

Dubbele 
entouragering:

Idem als de gewone entou-
ragering, doch nu met twee 
rijen steentjes om de grote 
steen.



RINGEN



RINGEN

Zegelring:

Ring met grote platte steen.
Noteer de kleur van de 
steen!

Wapenring:
Ring met blauwe steen waar-
in het familiewapen is uitge-
sneden.



RINGEN



RINGEN

Monogramring:

Ring met edelmetalen schild. 
Hierin worden initialen ge-
graveerd.

Bestaat ook als kindermono-
gramring. 



RINGEN



RINGEN

Cachetring:

Ring met edelmetalen schild, 
zonder initialen.



RINGEN



RINGEN

Camee:

Meestal een afbeelding van 
een vrouwenhoofd in hoog-
reliëf.
Komt voor als ring, hanger 
en oorbel.



RINGEN



RINGEN

Pavee-ring:

De kop van deze ring zit vol 
met steentjes, is vlak. 
Kan diverse vormen hebben.



RINGEN



RINGEN

Kettingring:

Met of zonder plaatje, ver-
vaardigd van fantasiedraad 
of gourmetteketting.
Soms vriendschapsring.



OORBELLEN

OORBELLEN

Algemene benaming voor 
oorsieraden.

OORMECHANIEKEN:
- Pousset: borgplaatje van 
oorstift of stift met schroef-
draad;
- Stift: pinnetje dat door oor 
wordt gestoken;
- Brisure: haak wordt door 
oorgaatjes gestoken en ge-
borgd met een beugel;
- Patent brisure: idem als 
brisure;
- Hollandse oorhaak: haak 
wordt door oorgaatje ge-
stoken en in een haakje ge-
haakt;
- Clips: oorlel wordt als het 
ware in een veermechanisme 
geklemd;



OORBELLEN

- Oorschroef met beugel: 
oorlel wordt door middel 
van schroefmechanisme ge-
klemd;
- Creool of oorring: ¾ ronde 
ring, door middel van gebo-
gen stift door oorgaatjes be-
vestigd;
- Zwanenhals: gebogen haak 
zonder borg. 



OORBELLEN



OORBELLEN

Oorknopje:

Een klein sieraad bevestigd 
door middel van een oorstift 
met pousset.



OORBELLEN



OORBELLEN

Oorhanger:

Een hangend sieraad beves-
tigd door middel van brisure 
of oorhaak. 



OORBELLEN



OORBELLEN

Creool:

¾ ronde ring, al dan niet be-
werkt, bevestigd met gebo-
gen stift.



Benamingen

BENAMINGEN:

Fantasiering:
Alle niet in dit boekje om-
schreven ringen.
Beschrijf de ring of laat een 
tekening maken.

Fantasieketting/-collier:
Alle niet in dit boekje om-
schreven kettingen.
Omschrijven of tekening la-
ten maken.

Bi-color:
Ringen, armbanden, col-
liers,... kunnen uit 2 kleuren 
edelmetaal zijn gemaakt, 
wit/geel; geel/rood enz.

Tri-color:
Ringen, armbanden, col-
liers,... kunnen uit 3 kleuren    



Benamingen

edelmetaal zijn gemaakt, 
wit/geel/blauw; wit/rood/
blauw enz. 

Broche - letterbroche:
Sieraad dat op de borst wordt 
gedragen.
Beschrijf het sieraad of de 
letter.

Brochette:
Rechthoekig modern borst-
sieraad.

Dasspeld:
Bewerkt sieraad dat op de 
das of om de stropdas wordt 
gedragen.

Speld:
Bewerkte knop met of zon-
der edelsteen of letters die 
opgespeld wordt.



Benamingen

Collier:
wanneer een halssieraad 
niet meer de normale vorm 
van een ketting heeft, noemt 
men dit collier. Deze bena-
ming is van toepassing op 
de bal-staafjes-plaatjes-ket-
ting.
In de volksmond wordt deze 
benaming ook gebruikt voor 
een ketting met hanger.

Sautoir:
Benaming voor een zeer lang 
halssieraad. Veel langer dan 
een halsketting.

Veiligheidsketting:
Een kort gourmette- of an-
kerkettinkje voorzien van 
een veersluiting. Dienende 
voor sluitbeveiliging van 
hals- of polssieraden.



Benamingen

Bedelarmbandje:
Kinderarmbandje van jas-
seron- of ankerketting met 
daaraan bedeltjes van dieren 
of voorwerpen.

Cartier collier of arm-
band:
De benaming voor de fijne 
bewerking van het sieraad.
Deze benaming wordt meest-
al gebruikt voor een fijne fi-
garoketting/armband.

Scarabee:
Identiek aan de camee, doch 
met afbeelding van een ke-
ver.

Limoge (emailles):
Dit betreft over het algemeen 
een geëmailleerd vrouwenfi-
guur. Meestal in de hoofd-
kleur blauw of rood.



Diversen

Komt voor in hanger, ring en 
oorbel.   

Choker:
Collier met parels van gelijke 
grootte.

Chutte of degrade:
Collier met aflopende parels.

HORLOGES:
Belangrijk bij aangifte het 
navolgende te vermelden:
- metaalsoort (chroom, staal, 
platina, goud,...)
- merk;
- dames-, heren- of kinder-
horloge;
- pols-, zak of hanghorloge;
- cijfers: Arabisch, Romeins, 
strepen, stippen;

 



Diversen

- type uurwerk: auto-
maat, handwinding, digitaal, 
kwarts;
- kleur wijzerplaat;
- band: materiaal - kleur;
- uurwerk in band verwerkt; 
ketting bij zak- en hanghor-
loges.

ANTIEKE KLOK:
- soort of stijl;
- versieringen;
- afmetingen;
- bijzonderheden: uurwerk, 
wijzerplaat, gewichten, enz.;
- beschadigingen;
- wie is de maker.

SCHILDERIJEN - AQUAREL-
LEN - ETSEN - LITHO’s ed.:
- door wie vervaardigd;
- gesigneerd;
- wat stelt het voor;
- heeft het een titel;



Diversen

- soort materiaal: olieverf 
op linnen, olieverf op hout 
enz.;
- afmetingen;
- wel of niet in een lijst;
- wat voor lijst, bewerkt, 
welke vorm;
- beschadigingen;
- bijzonderheden.

APPARATUUR:
radio - tv - foto - film en ge-
reedschap
Noteer: merk, type, num-
mer, kleur, afmetingen en 
bijzonderheden.

WAARDEPAPIEREN:
Noteer:
- naam van bank, giro, 
pasje;
- paspoort en aantal 
cheques;
- nummers van pasje, pas-
poort en cheques
 



Diversen



AANTEKENINGEN:
 



AANTEKENINGEN:
 



 

AANTEKENINGEN:
 



AANTEKENINGEN:
 





Naam politiedienst


