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Kwaliteit Blijft Boeien!
BirGem gaat weer op inkoop!
Heeft u nog wensen of ideeën mail dit dan vòòr 22 februari
naar info@birgem.nl

Geachte relatie,
Daar is ie dan eindelijk: onze
Nieuwsbrief!
Ik ben trots op mijn medewerkers, dankzij hen is deze
nieuwsbrief tot stand gekomen.
Graag informeren wij u 6 keer
per jaar over edelstenen en
nieuws betrekking hebbend op dit
mooie product.
En natuurlijk wat wij, de firma
BirGem, u te bieden hebben!
Denk hierbij aan aanbiedingen,
beursdata en allerlei nieuwtjes
binnen ons bedrijf.
Mocht u met ons mee willen
denken of iets willen delen met
uw vakgenoten via onze
nieuwsbrief aarzel dan niet en
laat dit ons weten door een mail
te sturen naar: info@birgem.nl
Wij wensen u veel leesplezier!

In de schijnwerper:

Granaat

Pyroop/Almandiengranaat (rode granaat) en Rhodoliet
Wie denkt aan granaat, denkt vaak aan die prachtige warmrode
edelsteen die veel in antieke, maar ook moderne sieraden te zien is.
Niet iedereen weet dat granaat niet alleen in dieprood, maar juist in vele
kleuren gevonden wordt; van roze-rood tot appelgroen, van intens
oranje tot zachtgeel en zelfs in een prachtige colour-change variant.
Al in het Romeinse Rijk was granaat de meest gedragen edelsteen. Ook
reizigers in vroegere tijden droegen vaak een granaat bij zich, omdat de
edelsteen de drager zou beschermen tegen onheil en licht zou geven in
het donker. Tegenwoordig kunnen wij dit verschijnsel waarschijnlijk
verklaren door de hoge brekingsindex van granaat waardoor deze zelfs
in weinig licht een schitterende brilliantie laat zien.

Hartelijke groet namens Team
BirGem,

Rode granaat, pyroop- of almandiengranaat genoemd, is van oudsher
bekend om zijn volle rode kleur, met een hint van purper of bruin.
Wanneer men het over granaat heeft, zonder toevoeging, wordt vrijwel
altijd deze bedoeld. Granaten die bestaan uit een combinatie van zowel
pyroop als almandien, worden rhodoliet genoemd, een granaatsoort
met een warme, framboosrode kleur, vaak met een paarsroze flash.
Een granaat met een fantastische, vurig oranje kleur is spessartien,
ook bekend als mandarijngranaat. Deze zeldzame edelsteen heette
oorspronkelijk zelfs hollandien, naar het Nederlandse koningshuis.

Bir
Eén van de maandstenen van
Januari is granaat, zoals te lezen
in dit Engelse gedichtje:

By her who in January is born
No gem save garnets should be worn
They will ensure her constancy,
True friendship, and fidelity.

Wist u dat…
Maar liefst vier Amerikaanse
staten een granaat als
staatssymbool hebben?
Almandien voor Connecticut,
stergranaat voor Idaho, granaat
voor New York en grossulaar voor
Vermont.

Tsavoriet en Spessartiengranaat

Het vuur in Demantoid

Dan is er nog grossulaar, met als bekendste variant tsavoriet, dat in
kleur varieërt van fris heldergroen tot een donkerder, zacht
dennengroen. Een andere mooie grossulaargranaat is de oranjebruine
tot kaneelbruine hessoniet.
De laatste in deze lijst is demantoid, de koning onder de granaten. Pas
ontdekt in de tweede helft van de negentiende eeuw en geliefd door
Carl Fabergé en Tiffany & Co. Deze edelsteen wordt gedragen door de
rijken der aarde. Demantoid varieërt van licht geelgroen tot
smaragdgroen en heeft meer vuur dan diamant.

De stad New York zelfs gebouwd
is op granaatschist? Dit is vooral
in Central Park nog goed te zien.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze veelzijdige edelsteen?
Kom een kijkje nemen in onze showroom, waar Team BirGem voor u
klaar staat voor al uw vragen en bestellingen.

Granaat de edelsteen is die bij
het tweejarig huwelijk hoort?

Met medewerking van:

Mevrouw B. M. Muste, F. Majoor, M. Noordam, C. Marks,
N. Van Nunen en E. Wolff

A

A

