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Juwelier De Maere bestaat al 120 jaar in het Meetjesland, 
Peter zelf is al 30 jaar aan de slag en voor het twintigste 
jaar op rij heeft hij een exclusieve eigen juwelencollectie 
gemaakt.

Peter De Maere runt samen met zijn echtgenote Inge de 
bekende juwelierszaak in de Stationsstraat. “Ik ben de 
derde generatie ontwerper-juwelier in de familie in Eeklo”, 
zegt Peter. “Ik ben dan ook trots dat ik het werk van mijn 
grootvader Hector en mijn vader Julien kan verder zetten.”

Peter De Maere was al van jongs af aan behept door 
schoonheid en kunst. “Mijn ouders namen me vaak 
me naar tentoonstellingen, waar ik de liefde voor kunst 
meekreeg maar waar mijn vader me ook wees op de 
details die het kunstwerk àf maakten. Die drang naar 
precisie voelde ik ook toen ik thuis in het atelier mee 
werkte: vader stuurde me ontelbare keren terug naar de 
werkbank om nog mooier en perfecter af te werken.”

Die harde leerschool en het oog voor schoonheid hebben 
Peter gemaakt tot de creatieve juwelenkunstenaar 
die hij in die drie decennia geworden is. Sinds het 
Millenniumjaar 2000 pakt hij ieder jaar opnieuw uit met 
een zelf gecreëerde complete collectie met een ring, een 
halsketting, oorstekers, hanger en armband. 

“Ik probeer in die collecties veel eigen emoties te 
leggen”, zegt Peter, die maandenlang nadenkt, schetst 
en voorbereidt vooraleer hij in het atelier met goud en 
diamant aan de slag gaat. “Het is een  uitdaging om 
telkens opnieuw van een blanco blad  te beginnen, een  
juwelenlijn te ontwerpen en vervolgens uit te voeren. De 
overgang maken van ring naar armband, naar ketting, 
naar oorstekers en hanger is steeds verrassend maar een 
perfecte harmonie is mijn doel.”

Voor dit driedubbele jubileumjaar (120 jaar De Maere, 30 
jaar Peter De Maere en 20 jaar eigen creaties) wil Peter 
zijn meesterstempel nog meer in de kijker zetten. “Deze 
collectie is de handtekening van de meester”, zegt Peter 
terecht trots. “Deze collectie is collectie ”nummer 25” en 
moet er één zijn die door de jaren heen kan gedragen 
worden en tijdloos is. Ze werd gemaakt in geel, wit, roze 
en bicolor goud.”

Peter De Maere volgde extra opleidingen in Lausanne en is 
ook gemmoloog, hij streeft er dan ook naar om enkel met 
de beste kwaliteit van diamanten te werken. De afwerking 
van het juweel draagt dan de meesterstempel van De 
Maere. De juwelen van De Maere hebben trouwens het 
HIB-label, wat betekent dat ze handgemaakt zijn in eigen 
atelier. Echt vakmanschap dus en bovenal: “nice to make, 
nice to wear!”
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Juwelier Peter De Maere viert driedubbel jubileum  
met de ultieme eigen creatie

Collectie nummer 25 is tijdloos
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Ringen
Oorstekers
Hangers
Armbanden
Kettingen
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SOULMATES
Unieke ringen voor zielsverwanten
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Los van die jaarlijkse nieuwe collectie, 
vindt Peter De Maere het ook uitdagend 
om juwelen te ontwerpen die bij de per-
soonlijkheid van de klant passen. 

“Ik probeer, na een of enkele gesprek-
ken met de klant, tot een bijzonder en 
persoonlijk ontwerp te komen”, vertelt 
Peter, die zijn passie voor juwelen op 
die manier met de klanten wil delen. “Ik 
hou daarbij rekening met de verwach-
tingen van de klant en leef me in in hun 
emoties. Eigenlijk maak ik juwelen die  
generaties lang moeten kunnen door-
gegeven worden.”



EIGEN CREATIES
VAN ONTWERP TOT UITVOERING 
UNIEKE JUWELEN

PETER DE MAERE

Juwel ier Peter De Maere - Stat ionsstraat 64-66, 9900 Eeklo
Tel.  09 377 23 78 - peter@juwel ier-demaere.be - www.juwel ier-demaere.be

Decembermaand alle dagen open  (ook op zondag-maandag)
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