MyJewel

Inleiding
MOOI. Dat staat voor 100 verhalen en foto’s die ik ontving voor

Er zijn mensen die hun sieraden nooit afdoen vanwege de sterke

MyJewel. 100 verhalen die sieraden tot leven brengen. Ze zijn

emotionele binding met de gever. Anderen verdragen het niet om hun

ontroerend, verrassend, emotioneel, vertederend, verdrietig, mooi, heftig,

sieraad te dragen omdat het voor hen te emotioneel beladen is. Er soms

zacht en hard. Soms keek ik door een kiertje naar een levensverhaal en

even naar kijken of vasthouden is al genoeg. De meeste mensen waren

werd ik geraakt door de betekenis van het sieraad en het belang van

verrast door wat het schrijven van het verhaal bij het sieraad bij hen

bewaren. Ook het doorgeven van dierbare sieraden aan de volgende

opriep aan herinneringen, beelden en emoties. Bijna iedereen voelde zich

generatie mèt het verhaal, bleek bijzonder belangrijk.

belemmerd door het maximum van 150 woorden! Ik begrijp dat heel

Een paar mensen voelden weer de pijn, omdat ze ooit van al hun

goed, omdat bij al mijn sieraden ook bijzondere en lange verhalen horen.

dierbare sieraden zijn bestolen, vooral vanwege de emotionele waarde.

Juist daarom koester ik ze.
Dank aan allen voor de mooie en openhartige bijdragen aan MyJewel.
Karin van Paassen
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Introduction
PRECIOUS. That represents 100 stories and pictures I received for

Some people never take off their jewellery, because of the strong

MyJewel. 100 Stories that bring jewellery alive. They are moving,

emotional bond with the giver. Others cannot bear to wear their

surprising, emotional, endearing, sad, beautiful, intense, soft and hard.

jewellery because it is too emotional for them. Sometimes just looking

Sometimes I looked through a narrow opening at a life story and

at it, or holding it, is enough. Most people were surprised by what

I was touched by the meaning of the jewel and the importance of

the writing of the jewellery story evoked, like memories, images and

preservation. Passing on precious jewellery to the next generation,

emotions. Almost everyone felt constrained by the maximum of 150

with the story, also turned out to be very important. A few people again

words! I completely understand, because special and long stories are

felt the pain, because they were robbed of all their precious jewellery in

also connected with my jewellery. That is precisely why I cherish them.

the past, especially because of the emotional value.
Thanks to all for the beautiful and candid contributions to MyJewel.
Karin van Paassen
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Mijn moeder is een schat …
Ik ben opgegroeid in een creatieve familie. Ik heb twee jongere zussen
en ik had een bijzondere en geliefde vader en moeder. Mijn vader
was architect en beeldhouwer en mijn moeder tekende en heeft aan
de Koninklijke Academie van Beelden Kunst in Den Haag gestudeerd.
Mijn beide ouders zijn een paar jaar geleden geheel onverwacht
overleden, we werden ouderloos en we moesten leren omgaan
met dit grote verlies. Ze waren gedurende hun hele leven beiden
verzamelaars van veel kunst en design. En nu zijn wij omringd door
al hun schatten.
Het meest bijzondere van alles is dat ik mijn moeders’ sieraden draag
…. elke dag, zoals zij dat deed. Ze had hele kleine handen en vingers.
Ik ben bevoorrecht dat ik degene ben die ook haar handen erfde.

Inge Bečka, Westbeemster
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In 2003 maakte ik foto’s van mensen in Indonesië die slachtoffer
waren van de oprukkende aidsepidemie. Ik was in de achterbuurten
van Jakarta en in de prachtige Baliemvallei in Papoea, een
dunbevolkte groene vallei waar een brede kolkende rivier
doorheen stroomt. Werelden van verschil. Pas in 1938 werd
ontdekt dat er mensen woonden. Het gebied is dun bevolkt met
kleine nederzettingen. Sommige mannen lopen naakt met alleen
een peniskoker om hun middel. Je ziet vrouwen met afgehakte
vingers. Als een vrouw een naaste verliest, bijvoorbeeld een kind
of echtgenoot, dan moet ze zelf een vinger met een scherpe steen
afhakken. Sommige vrouwen die ik tegenkwam hadden bijna geen
vingers meer over. Onderweg zag ik veel mensen met deze kettingen
van varkensbotten en gedroogde vruchtjes om hun hals of polsen.
Ze zijn gewoon versiersels en ze hebben geen betekenis. Ik mocht
de ketting van een van de mannen kopen. Hij hangt in mijn huis.

Adriaan Backer, Amsterdam
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Het moet in 1998 geweest zijn dat ik voor het eerst West-Afrika
bezocht, een reis van 6 weken van Ivory Cost, naar Ghana,
Burkina-Faso en de Dogon in Mali. Een prachtige, onvergetelijke,
indrukwekkende tocht. Een lange werkperiode volgde. Ik maak
al heel lang werk waarin je een bepaalde verbondenheid met het
continent kunt zien.
Met de hulp van een vriendin vroeg ik ondersteuning bij de gemeente
Dordrecht voor deze reis.
In Burkina Faso kocht ik een prachtige bronzen armband in de
verloren-was techniek: een echtpaar, liggend op de rug, de hoofden
elkaar bijna rakend, dromerig kijkend naar de hemel. Een prachtig
symbool voor man en vrouw, innig verbonden.
Thuis heb ik met pijn in het hart juist deze armband aan mijn
vriendin gegeven, zij verdiende als medeveroorzaker van de reis een
bijzonder geschenk. De armband ligt na al die jaren nog steeds op
het nachtkastje van mijn vriendin en haar man.

Diana van Hal, Dordrecht
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Mijn kleine Indische omaatje, de oma die gedachten kon lezen, de
oma wiens naam ik draag, de oma die mijn kleine kinderkinnetje
pakte om drie welgeplaatste klapzoenen op één wang te kunnen
geven, gaf me dit horloge nog in de vorige eeuw. Ik raakte haar
kwijt, zoals dat gaat, en toen ook het horloge. Mijn lief gaf me een
nieuwe vergelijkbare, die ik ook altijd draag. Ook mijn lief raakte ik
kwijt, ook mijn lief is er weer, ook wij zijn anders en toch hetzelfde,
zoals dat gaat. En de tijd verstrijkt en alles wordt anders en alles
keert weer terug en de tijd gaat door, en de tijd gaat rond. Op zijn
kop, gewoon omdat dat makkelijker leest.

Caroline Bijvoet, Rotterdam
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Dit zijn drie gezegende touwtjes die ik altijd om mijn linkerpols
draag. Eronder is mijn huid zelfs een beetje bleek! De meest
verkleurde draag ik sinds 2008, hij is gezegend door de Dalai Lama.
De rode heb ik op een reis in Ladakh gekregen van een monnik van
het Hemis klooster. De gele gaf Johan aan mij in 2020. Hij bracht het
mee uit Sikkim waar hij ze kreeg van Soktse Rinpoche.
Het zijn Boeddhistische beschermkoordjes tegen ziekte en
schadelijke invloeden. Zijn het sieraden? Ik vind ze wel kleurrijk bij
elkaar maar niet per se mooi. Het gaat mij meer om de betekenis
ervan. Ze herinneren mij elke dag aan de woorden van de Boeddha:
doe geen kwaad, doe goed en tem je geest. De zegeningen zitten
natuurlijk niet letterlijk in de koordjes maar in mijzelf!

Marijke Schurink, Amersfoort
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‘Jaar-ringen’
1980, Grand Canyon. Bij elkaar nog geen 100 jaar oud.
We, 2 vriendenstellen uit Hoek van Holland, reden in ‘n gróóte,
groene Pontiac Grand Prix, van oost naar west.
In een indianenreservaat stopten we bij een kraam met ‘authentieke’
Navajo-sieraden. (Corona zou zo maar ‘n pas ontdekte indianenstam
kunnen zijn..) Ella en ik kochten er identieke ringen, Corinne een iets
daarvan afwijkende en Arjen, de ‘chauffeur-van-de-dag’, dronk z’n
Budweiser..
Zondag 26 augustus 1984 schoven Corinne en ik de ringen om onze
ringvingers, in Las Vegas, in de toen nog enige authentieke Elvis
Presley trouwkapel.
Toen kon ik nog niet beseffen dat het me een vinger zou kunnen
kosten, mocht onze relatie geen stand houden: Bij het ‘keepen’ (voetbalsport) liep ik een gebroken ringvinger op die daarna zó vergroeide
dat ik de ring nooit meer onbeschadigd af kan krijgen..
Ruim 35 jaar later is daar ook absoluut geen reden voor te bedenken !

Klaas Degeling, Hoek van Holland
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I have a very deep connection with this bracelet, because it is almost
the only item I could remember my mother with. I never saw her
without this.
This bracelet was the sole gift passed on from her grandmother
during her rite of passage, from a girl to a woman.
I remember having a conversation about the beads with her, when
I was about 10 years old. I was mostly curious about how it was
made. She explained how specific types of sand could be melted
(just like gold) into glass-like-beads and then cut into pieces.
The most impressive aspect of the process was how they used the
stems of the leaves of a cassava plant in the mould, to form the
holes! My mother (18 years) wears the bracelet in the photo, Ghana
1934-1936. Probably the image was flipped because generally one
wears a bracelet on the left hand, my mums’ was left handed and
she wore hers on her right.

David Boateng, Rotterdam
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In mijn herinnering droeg mijn oma deze ronde zilveren broche
altijd. Niet links of rechts, maar pront middenvoor. Ze noemde het
haar ‘Zuster Anna ziet ge al iets komen’-broche. Oma vertelde graag
verhaaltjes en hoewel ik me het sprookje van de bloeddorstige
Blauwbaard niet herinner komt deze gevleugelde uitspraak uit
dat verhaal. De in reliëfvorm, secuur uitgezaagde voorstelling van
een op de uitkijk staande vrouw in een landschap met huis, boom
en hond, is omgeven door een fraaie rand van bladeren. Met een
doorsnee van bijna 5 centimeter was het op haar boezem een niet te
missen eyecatcher. Toen zij in 1977 overleed en ik iets mocht uitkiezen
twijfelde ik geen moment. Ik ben geen geboren sieradendraagster en
ga graag zonder ringen en armbanden door het leven. Ik heb zelfs
nooit gaatjes in mijn oren laten prikken. Maar broches draag ik veel.
Middenvoor, net als mijn oma.

Els de Baan, Leiden

25

Mijn vader heet Wilhelmus, mijn moeder Tony, naar Antonius
genoemd, ik heet Antonius - Wilhelmius - Maria, roepnaam Ton.
In katholieke gezinnen is Maria of Jozef vrij standaard in de
doopnamen.
In het middenstand gezin, waar mijn ouders ook uit kwamen, was
het niet de gewoonte om te verloven, dus geen verlovingsring maar
enkel een trouwring. Zij trouwden voor de wet op 2 juli 1936, ook
mijn moeders verjaardag, en op 8 juli in de kerk mèt trouwringen.
Na het zetten van de handtekeningen gaf mijn moeder een gouden
“zegel” ring met hun beider initialen ineen gevlochten als cadeau
aan mijn vader. Het model is Art Deco, de letters historisch krullerig.
Na zijn overlijden opperde ik dat ik graag die ring wilde hebben.
Ik heb vier broers. De A en de W waren ook mijn initialen en als je
de W omdraait heb je een M. Hij was voor mij. Na 80 jaar dragen
was de gravering weggesleten. Een graveur heeft hem opnieuw
perfect bijgewerkt.

Ton Hoogerwerf, Den Haag
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Elk jaar vieren de Naga’s hun nieuwjaarsfeest met indrukwekkende
ceremoniën. Het Nagavolk woont zowel in Myanmar als in India,
hun gebied heet Nagaland.
In 2016 maakten we hun nieuwjaarsfeest mee in Myanmar, aan de
grens met India. Er wordt een paar dagen gedanst, gefeest en er
worden ceremoniën gehouden. Mannen, vrouwen en kinderen
komen van heinde en ver en zijn gekleed in prachtige traditionele
kleding en accessoires. Mannen dragen enorme tooien. Ik had ogen
tekort, zoiets had ik echt nog nooit gezien. Ik heb deze sieraden daar
gekocht: glaskralen, belletjes en een schelp. De Naga’s verwerken
veel schelpen in hun sieraden. Daarop etsen ze mooie primitieve
voorstellingen. Ik heb me hierdoor laten inspireren, door op mijn
eerste collectie TiNiK op grote struisvogeleieren voorstellingen aan
te brengen. De kleding, de totempalen, de huizen, de accessoires,
attributen EN bijzondere sieraden zijn van grote invloed geweest
op mijn sieradencollecties.

Karin van Paassen, Hoek van Holland
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Deze zegelring kreeg ik van mijn moeder na het overlijden van mijn
vader, als oudste zoon. De ring ligt in een laadje in mijn werkkamer.
Het is zo fijn om, als ik wat zoek, de ring af en toe tegen te komen.
Het even vasthouden, om te doen en weer terug te stoppen. De ring
was ook belangrijk tijdens de begrafenis van mijn moeder. Ik kon
er niet zijn doordat ik niet naar Nederland kon door de coronacrisis.
Mijn neef nam mijn plek in naast de kist. Hij droeg een ring van mijn
moeder en ik droeg de ring van pa, zodat we op die manier allemaal
verbonden waren. Zo voelde het ook. Ik was dichtbij, met hen.
Er komt nu ook een sieraad van mijn moeder in dat laadje en die zal
ik, net als de ring, af en toe tegenkomen en blijven koesteren. Ook al
draag ik het niet.

Bart Konter, Sant Pere de Ribes (Spanje)
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Ik kreeg de ketting voor mijn 6e verjaardag, als ik het me goed kan
herinneren. Het lieveheersbeestje vond ik het mooist, vanwege de
kleur. De zilveren bedels vond ik best saai. Dat het dieren waren
maakte dat weer een beetje goed. De klomp vond ik echt stom, die
mocht er vanaf, maar dat vond mijn moeder dan weer niet goed.
Ik ben niet van de sieraden, maar deze ketting draag ik vaak. Ik krijg
er veel leuke reacties op. Veel mensen herinneren zich dat ze er ook
een hadden, maar zijn het kwijtgeraakt. Ik ben er dan ook heel
zuinig op.
Hoe ik aan de bedelarmband ben gekomen weet ik niet meer. Ook
deze vind ik erg mooi en bijzonder, maar is wat onpraktisch op mijn
werk.

Linda van der Knaap, Rotterdam
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Dogon snoer
Vanaf september 2018 tot ruim een jaar later heb ik een oudere
dame, geholpen met het sorteren en digitaliseren van haar enorme
collectie etnografica. Zij was ooit, in een grijs verleden mijn lerares
geweest en omdat we dezelfde interesses deelden kreeg ik weer
contact met haar.
Het grote huis lag van onder tot boven vol met voorwerpen uit
allerlei gebieden, maar voornamelijk Afrika. Ze heeft onder andere
de grootste collectie Yoruba (Nigeria) van Nederland. Af en toe kreeg
ik wel eens wat uit haar verzameling zo ook dit zogenaamde Dogon
snoer. Genoemd naar de Dogon, een volk in Mali. Ik wist er niet
veel van maar begreep wel dat het oude kralen waren. Bij navraag
bij een deskundige bleken het kralen uit de 17e en 19e eeuw te zijn
ooit gebruikt als ruilmiddel in Afrika door Europeanen. Gemaakt in
Bohemen (Duitsland, Tsjechië) en via een wonderlijke weg nu bij mij
in Nederland beland.

Guus van den Boogaard, Gennep
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Deze antieke ring met kristallen is een erfstuk, gedragen door mijn
oma en daarna door mijn moeder en nu draag ik de ring.
Altijd, hij gaat nooit af.
En later, als ik er niet meer ben hoop ik dat mijn dochter de ring zal
dragen.
En na haar, mijn kleindochter.
Deze ring is de fysieke uiting van onze bloedband, het is een
familiering.
De wetenschap dat mijn oma en moeder deze ring droegen tijdens
hun bijzondere levens, maakt dat ik me met hen verbonden en door
hen gesterkt voel.
Deze ring heeft een bescheiden, fijne uitstraling; twee kristallen raken
elkaar door twee golvende lussen bedekt met kleine kristallen.
De ring staat voor mij voor verbinding, verbinding met mijn moeder
en met de wereld rondom mij.

Eveline Feldbrugge, Amsterdam
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Toen mijn oma naar een verzorgingstehuis moest, kreeg ik haar
bloedkoralen. Een prachtig lang snoer met een gouden sluiting.
Een detail wat het geheel nogal truttig maakte. Ik dacht dat het
mooi zou zijn om over die sluiting heen een herinnering aan oma
te maken, een teken van onze band. Het werd, in overleg met
Ageeth Keyser (edelsmid en vriendin) een symbolisch doosje met
aan de ene kant een portret van mijn oma en aan de andere kant
van mij, ongeveer even oud.
Ik draag nooit sieraden, maar door deze aanpassing is dit nu een heel
dierbare ketting die een mooie plek in mijn huis heeft gekregen.

Marleen Oud, Dordrecht
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Dit gouden tientje ‘koninginnetje hangend haar’ uit 1897 is
het meest verrassende cadeau dat ik ooit van mijn man kreeg.
Het was in de winter van 1972.
Roerend in de erwtensoep zei hij tegen mij:
“even wachten, niet kijken”.
Hij hing mij deze ketting om.
En daarom is dit sieraad mij heel dierbaar.

Margje van der Wal, Rotterdam
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Keltisch kruis
Het is een samenvoeging van het christelijk kruis met een heidens
zonnewiel, ontstaan tijdens de kerstening van Ierland en
Groot-Brittannië tijdens de 5e en 6e eeuw na Chr.
In plaats van de oude Keltische symbolen te bannen, namen
missionarissen vele gebruiken en tekens uit het heidense geloof over.
Mijn enige zus kocht dit cadeau in Ierland, voor mij het belangrijkste
sieraad.
De symboliek van de samenvoeging van heidens en christelijk is iets
persoonlijks.
Ik ben gedoopt en christelijk opgevoed, maar heb een sterke band
en link met oudere/andere culturen. Mijn overgrootmoeder was een
lokale healer.
Ik geloof dat we in dit leven ons meer laten leiden door technische/
materiële ontwikkelingen en laten ze prevaleren boven de bron van
het leven, de aarde en contact hiermee. Hopelijk beseffen we na deze
corona periode wat het belangrijkst op deze wereld is en dat we
daar met liefde en respect mee om moeten gaan.

Jonna Slappendel, Lissabon (Portugal)
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In de gouden bedel wordt in een gebalde vuist de duim tussen
wijs-en middelvinger gestoken (figa), wat als obsceen gebaar het
symbool van de geslachtsdaad moet voorstellen. Deze bedel wordt
binnen de Kaapverdische gemeenschap vanaf de geboorte tot de
schoolleeftijd door een kind gedragen. Dit amulet biedt bescherming
tegen het boze oog en negatieve krachten. Traditioneel wordt deze
bedel door oma aan haar kleinkind gegeven. Het medaillon wordt
juist aan de baby gegeven door zijn of haar peetmoeder. De ronde
bedel beschermt daarnaast tegen het boze oog en wordt zowel door
kinderen als volwassenen gedragen. Ze herinneren mij aan mijn oma
op Kaapverdië. Zij nam een deel van de opvoeding van ons gezin op
zich, omdat mijn moeder de kost moest verdienen.

Claudia Lopes, Hoek van Holland
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Kleine bloedkoralen en hartvormige kralen van geperste
aromatische amber, geregen aan een touwtje en een stukje
ijzerdraad. Niet mijn mooiste of kostbaarste sieraad, maar wel
het dierbaarste.
De ketting is een welkomstcadeau van Keetje, in Tunis in 1961.
Zij is een ervaren expat en wij zijn katten in een vreemd pakhuis.
Met enthousiasme en liefde leert zij ons het Arabische leven kennen.
We gaan op kralenjacht in het zuiden van het land en zijn kind aan
huis bij de zilverwinkeltjes in de Souk.
Haar doel zijn niet de flonkerende en dure pronkstukken, maar
de glazen, aardewerken en houten kralen uit heel Afrika. De zilververkopers zijn dol op haar, niet alleen omdat zij hun taal spreekt,
maar ook omdat zij vele klanten aanbrengt.
Keetje rijgt vriendschappen aaneen als kralen. Op haar begrafenis
in 2012 dragen alle expat-vriendinnen door Keetje vervaardigde
kettingen. Zij houdt ons bij elkaar.

Mariet Singels, Rotterdam
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Dit halssieraad komt uit Gujarat Kutch in India (20e eeuw).
Ik kocht het sieraad lang geleden bij Karma, een bekende winkel in
Den Haag. Zij verkochten prachtige sieraden uit allerlei culturen, ik
ging er vaak kijken en me verlekkeren aan alle schatten. Ik kon het
toen echt niet betalen, maar toen de eigenaar zag dat ik zó verliefd
was op dit sieraad mocht ik het op afbetaling kopen. De naam is
Vadlo of Vaidlah en werd gebruikt als bruidsketting. Het is getrokken
van één zilverdraad, wat een ambachtelijke kennis en vaardigheden!
Fascinerend dat het wordt gedragen door vrouwen uit verschillende
bevolkingsgroepen, zoals Vaishnavite and Rabari Hindu, Megal, Bhil
en Mutra Muslims van Gujarat.
Het is mijn lievelingsketting en ik draag het altijd bij bijzondere
gelegenheden.

Anne Bakker, Hoek van Holland
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~ gouden haarspelden ~ installatie Odyssee 2016 ~
…………………………………………………..wanneer je in de voormalige
portierswoning door de laatste gang richting uitgang loopt kom je
terecht bij Odyssee 2016; een kleine keuken met daarnaast een toilet
en wastafel, alles gemaakt van het ooit allergoedkoopste materiaal,
nu opgebruikt en na jaren van leegstand vervuild. Boven de wastafel
is de spiegel verdwenen. In zijn plaats hangt een kaart waarop een
dwarsdoorsnede van het aanwezige zwerfvuil, dode insecten, stof en
gruis dat de maker aantrof. Op de rand van de wastafel liggen twee
gouden haarspelden, als gouddraad getrokken uit twee erfstukken,
de gouden trouwring en dasspeld van de lang geleden gestorven
grootouders van de maker. Rechts ligt een zilveren kam met
verbogen tanden……………………………………………………………...
~ voormalige portierswoning, Industriegebouw, Goudsesingel,

foto: Bob Goedewaagen

Rotterdam ~

Lie van der Werff, Rotterdam

51

Deze oorsteker heb ik via mijn moeder van mijn oma Dina Polak
Jacobs (oma Dien) gekregen. Het is een gouden oorsteker met antiek
roosgeslepen diamanten. Deze oorsteker maakt deel uit van een set
sieraden dat verdeeld is tussen mijn zus, zusje en mijzelf.
Het verhaal gaat dat dit setje van moeder op oudste dochter werd
doorgegeven. Mijn oma heeft het van haar moeder gekregen en haar
moeder vermoedelijk weer van haar moeder. Het was mijn Joodse
oma zo dierbaar dat ze, bij de eerste tekenen van het uitbreken van
de tweede wereldoorlog, deze set sieraden direct in veiligheid heeft
gebracht. Ze heeft dit setje sieraden gedurende de gehele oorlog bij
zich gedragen. Uiteraard aan het zicht onttrokken. Het zat in een
zakje dat ze met een lintje om haar lichaam heen had gebonden en
zo onder haar borst had verstopt.

Kirsten Spuijbroek, Rotterdam
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Mijn eerste echtgenoot -Frits Smits- maakte prachtige sieraden van
perspex. Laag op laag geplakt, een enorm karwei.
Hoewel hij een constructivist in hart en nieren was en als zodanig
in tal van tentoonstellingen exposeerde, ontwierp hij soms ook
passende sieraden bij mijn zelfgemaakte kleding. Een aantal van
deze ’Marianne/Frits kleding-sieradensets’ werd aangekocht door
Museum Rotterdam en wordt bij gelegenheid getoond.

Marianne Grootenboer, Rotterdam
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Tijdens het eerste levensjaar van onze dochter Norah realiseerden we
ons hoe snel de tijd soms voorbij kan gaan. Het ene moment ligt ze
als een verse, pasgeboren baby in je armen en na een keer knipperen
met je ogen gaat ze ineens kruipen, staan, praten. Het leek ons mooi
om ieder levensjaar tot haar 18e vast te leggen in een sieraad. De
nicht van Dennis in Canada (Sarah) maakte voor ons een armband
die groter gemaakt kan worden met extra schakels. Ieder jaar laten
we er een nieuw bedeltje aan maken, die past bij dat afgelopen jaar.
Nu hangt haar geboortesteentje (een amethist) eraan, en een
beeltenis van een hertje, symbool voor haar vrolijkheid en onschuld.
Het volgende bedeltje wordt een borstvoedingssieraadje. Norah’s
jongere zusje Elske krijgt deze ook aan haar armbandje.
Deze sieraden zijn dus pas echt ‘af’ als de kleine eigenaressen
volwassen zijn.

Geertje Postma en Dennis Ringersma, Tijnje
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In 2003 werd ik uitgenodigd om mee te doen aan de eerste
Architectuur Biënnale in Rotterdam.
Het thema was Mobiliteit. Een spannende uitdaging! Ik had diverse
ruimtes in de galerie en zocht kunstenaars, werkend met dit thema.
Een nieuwe media installatie die werkte op bewegingen van de
bezoeker, een wandelende kunstenaar die dit vastlegde in
tekeningen, een ontwerper die lichte draagbare mobiele meubels
toonde en een architect en kunstenaar die samen speciaal voor ons
een fantastische muurschildering “Upwardly Mobile” maakten.
De kunstenaars Marjolijn van de Assem en Ilona Lenard, ontwerpster
Matali Crasset, architect William Alsop samen met Bruce Mc Lean.
Ik nodigde Thea Tolsma uit voor de vitrine, omdat het wonderwel
bij het thema paste. Haar kettingen waren gemaakt van rubberen
binnenband van een kruiwagenwiel. Op de foto staat de ketting van
rubber en bladgoud. Ik verkocht er ook twee aan het Designmuseum
in Parijs. Het is mijn lievelingsketting die ik graag mee op reis neem.

Berry Koedam, Rotterdam
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Zachtheid en flexibiliteit staan voor mij centraal in dit sieraad.
De herhaling van de eenvoudige, doordachte basisvorm vormt
het uitgangspunt van de ketting.
Het tweekleurig vouwsel ervan is gemaakt van Japans papier
en laat zich verwerken als textiel. Machinaal genaaid terwijl de
verbinding tussen de afzonderlijke elementen handmatig is.
In 2006 kocht ik het van vormgever Luis Acosta (1952). Tijdens
de research voor mijn boek Dutch Quilts- Quilts in beeld bezocht
ik hem. Mijn inventarisatie naar de gelaagdheid in textiel dat het
kernbegrip vormde, bracht mij op zijn pad. Ik was gegrepen door zijn
werk, selecteerde hem voor mijn boek en kocht enkele stukken aan
waaronder dit item. Het is de favoriet onder mijn ‘jewels’; de kleuren,
de zachtheid en flexibiliteit ervan maar ook de link met Japan en
herinneringen rond de boekproductie hebben daaraan bijgedragen.
Een autonoom object maar vooral ook een zeer toegankelijk
accessoire.

Ria van Els - Dubelaar, Heemskerk
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Deze ketting met prachtige hanger hebben we gevonden bij een
antiquair in Rotterdam. Mijn man is niet zo van het winkelen en
zeker niet van het bezoeken van antiekwinkels. Maar nadat we beide
deze ketting zagen en kochten is hij antieke sieraden meer gaan
waarderen. Deze ketting is heel mooi gemaakt. De schubben van
de vis zijn heel fijntjes, het lichaam dat echt soepel kan bewegen,
het mondje dat open kan en een geheim vakje heeft. Ik vond het
bijzonder mooi en dus kreeg ik het cadeau van mijn man, ruim
10 jaar geleden. Vissen worden in de Chinese cultuur gezien als
brenger van voorspoed en welvaart, daarom zie je in bijna in elk
Chinees restaurant vissen in aquaria zwemmen. Het rode oog vond
ik er extra goed bij passen, omdat rood staat voor geluk en feest
en natuurlijk voor liefde. We zijn inmiddels al bijna twaalf jaar
getrouwd en hebben twee prachtige kindjes.

Fenmei Hu, Rotterdam
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Met dit kruis kan iemand in zijn/haar directe omgeving verlies
een plek geven (2011). Hoe kan ik verlies draagbaar maken vroeg
ik me af. Met deze vraag kreeg ik het idee om een wiel in het kruis
te maken, het maakt alles wat lichtvoetiger.
Ik heb één zilverkruis van porselein met houten wiel laten uitvoeren
door een zilversmid in den Bosch.
Een 2e variant heb ik laten maken door middel van 3d printing.
Deze sieraden horen bij mijn manier van vormgeven aan een intense
gebeurtenis. De dubbele kijk op draagbaar.

Adrie Huisman, Maasdijk
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In 1993 benaderde ik muzikant en performer Marien van Oers
om muziek te componeren bij mijn afstudeerproject. Tijdens onze
voorbereidende gesprekken vertelde ik hem dat mijn collectie deels
was geïnspireerd door mijn vader die in die periode aan een ernstige
vorm van Alzheimer leed. Zeven weken later, nog tijdens onze
voorbereidingen, overleed mijn vader. Bij het ziekteproces van
Alzheimer wordt non verbale communicatie steeds belangrijker.
In mijn collectie maakte ik onder andere prints van hersensstructuren. Na mijn afstuderen 1994 kreeg ik dit sieraad van Marien.
Het sieraaddoosje toont twee hersenhelften gespiegeld aan elkaar.
Het sieraad, een koord met hanger van gelijksoortige vorm kun je
om je hals dragen maar je kunt er ook geluid/muziek mee maken.
Ik koester het sieraad als een warme herinnering aan mijn vader
maar ook aan Marien die in 2013 overleed. Bij zijn afscheid leerde
ik mijn huidige vriend en liefde Marthy kennen.

Rianne de Witte, Breda
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Deze ketting draag ik bijna dagelijks. Er hangen drie items aan die
allemaal iets betekenen in mijn familie. Het opvallendst is het
zilveren ontluchtingssleuteltje voor een cv, een ontwerp van
Martine Viergever. Mijn vader was directeur van een grote
verwarmingsfirma toen hij op 59-jarige leeftijd overleed. Zijn werk
was heel belangrijk voor hem. En hij was heel belangrijk voor mij.
Het sleuteltje staat voor de manier waarop hij altijd voor me
zorgde. Als sieraad is het een conversatiestuk. De gouden ring
met de parel (van Laponia) kreeg ik van mijn moeder, ze kreeg
hem van mijn vader. De kleine afgesleten gouden ring is van mijn
overgrootmoeder. Ik heb haar niet gekend. Het afgesleten ringetje
vertelt over een leven van hard werken. De beide ringen vormen
de afstamming via mijn moederlijn uit Friesland; mijn moeder is
Hinke Tacoma, haar moeder was Sjoukje Bosma, en haar moeder
was de ringdraagster: AK oftewel Anna Kingma.

Sjouk Hoitsma, Weelde (België)
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Van mooie traditie tot dierbare herinnering
Ieder jaar op hun trouwdag verraste mijn vader Blom mijn moeder
Suzy met een passend geschenk dat met veel aandacht en liefde
werd uitgekozen. Gezien mijn moeders voorkeur voor aparte sieraden
was tenminste de richting helder.
Tijdens hun 52 jaar durende huwelijk reisden mijn ouders over de
hele wereld en woonden zij in verschillende landen. Met gevolg
verzamelde mijn moeder door de jaren een bijzondere collectie
ringen, armbanden, broches, horloges en kettingen.
Ondanks deze grote keuze aan sieraden droeg mijn moeder, na het
overlijden van mijn vader, voornamelijk dezelfde ketting.
Een klassiek en simpel ontwerp, gekocht bij Het Huis van St Eloy,
een cadeau om hun tiende huwelijksjaar te markeren. Waarom juist
deze ketting werd uitverkoren ben ik jammer genoeg nooit te weten
gekomen.
Voor mij is dit sieraad nu niet alleen een zeer dierbare herinnering
aan mijn ouders, maar ook aan een liefdevolle traditie.

Rosy van der Vlies, Carlton, Victoria (Australië)

71

My father, a policeman in Gothenburg, repaired Chinese porcelain
as a hobby. It was fascinating for me to see him drilling through
the porcelain with an antiquated diamond tipped bit to mend
the broken pieces. Riveting them, as the experts say. The scents of
Prussian blue, ultramarine and turpentine mingled with names like
Qing, Kangxi, Song.
Today I am an active artist in Jingdezhen, the porcelain city in China
whose craftsmen once created the porcelain that my father repaired
sitting at the kitchen table.
For several years I was looking for masters who could ‘Riveting’,
like my father did. An ‘age-old technology’ so they say.
Happily I found Luo Yundang, an educated jewelry artist.
From that day an artistic collaboration grew over the years and
one day Luo Yundang showed me a ring where he made a silver
collet of a shard signed from the Ming dynasty. The ring was
obviously left on my finger!

Torsten Jurell, Stockholm (Zweden)
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Het zal zo’n 20 jaar geleden zijn dat ik met mijn man op vakantie
was in Cavalaire-sur-Mer. We verbleven in een hotel vlakbij de zee.
Tijdens een wandeling op het strand vond ik een mooi schelpje.
Thuis stopte ik het in een doosje als herinnering en waarschijnlijk
heb ik dat in een kast of la gelegd. Heb er daarna niet meer naar
gekeken. Een paar maanden later was ik jarig.
Tot mijn verrassing kreeg ik van mijn man een doosje afkomstig van
een zilversmid uit Schoonhoven.
Daarin zat het schelpje, verzilverd en voorzien van een hangertje en
ketting.
Dit was een prachtig cadeau.
Ik draag het sinds een tijdje weer iedere dag. Het is een dierbare
herinnering aan toen en aan mijn man, die tot mijn verdriet 10 jaar
geleden bij een helikoptercrash is verongelukt.

Ellen Wind, Rotterdam
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Mijn schoonmoeder was een rasechte Zeeuwse, geboren in
‘s Heerenhoek in de zak van Zuid-Beveland. Zij was een
eenvoudige boerenvrouw, ik heb haar nooit andere sieraden
zien dragen dan van plastic of van kunststof. Haar ouders liepen
nog altijd in klederdracht en in de slaapkamerkast bewaarde zij
de bijbehorende sieraden in een oud kartonnen doosje, zoals
kapstikken die hoorden bij de kanten kap en een ketting met
vijf strengen bloedkoralen en een gouden slot.
Helaas zijn mijn schoonouders op hun oude dag bestolen en is
alles meegenomen door twee dames die binnen kwamen via
een babbeltruc. Daar hebben ze altijd last van gehouden.
Toen we na hun overlijden het doosje met sieraden vonden lag
alleen deze leuke broche (5 x 3 cm) nog tussen haar namaak parels.
Op de foto is de broche uitvergroot. Ik draag dit lieve zilveren
sieraadje met veel plezier ter herinnering aan mijn lieve
schoonouders.

Yvonne Voet - Grootenboer, Aalst
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Een sieraad zegt iets over de persoon die het draagt en degene die
het heeft gemaakt. Ik maak kettingen en broches die ik zelf graag
draag. Ze moeten uitstraling hebben en in het oog springen qua
vorm en materiaal. Ik heb er plezier in om iedere dag een mooie
ketting uit te zoeken die goed past bij mijn kleding en waar een
verhaal bij past. Een sieraad weerspiegelt je persoonlijkheid, het
bezit intimiteit en geeft identiteit aan de drager. Wat ik maak heeft
ook te maken met hoe ik tegen de wereld aankijk. Duurzaamheid
en het creatief hergebruiken van materialen zijn mijn uitgangspunt.
In mijn kettingen combineer ik rubber en plastic vaak met
natuurlijke materialen, zoals cocons van de zijderups, wol, papier
en parels. In deze ketting combineer ik gitten uit een oude ketting
van mijn moeder, parels en hergebruikt rubber uit China.
Innovatief, bijzonder, soms kleurrijk en altijd eigenzinnig design.

Ineke van de Pol, Heelsum
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Sieraden zijn emoties
Na meer dan 30 jaar Galerie Guthschmidt geleid te hebben was het
moeilijk om een sieraad te kiezen.
Kies ik een sieraad uit mijn jeugd, die mooie armband van oma die
ze me vlak voor haar overlijden gaf, of die ring met parels aan de
binnenkant, die mijn man me als verlovingsring gaf?
Of toch dat bijzondere object /collier dat speciaal gemaakt was voor
mijn afscheid van de galerie na 31 jaar: I‘ve never promised you a
rose garden…
‘Sieraden zijn emoties’ is al die jaren mijn motto geweest.
model: Louise Pot (80 jaar) • foto: Marleen Guthschmidt

Het gaat niet om de waarde maar ook om het moment van geven
waardoor de gelegenheid extra waarde krijgt.
Ik kies nu voor het eerste collier dat ik gemaakt heb, een speels
dansend cirkelcollier van warm goud. Het beweegt met je lichaam
en volgt je bewegingen op een speelse manier. Het benadrukt je
vormen en volgt je stappen.
Zoals het leven is…

Marleen Guthschmidt, Den Haag
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In 2019 overleed mijn oma, ze is heel oud geworden. Ze hield veel
van mooie sieraden en liet ze na aan de familie. Mijn moeder zocht
de sieraden uit en alles wat van emotionele waarde was werd
verdeeld. Desondanks bleef er nog van alles over wat versleten was,
te gedateerd, niet ècht bijzonder of zonder enige emotionele waarde.
Mijn moeder hield de trouwringen van opa en oma apart en dacht
na over een oplossing voor het ‘restgoud’ en de trouwringen.
Ze startte een geheime operatie: ze kreeg het idee om 4 gouden ringen
te laten maken voor de 4 kleindochters van het restgoud en de
trouwringen. Een juwelier smolt het goud en maakte er 4 mooie
tijdloze ringen van. Op kerstavond 2019 toen we vòòr het kerstdiner
een toast uitbrachten met champagne gaf mijn moeder de ringen
aan de kleindochters. Wat een verrassing. Ik was zó ontroerd.

Lotte van Gaalen, Den Haag
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Dit kostuumjuweel heb ik gekocht in een outlet in Den Haag. Het is
ontworpen door John Galliano, die o.a. een tamelijk flamboyante
serie haute couture voor Dior heeft laten zien. Galliano ontwerpt nu
voor Margiela.
Het juweel is een ware paradijsvogel en was zwaar afgeprijsd!
‘Deze is voor mij’ besloot ik.
De broche stamt waarschijnlijk af van zijn eigen collectie vanwege
het initiaal JG, hij is vrij zwaar door alle glazen nepedelstenen,
vandaar een veiligheidslintje.
Wat mij zo aantrekt in het ontwerp is het geblokte zwart-witte hart,
‘vreemde klont’, met vrij willekeurig gekozen steentjes in onsamenhangende kleuren en maten, een soort koraalrifje.
Er is in de loop van de tijd een en ander aan bijgesteld en
gerepareerd, Ook al kostte hij € 450,-, het blijft een fabrieksmatig
product. Altijd als ik hem draag fleurt het mijn garderobe op en krijg
ik positieve reacties. Ik word er nog steeds vrolijk van!

Engelien van den Dool, Den Haag
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Mijn opa was visser in Den Oever. Als kind speelde ik vaak in de
oude vissersschuur, waar toen nog netten werden gebreid, geboet
en getaand. Toen de schuur werd opgeruimd zijn een originele
houten kist met cachou en een oude taanketel geschonken aan
het Wieringen Eilandmuseum Jan Lont. Deze kist met cachou, een
hars dat uit de stam van de Aziatische Acacia Catechu boom werd
gewonnen, is voor mij het vertrekpunt geworden van een onderzoek
naar nieuwe toepassingen voor en met dit traditionele product.
Het Zuiderzee Museum vroeg me met een van de vele Zuiderzee
ambachten een project te ontwikkelen.
Ik onderzocht o.a. de cachou in zijn vaste vorm. Dit materiaal heeft
een steenachtig uiterlijk met een intens diep bruine kleur en glans
waardoor je de associatie met een halfedelsteen bijna niet kunt
missen. Ik verwerkte de cachou tot sieraden die het materiaal zelf
laten spreken.

Merel Karhof, Edam

87

“Misschien zijn we weinig meer dan botsingen met de brokstukken
van wat er van het voorgeslacht in ons rondslingert, waaruit zich nu
eens granaatscherven en dan weer strelingen losmaken.“
Erwin Mortier De onbevlekte.
April 2020, een prachtige lente, maar de wereld in crisis door het
coronavirus. Tijd voor introspectie. 25 Jaar geleden, op mijn 40e,
schonk mijn moeder mij een gouden hanger met 5 diamantjes.
Eenvoudig, maar mooi. Zij kreeg het van haar moeder, geboren in
1900, de jongste uit een boerengezin van 16 kinderen. Mijn overgrootmoeder stierf toen oma 10 jaar was. Zij heeft het kettinkje gekregen
op haar trouwdag, in 1925. Het heeft heel wat crises doorstaan; twee
wereldoorlogen, de beurskrach van 1929 en verlies van dierbaren.
Mijn moeder woont alleen op haar kamer in een verzorgingshuis.
Haar wereldje wordt kleiner, maar ze voelt zich rijk. Het kettinkje
schenk ik mijn dochter wanneer ze 40 wordt.

Elly de Croon, Den Haag
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Teardrops on Iceberg
I was interested in the material conversion between paper and
porcelain during a Dutch ceramic residency. I produced some
experimental test pieces and brought them back to China, I made
some hand-made porcelain pieces in Shanghai and Jingdezhen and
sold it together with the fashion brand Peien in Tokyo. Later in
Jingdezhen, I joined the Venetian glass master lampwork glass
training class to add glazed bead elements to the series, and
decorated with handmade sterling silver filigree and metal collars
as auxiliary decorative elements. Some inspirations came out from
my long distance traveling, I tried different forms in different cities
until last year. I thought the porcelain part is just like my body
and mind, bound by beautiful glass and silver decorations which
actually not really needed, graceful but not free. Keeping simple
life is not very easy, however during my long time and distance
traveling I feel happy and peaceful.

Spoony Geng, Jingdezhen (China)
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Bijtring
In China is het traditie dat je na de geboorte sieraden cadeau
krijgt van je oma. Ik kreeg zilveren sieraden voor mijn enkel en ook
armbanden. In die tijd waren er in China nog geen juwelierswinkels.
Deze set was speciaal voor mij door een lokale zilversmid gemaakt.
Aan een van de armbanden hing een speen van zilver aan een rood
koord, rood symboliseert geluk in China. Als baby kon ik dan op de
speen sabbelen, totdat ik tanden kreeg. Puur zilver is niet gevaarlijk
voor een baby. Toch zie je nog wel de afdrukken van tandjes op de
speen.

Lulu Fan, Capelle aan den IJssel
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Modern staal(tje)
Op haar 85ste kocht mijn moeder, Regien van de Laar, met haar zus
deze ketting. Ze vond het wat onbezonnen, hoe geweldig ze de
ketting ook vond. ‘Doen’! zei ik toen ze vanuit de winkel belde.
Ze droeg hem trots, hij stond haar prachtig. Naast haar klassieke
en duurdere sieraden verraste ze me regelmatig met haar moderne
smaak. Ze stierf een paar maanden na haar 90ste verjaardag. Ik
mocht haar sieraden in ons gezin uitdelen. Haar twee kleindochters
kregen de gouden ketting van haar moeder en de gouden armband
van haar man (onze vader). De rest mocht zelf kiezen. Het uitdelen
was helend voor mijn verdriet. Deze moderne ketting van staal/
metaal bleef als enige over. Die heb ik met plezier ’geadopteerd’.
Hij hangt aan de muur als een kunstwerkje, symbool voor haar
moderne smaak, voor de momenten dat ik haar een zetje gaf en
omdat juist zij mijn moeder was.

Helma Vlemmings, Hoek van Holland
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Mijn geboorteland is Nieuw Zeeland en wij gaan regelmatig terug
naar dit mooie land. We combineren het altijd met een bezoek aan
mijn dierbare zus in Melbourne. Bij ons eerste bezoek nam zij ons mee
naar het Heide Museum of Modern Art. De tentoonstellingen zijn
altijd heel bijzonder. Ik heb daar ook een prachtig sieraad gekocht
– een broche die dierbare herinneringen oproept aan Heide en aan
de band met mijn zus en haar gezin. Ik heb het altijd met heel veel
plezier gedragen, tot vorig jaar, toen er bij ons werd ingebroken.
Ook de broche was weg. Ik was intens verdrietig. Maar nu het einde
van het verhaal. Onlangs waren wij weer op familiebezoek en
gingen uiteraard met mijn zus naar Heide. De broche was niet meer
te koop, maar een maand geleden werd een pakje uit Melbourne
bezorgd met daarin een nieuwe broche. Wat ben ik er blij mee!

Deborah Pettengell, Hoek van Holland

97

We gaan om het jaar op vakantie naar Canada en we hebben daar
aardig wat nieuwe vriendschappen opgebouwd. Onder hen is een
violist. Op een dag vertelde hij dat hij zijn eigen viool liet bouwen.
Deze vioolbouwer was ook sieraadontwerpster. Ze kon niet de hele
dag aan haar viool werken, want dat was tè intensief, dus daarom
had ze besloten om de twee beroepen te combineren.
Ze maakte sieraden uit het restmateriaal dat overbleef tijdens het
maakproces van de viool.
En omdat ik van zingen houd en mijn echtgenoot muziek maakte
met de violiste leek dit het perfecte sieraad voor mij.

Madeleine Koudstaal, Wateringen
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Erepoort van de munt
Briljant in goud gehuld, noem het volmaakte schoonheid.
Kleinood uit legende of gedicht. De hals …, omhoog …,
dan het gezicht. Omlaag kan ook: bekroning van de welving.
Smaragd, saffier, het oog verwend. Diamonds, girls best friend.
Collier van zilver, een kroon, een broche, een speld.
Tentoongesteld, daarbij vermeld: ‘typisch Art Nouveau’.
Destijds een groot cadeau voor wie alleen het beste regel was,
nu veilig achter glas.
De keerzijde daar verre van, Rubens die verhaalt. Goud machtiger
dan bliksemstraal. De winner, het zwoegend kind, betaalt.
Z’n bazen ermee aan de haal.
Het werk te zwaar en vol gevaar ontneemt het goud haar mythe.
En door het kind dat delven moet, of slijpen en polijsten,
met weinig overlevingskans, ontkent saffier voor mij haar blauw
robijn haar rood, smaragd haar groene glans.
Mistoestanden bij delven edelstenen en -metalen nu verwoord,
al in 1635 verbeeld door Peter Paul Rubens.

Ed van Berkel, Hoek van Holland
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Deze ketting kreeg ik cadeau van een vriendin, die zich ‘te oud’ vond
om hem te dragen. “Het is een rebelse ketting en die geef ik graag
door aan een andere rebel”, waren haar woorden. Ik ben altijd
vereerd als ik deze draag en voel me stoer en krachtig met deze
wijsheid in mijn achterhoofd.
Mensen reageren vaak op deze ketting en vinden het een leuke
vlinder. Pas als ze goed kijken zien dat het twee pistolen zijn.
Ze moeten er altijd wel om lachen, het maakt mensen vrolijk.
Zelf zeg ik dan “pas maar op, ik ben in een recalcitrante bui”.
Mijn dochter heeft haar huidige vriend ontmoet door deze ketting.
Zij had op Instagram een foto van mij met ketting om gepost, met
daaronder de tekst ‘COOL MOM’, waarop hij reageerde en de rest is
geschiedenis.

Ingrid de Geus, Hoek van Holland
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Deze broche herinnert mij aan het jaarlijkse jazz festival in Edinburgh
van ongeveer 30 jaar geleden. Hij lag in de etalage van een antiekwinkeltje in Edinburgh. Het was een geschenk van mijn kersverse
verkering. De broche was niet helemaal mijn eigen smaak, maar het
had nu een andere lading. ’s Avonds prijkte hij op mijn uitgaansjasje
en genoten wij van de jazzconcerten.

Hanneke Pinkse, Hoek van Holland
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Deze zilveren hanger met de onyx steen kreeg ik bij de geboorte van
mijn zoontje Tijmen, een jongetje met Down.
De hanger, precies en prachtig, werd door mijn Spaanse zwager
met de hand gemaakt. Hij zei erbij: Speciaal voor jou en je
bijzondere kind. Hierdoor ontstond een emotionele band tussen
hem, het sieraad, Tijmen en mij. Tijmen overleed na een jaar en
mijn zwager 10 jaar later. Het sieraad heeft een plaats in mijn hart
veroverd, met het gevoel dat alles goed is, troostrijk en liefdevol.
Telkens als ik de hanger draag, denk ik zo aan Tijmen en mijn zwager.
Dit gedicht schreef ik destijds en staat in mijn nieuwe bundel AHA.
daar ben je
volkomen
in je onvolkomenheid
van binnen kristal
voor altijd
glashelder anders
onvoorzien mooi
een trage vreemdeling
uit het verre oosten
doolt door je oogjes
Wies de Bles, Heinkenszand
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Bloedkoraal
Juwelen hebben nooit een glansrol gespeeld in mijn nuchtere
Zuid-Hollandse familie van moederszijde. Als dochter van een gezin
waar het geld met hard werken werd verdiend, was voor mijn grootmoeder een sieraad geen doorsnee kost. Later verpandde ze alsnog
haar hart aan alles van bloedkoraal. Mijn moeder erfde die liefde
voor het koraal met zijn dieprode of soms oranjerode kleur. Met één
sieraad voelde ze zich meteen zielsverwant. De elegante ring met
ovaal bloedkoraal, gevat in goud, sierde haar vinger daarom tot op
hoge leeftijd in het verpleeghuis. Wegens druk in- en uitloopverkeer
door medebewoners opperde een van de zusters de ring in veiligheid
te brengen. Zo verhuisde deze naar mijn huis. Af en toe schuif ik hem
om mijn vinger. Wat is ie mooi en dierbaar, denk ik dan, maar helaas
draagt deze dochter als gevolg van allergie geen sieraden. Gelukkig
is bloedkoraal ook een juweel om naar te kijken.

Evelien Baks, Krimpen aan den IJssel
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De schrik was hevig, het gevoel diep.
De schrik dat al mijn juweeltjes van mijn hele leven zijn gestolen
zonder dat ik het door had.
En dat niet alleen, alle familie juwelen die mij zijn nagelaten
door mijn moeder, van generaties lang, zijn daarbij ook gestolen.
Zomaar, vanuit mijn huis terwijl ik er was. Zorgvuldig gepakt uit
de juwelendoos van mijn moeder. Alles van goud en met
diamanten etc.
Dat juwelendoosje heb ik nog en daar zit nog maar 1 juweel in.
Een prachtige oude lange Japanse parelketting. Mijn moeder droeg
de ketting niet vaak, maar ik heb wel wat met mooie parelkettingen.
Dus, dan ben ik daar maar blij mee.

Ines
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Mijn moeder hield van sieraden. Meestal kocht ze die bij Schipper
aan de Heiligeweg in Amsterdam. Decennia lang een bekende
juwelier in de hoofdstad. Meestal waren dat gangbare sieraden,
maar ik heb een ketting van haar geërfd die ik bijzonder vind. Het is
een ketting van kleine witte schelpen. Ik heb haar nog vaak om.
Ik twijfel over de herkomst. Mijn ouders woonden in de jaren dertig
in Indië, ik was toen nog niet geboren. Het kan zijn dat ze daar de
ketting heeft gekocht of gekregen. Het kan ook zijn dat de ketting uit
Venezuela komt. Ik woonde als meisje met mijn ouders een tijdje op
Curaçao en mijn ouders gingen weleens bij vrienden in Venezuela
langs. Curaçao ligt voor de kust van dit land. Ik mocht nooit mee,
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het was er toen al gevaarlijk.

Elly Backer - Pleij
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Trouw goud grootvader
Mijn vader erfde de trouwring van zijn vader na diens overlijden.
Jaren later, nadat mijn grootmoeder ook was overleden, stelde mijn
vader voor om ‘de dikke gouden trouwring van opa’ om te smelten
tot 2 sieraden. Eén voor mijn zus en één voor mij.
Samen met een goudsmid hebben we gekozen voor 2 subtiele
ringetjes die voor 100% bestaan uit de originele trouwring en
waaraan niets is toegevoegd.
Allebei dragen we de ring al jaren en in combinatie met andere
ringen, waaronder inmiddels ook onze eigen trouwring.
Toch bijzonder om op deze manier een stukje geschiedenis mee te
nemen: een ring die tientallen jaren aan grootvaders hand heeft
gepronkt en een stukje goud dat veel heeft meegemaakt, dragen wij
nu met veel plezier!

Amber Schaefer - van Paassen, Voorburg
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Ik hou van sieraden. In mijn kast staan de dozen gestapeld met
ethnische kralen kettingen, Victoriaanse rouwsieraden, bloemen beestenbroches , eigentijdse strakke of juist heel uitbundige
sieraad ontwerpen. Af en toe doe ik de deksels van de dozen en
bekijk de inhoud met veel plezier. Dan weet ik weer waarom ik deze
halskettingen, armbanden, broches, oorbellen gekocht heb: om het
vakmanschap, om de toepassing van vorm, kleur en gebruik van
materiaal, om het gedurfde of juist simpele ontwerp. Maar met
welk sieraad voel ik me verbonden, welk sieraad draag ik?
Met deze twee vragen in mijn hoofd kies ik uit de hoeveelheid in mijn
bezit. Het wordt die ene gele schakelketting die mijn lief op straat
vond en voor mijn hals geschikt maakte.

Veronica Terlingen, Den Haag
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Dit sieraad is sinds 1886 in onze familie.
Mijn overgrootmoeder Anna Maria kreeg hem op haar 18de
verjaardag (4-12-1886) van haar ouders.
Na haar overlijden op 98-jarige leeftijd heeft mijn oma Mientje
(Wilhelmina) hem gekregen.
De clip van de broche was helaas versleten, en is er besloten een
oogje aan te maken zodat hij als hanger gedragen kon worden.
Hierna kreeg mijn moeder de broche, aangezien zij naar haar oma
vernoemd was.
Op mijn 50ste verjaardag kreeg ik hem van mijn moeder. Dat was
een enorme emotionele verrassing.
Ik ben heel blij dat hij van generatie op generatie in onze familie is
gebleven en ik hem later aan mijn dochter kan geven.

Angela Willemsen, Hoek van Holland
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Als zevenjarige kreeg ik dit bedelarmbandje van mijn erg strenge
oma. Toen ik net had leren schrijven stuurde ik haar eens een lief
briefje, dat kreeg je dan terug met de fouten dik rood onderstreept.
Zo’n vrouw. Eerst waren er drie bedeltjes en elke keer als je bij
haar logeerde, dan deed ze er eentje bij. Wee je gebeente als je je
armbandje dan niet bij je had, of als je het dan niet miste als zij het
stiekem naar de juwelier bracht en als je dan de niet meteen zag dat
er eentje bij was gekomen. Ik was steeds doodsbang dat ik het zou
kwijtraken, durfde het eigenlijk niet te dragen. Haar benadering is
wel succesvol gebleken, want ik heb het nog steeds. En nu kan ik
haar acuut vergeven, al zilver poetsend. Ik wou alleen dat ik niet zo
bang van haar was geweest, want ze zal het zeker niet zo bedoeld
hebben.

Lisette Breukink, Delft
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Confetti ring
Deze ring kocht ik ongeveer 20 jaar gelden. De Confetti ring,
een ontwerp van Paul Derrez uit 1993. Paul was tot voor kort
eigenaar van Galerie Ra, helaas nu gesloten, het was de ‘tempel’
van het moderne sieraad.
Ik draag hem om mijn pinkvinger, vrijwel iedere dag.
Regelmatig spreken mensen mij er op aan. Het is een innovatief
ontwerp; simpel, grafisch en optisch heel sterk. Het is een ring
waar een cirkel van een ander materiaal ingeklemd kan worden.
Doordat je je vinger erin schuift blijft de cirkel perfect zitten. Ik heb
er 4 schijfjes bij; één zilveren en drie van geslepen plexiglas. De rode
draag ik het vaakst.
Deze ring past bij mij en sluit aan bij mijn ideeën over vorm en
functionaliteit en dat je het met een simpele handeling kunt
veranderen. Dat sluit ook aan bij mijn werk als ontwerper.
Het is een subliem ontwerp!

Mirjam Nuver, Amsterdam
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Mijn moeder zou nu 107 zijn, in 1992 overleed ze, nog net geen
tachtig jaar oud. De ring die ze altijd droeg kan ik niet meer tonen,
ik wilde dat ze die aanhield toen ze werd gecremeerd. Het bleek
een ongewoon verzoek, waar ik wel drie keer over werd gebeld.
Of ze uiteindelijk mèt ring is gecremeerd zal ik nooit weten. Meerdere
mensen zeiden me dat die uiteraard achterover werd gedrukt. Ik kies
ervoor om te blijven geloven in het goede in de mens.
De ‘bedelketting’ bedacht ik omdat de sieraden apart toen niet mijn
smaak waren en er toch iets van haar dicht bij me was. Ik droeg de
ketting vaak. Het viel op en was een gewild onderwerp van gesprek.
Tot iemand bij het Ro-Theater zei: “dat horloge loopt niet meer”
(rechts boven op de foto). Ik zei, veel te bijdehand: “Nee, mijn moeder
ook niet”. Het gesprek viel stil en ik had er spijt van.

Ellie Rietveld, Rotterdam
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In 2014 my wedding ring slid off my finger. It was, with my
husband’s ring, fused from my great grandparent’s wedding bands.
It was irretrievably gone. I was devastated.
During my mother’s 95th year her fingers thinned. She gave me her
rings to safeguard. When my 99,5 year old father’s rings fell from
his finger he gave them to me. One, a silver band that bounded my
parents during World War II before they went into hiding. The second
from their religious wedding ceremony after the war.
I started wearing my parent’s rings before my dad died.
It pleased him.
Since then I wear the wedding bands of my in-law’s, my parent’s,
and my mother’s father. The last was handed to my father by him
just before deportation to concentration camp Auschwitz in Poland
where he was gassed.
These rings, worn daily as ‘one piece’, are a constant reminder of my
family’s history.

Greta Cune, Den Haag
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The snake is a powerful symbol of transmutation often found in
jewellery across time and space.
The real vertebrae are morphing into silver ones, reminding us of our
continuous metamorphosis as we evolve and adapt to the worlds
around us. From natural to handmade, organic to technique,
imagined to experienced; The snake medicine necklace (60cm) is an
amulet empowering its wearer. It is embedded with magic, inspired
by one of Chloé’s shamanic breathwork journeys; it is a physical
fragment of a metaphysical dimension.
Python snake vertebrae, silver.

Chloé Valorso, Parijs (Frankrijk)

129

It was springtime at the Brooklyn Botanical Gardens. We were
sitting on the lawn enjoying a sunny day out. Jesse gifted me a
beautiful wooden Japanese puzzle box. Inside were seven gold
lustred porcelain rings. He proposed, I said yes. He hand-made each
ring. There was one for each day of the week, but Jesse had also
anticipated that I may break some over the years given the fragile
nature of the material. Porcelain brought Jesse and me together –
we met in a ceramic studio and have worked on ceramic projects
together ever since. We are both ceramic designers and artists.
The rings are beautiful in their simplicity and honesty: a smooth ring
that fits the finger nicely contrasting with a raw, untouched break
in the clay for the head making each one unique. The design
exemplifies the nature of porcelain and our love for the material.

Julie & Jesse, Hongkong
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Alles waar ik van hou in 1 ring
De Grusons hebben grote handen
Mijn vader liet een trouwring ontwerpen groot en kloek
In 2 kleuren goud (wit en rood goud)
Als kind gefascineerd door witgoud
Gerard geeft mij een diamant uit liefde voor mij
Trouwring?
Gerard draagt niet graag een ring
Tin Tin wordt geboren
We ontwerpen zelf een gemeenschappelijke trouwring
Daarom 3 letters G, TT en de E gegraveerd
De diamant ingelegd
Met wit en geelrood goud
Op vakantie in Ierland is de diamant eruit gevallen; kwijt!
Matrassen onderste boven, schelpenzand op pad gezeefd: weg!
Tin Tin, dan 4 jaar en komt 2 dagen later: ‘ik heb een glasje gevonden’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
Grote handen, ontwerpen, bouwen en carroserieringen en mijn grote liefdes...
Alles waar ik van hou in 1 ring

Edith Gruson, Rotterdam
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I collected this antique bronze piece by chance. It is a broken piece
from a big tri-pot, originally used on ritual events in ancient China.
I am amazed by how thin and delicate the pattern is, knowing that
they are made by craftsmen over 2000 years ago.
I designed a necklace with it. Ever since then, it becomes the
necklace I cherish most and wear most frequently. Maybe because
owning this hidden beauty makes me feels as if I discovered treasure
in the long rushing river of history.

Nicole Tian, Jingdezhen (China)
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The summer, a porcelain whistle
I spent most my childhood playing in the forest along the river,
a wonderland with the green willow trees and the cicadas singing a
whole summer of its heating. I made this whistle in cicada shape in

foto: Fangyan

2015, as a special porcelain souvenir to evoke simple joy as a child.

Zaiyun Huang, Jingdezhen (China)
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Noppyisme
Dit mooie kruis heb ik 30 jaar geleden gekregen van de
buurvrouw van mijn ouders.
Zij was verpleegster in een verpleegtehuis en kreeg dit kruis,
als dank, van een pater van de orde van de Norbertijnen.
Mijn naam is officieel Norbert, dus gaf ze het aan mij.
Ik vond het prachtig en heb het jaren gedragen. Met dat mooie
brandend hart en die gave doodshoofden erop.
Mijn moeder vond het minder, hoorde ik later...
Tijdens mijn studie heb ik met dit kruis om mijn nek, als leider op
het introductiekamp, alle eerstejaars studenten als grap bekeerd
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tot het Noppyisme. Daarbij moest iedereen dit kruis kussen.

Nop Mercx, Tilburg
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Telefoon
In een verdrietige, donkere periode kwam steeds een jongen in mijn
achterhoofd omhoog, die ik lang geleden ontmoette. Mijn hart zei
dat ik hem moest gaan zoeken. Ik had enkel zijn voornaam, maar na
een tijd zoeken ook een telefoonnummer. Wat had ik te verliezen? Ik
belde het nummer en bij het horen van zijn stem sloeg mijn hart over.
We hebben uren gepraat. Zonder elkaar nog te hebben gezien vroeg
hij me ten huwelijk en zei ik ja. Een week later zagen we elkaar en we
hebben elkaar nooit meer losgelaten. We zijn ondertussen getrouwd,
hebben twee dochters en zijn ongelofelijk gelukkig samen.
Als ode aan dat ene telefoontje -dat mijn leven van donkerzwart
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naar helderwit veranderde- kreeg ik van hem dit hangertje.

Daniëlle Mercx - Schaffelaars, Tilburg

141

Indian talisman
At the end of 2003, after two years working together in New Delhi in
the fields of Development Cooperation and just before her departure,
my very good friend Ebe gave me this pendant as a gift.
In those years we had built a strong friendship, travelled together,
shared incredible and unforgettable moments. Our friendship still
lasts.
This pendant represents God Krishna and Goddess Radha, it is
considered a talisman to bring good luck in love, and it has its
benefits only if it is received as a gift.
Touched by her gesture, I wore it right away and never took it off.
A few months later I left India too and was assigned to Kabul,
Afghanistan. A new work and life, new colleagues and eventually
foto: alessandramignardi.com

new friends. Through a common friend I met there the guy who
became the love of my life.

Alessandra Mignardi, Tilburg
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Wat is het sieraad dat mij het meeste na aan het hart ligt? Hoewel
ik heel wat in de kast heb liggen was de keuze snel gemaakt:
het dubbele gouden collier van Annelies Planteijdt. Na lang te
hebben samengewoond besloten Henk en ik in 1990 toch om te
trouwen. Voor ons huwelijk mocht ik een bijzonder sieraad uitzoeken.
Toen ik op de KunstRAI was, lag in de Galerie van Marzee dit collier
van Annelies Planteijdt. Dat was liefde op het eerste gezicht;
vorm en constructie vond ik prachtig. Op onze trouwdag droeg
ik dit collier. Oorspronkelijk was één van de twee colliers zo
geconstrueerd, dat de bochtjes naar buiten vielen. Dat was niet zo
erg draagbaar en daarom heeft Annelies de scharnieren aangepast,
zodat van beide kettingen de bochtjes ook naar binnen kunnen
vallen. Ik draag het nog steeds met plezier bij bijzondere
gelegenheden en krijg altijd complimenten.

Matty Veldkamp, Amsterdam
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Sieraden zijn misschien nog wel vaker een gift dan een eigen
aankoop. De gedachte aan de gever voegt dan voor de drager extra
betekenis toe. Mijn verlovingsring, gemaakt van eilatsteen (±1950),
was van de moeder van mijn man en ook háár moeder heeft
deze ring gedragen. Ik heb mijn schoonmoeder nooit gekend.
Zij overleed veel te jong, mijn man wilde per se deze ring als
aandenken. Ondanks eerdere verkeringen, voelde hij bij mij voor
het eerst dat zijn lief deze ring moest dragen. Hij liet een vriendin
mijn weekendtas inpakken en ontvoerde me vanaf mijn werk naar
Rome. Een bezoek aan Rome had ik altijd ‘bewaard voor de man van
mijn dromen’. En daar, op een brug bij de Engelenburcht, vroeg hij
me ten huwelijk. Op onze trouwdag droeg ik ook de ring van mijn
oma, die mijn moeder al sinds jaar en dag draagt.

Yvonne Slotboom - van Vroonhoven, Gilze
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In 2001 kwam ik voor het eerst in Senegal. Het land greep me
meteen; de mensen, de natuur en de cultuur raakten me diep.
Ik speurde er altijd naar bijzondere dingen: gebruiksvoorwerpen,
mooie stoffen maar vooral sieraden. Op de markt in Kafountine,
een vissersplaatsje in Zuid Senegal, kocht ik deze zilveren ketting.
Er hangt een zilveren buisje aan, dat afsluitbaar is met een dopje.
Oorspronkelijk is het bedoeld om Koranteksten in te stoppen.
Bij mij zitten er plukjes haar van mijn dochters in, vergezeld van
een door hen aan mij geschreven tekst. Het sieraad is me mede
daardoor erg dierbaar.

Renée Nieuwenstein, Zwolle
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The most meaningful jewelry I received was from my grandfather
who had passed away several years ago. He was a soldier in
the “Red Army” from the age of 12. He told me lots of stories about
the Long March when I was a kid. The jewelry he gave to me is
a 24k golden pin with Chairman Mao’s portrait with sunshine on it.
It is a typical jewelry and a belief of revolutionaries at his age.
For me, I don’t have such feeling for this image, but the value of the
metal and the value of the leader in people‘s mind at that age is an
interesting balance. Anyway, the old fashioned design is beautiful!

Dandan Xing, Beijing (China)
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Het sieraad bestaat uit bergkristallen pegels, samengevlochten met
een heel dun leren koord.
Mijn zus Anja Adolfs, van de brand Nio-Lifestyle, heeft dit collier op
Bali laten maken.
Het was een uniek en kostbaar exemplaar, dus dit sieraad werd
niet in de collectie opgenomen voor productie. Het was meer een
statement van Anja.
In de collectie van 2016 had ze een thema, gebaseerd op natuur
en spiritualiteit. Met rotsachtige structuren, stenen, amuletten en
fossielen.
In 2020 heb ik dit sieraad van haar gekregen in ruil voor een
schilderij van mij. Zij weet dat ik een hele verzameling kristallen heb
en dat ik iedere ochtend mediteer met een kristal in mijn ene hand,
en in de andere hand een rozenkwarts, dus ze wist dat ik er heel blij
mee zou zijn.
Leuk hoor, twee artistieke zusjes.

Wil Adolfs, Amsterdam
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De verandeRING
De zwarte kokosring van de rommelmarkt. De zilveren ring van
Esprit gekocht met Daniëlle bij de V&D. De gouden ring met
bruinrode steen van oma die eigenlijk niet mijn smaak is. Maar wel
van oma gekregen dus speciaal. De grijze kunststofring in diamantvorm van de Designweek. De ring met die vogel uit Amsterdam,
gekocht met Anke. De ring uit Berlijn die ik te prijzig vond om mezelf
cadeau te doen maar die een week later toch in mijn brievenbus lag.
Gekocht door mijn lieve vriendinnetje Lenny. De ringen voor twee
vingers, of die over twee vingers heen gaan zoals die ik had met
vleugels. De glazen ringen met de beperkte levensduur. De goudkleurige vierkante Space invader ring, met Anna gekocht in Londen.
En niet te vergeten de ring van aluminiumfolie gemaakt door mijn
bonuskinderen.
DE Ring, die bestaat niet.
Wel alle mooie herRINGeringen.

Leontine Brugmans, Den Haag
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Uit de periode dat ik in Egypte woonde, midden jaren ‘80, heb ik
bijgaande Bedoeïnen gezichtssluier overgehouden. Een authentiek
stuk op het snijvlak van kleding en sieraad. Indertijd heb ik dat
kunnen kopen in een ‘antiekwinkeltje’ tijdens een vakantie naar
El-Fayoum, een oase in westelijk Egypte. Het zou oud zijn?! Voor
mij is het altijd een bijzonder aandenken geweest, omdat zulke
vakanties de weinige periodes waren dat er zich geen problemen
voordeden. En omdat dit een van de weinige uitstapjes was waar
ik even alléén was met dat vrije zelfstandige gevoel dat ik zo miste.
Dat paste zo mooi bij het verhaal dat de verkoper me over dit
stuk vertelde; de muntjes en kralen waren niet alleen bedoeld als
versiering, maar gaven de dames ook een stukje zelfstandigheid en
eigenwaarde door de geldelijke waarde die ze vertegenwoordigden.
De versiering gaf informatie over de status en afkomst van de
draagster.

Magreet van Dam, Rotterdam
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Mijn zoon Luc wilde graag naar China. Zijn lievelingsknuffel was de
Panda en ik had hem verteld dat daar Panda’s leven. Wij reisden van
Beijing tot Hongkong, waar we veel moois hebben gezien. Het meest
authentieke gedeelte was Huangluo bij Guilin waar de Yao families
leven. We konden dit alleen bereiken met een busje en te voet, met
een rugzakje op. We beklommen de berg naar het dorp en kwamen
in een oase van rust terecht, waar ook wat zelfgemaakte souvenirs
te koop waren. Hoe hoger we de berg op liepen hoe meer vrouwen
ons hun kettingen wilden verkopen. Uiteindelijk op 153 meter hoogte
zag ik dit met aandacht gemaakte sieraad. Ik kocht het bij een vrouw
met 1,5 meter haarlengte. In dit dorp is het de gewoonte
dat je maar één keer, vlak voordat je gaat trouwen, je haar afknipt.
Het was een bijzondere ervaring om hier te mogen zijn.

Hanny van den Elsen, Dordrecht
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Kralen van oma
Als kind was ik gebiologeerd door de ketting van mijn oma.
Iriserende kralen, die ketting was onlosmakelijk aan haar verbonden.
Op hoge leeftijd van oma is de ketting gebroken en de kralen in een
doosje gegaan.
Na haar overlijden is dat doosje kralen bij mij terecht gekomen.
Wat een cadeau! Ik was daar ongelooflijk blij mee! De kralen bleven
in het doosje bij mijn sieraden in de doos. Vaak keek ik ernaar en
genoot van de herinnering. Na 30 jaar, ben ik ze gaan rijgen.
Eén deel; geknoopt geregen als parels, zoals de ketting van oma
was geregen, en een deel geregen zoals ik dat graag maak, met meer
ruimte tussen de kralen zodat het mooi los valt. De drie porseleinen
kraaltjes heb ik zelf gemaakt. Een messing kraal uit Ghana.
Willekeurig omdat ik hou van etnische kralen en sieraden.
Het is een ketting met een herinnering geworden, hij hoort bij mij.

Christel Groels, Hoek van Holland
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Na haar leven bleven vijf heel smalle gouden armbanden bij ons
achter. Onze moeder kreeg deze van onze vader, een voor haarzelf en
bij de komst van elk van hun vier dochters nog een. Ze droeg ze dag
en nacht en bij elke beweging van haar arm klonk getingel, gerinkel
van het goud tegen elkaar.
We hebben er elk een van gekozen en de mijne draag ik altijd.
Toch, ik miste iets: het geluid dat mijn moeder vergezelde en voor
mij zo bij haar hoort.
Een armband erbij wilde ik, een die samen met die van mijn
moeder kon tingelen. Zo kwam er een tweede armband, gesmeed
van gouden sieraden uit mijn familie en is het vertrouwde dierbare
geluid terug, nu bij elke beweging van míjn arm.

tamyra meesters, Rotterdam
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Als sieraadmaker en liefhebber heb ik vele favoriete sieraden.
Mijn eerste gouden armband gekregen van mijn Opa met mijn naam.
Een andere favoriet is een broche van Sally Marshland, gekregen
van Marjan Unger in een doos met meerdere Afrikaanse sieraden,
ter nagedachtenis aan haar met de boodschap om ze met veel
plezier te dragen. En dat doe ik dan ook graag, omdat deze mijn
liefde voor kralen weerspiegelt. Uiteindelijk is de ring die ik graag
draag mijn trouwring een roodgouden ring met facetten, gemaakt
door een dierbare vriendin en collega, die is ontstaan vanuit de
versmelting van diverse sieraden uit mijn familie en die van mijn
man. Deze ring staat voor de verbinding die wij als (interraciaal)
koppel aangaan. Waar vele verhalen en gebeurtenissen aan
verbonden zijn en symbool staat voor de manier waarop wij ons
leven delen en in zijn eenvoud de kracht van het sieraad laat zien.

Chequita Nahar, Maastricht
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Deze ring heb ik van mijn moeder gekregen en zij kreeg hem lang
geleden van een vriendin. Er hoorde een certificaat bij van de
kunstenaar die de ring had gemaakt, maar die was helaas zoek.
Het is een zilveren ring met bergkristal, hij is wat dof aan de randen.
Ik vind de strakke zetting en de soberheid van de ring heel mooi.
Als kind voelde ik al dat deze ring bij mij hoort. De ring is stoer en
straalt kracht uit. De bergkristal beschermt en transformeert energie.
Toen ik klein was wist ik dat niet, maar later kwam het besef. Ik heb
nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat ik deze ring wilde hebben, dus
een paar jaar geleden kreeg ik hem van mijn moeder. Hij moet nog
naar de edelsmid om te worden gepolijst. Dat je ziet dat de ring is
gedragen vind ik prachtig.
Met een gevoel van helder weten wist ik dat deze ring bij mij terecht
moest komen.

Joyce Huis - van der Spek, Hoek van Holland
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Mijn oma was in het bezit van een “lange lijzen” servies met
bloemen en Chinese decors. Het leek Chinees. Oma overleed en het
servies kwam bij mijn ouders terecht. Kopjes en schotels belandden
op het dressoir en in de kast. Een theepot had niet eens het voorrecht
om gebruikt te worden, maar ja, het was wel onderdeel van oma’s
Chinese servies! Toen mijn moeder was overleden, wilde mijn vader
van alles opruimen, dus ook “die oude troep” van oma!
Maar... de echtgenote van mijn neef, zilver- en goudsmid, vond dat
het porselein waarde heeft. Tijdens een verjaardagsfeestje ontstond
het idee om de theepot en kop- en schotels op een mooie manier
te hergebruiken. De bloemen en de “lange lijzen” vonden we heel
speciaal. Ik vroeg haar om van de “lange lijzen” oorbellen te maken.
Zelf heeft ze de bloemetjes als motief verder uitgewerkt. Zie hier het
resultaat!

Annemiek den Uijl, Soest
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Bij het zien van diamanten gaat mijn hart niet sneller kloppen.
Tussen mijn geliefde sieraden vind je dan ook geen klassieke ringen,
armbanden of colliers met diamanten. Droeg ik voorheen nog graag
gouden sieraden, de laatste jaren gaat mijn voorkeur uit naar grote,
opvallende en kleurrijke, moderne kettingen en armbanden.
Het sieraad dat mij heel dierbaar is, is deze broche. Gekregen ter
gelegenheid van m’n 65e verjaardag, een kroonjaar. Het is een
royaal formaat broche, een ontwerp van Floor Mommersteeg.
Het is een opvallend sieraad, maar doordat het transparant is,
is het niet schreeuwerig. Het is fragiel en zo licht als een veertje,
want gemaakt van nylondraad. Ik draag het heel graag, het past
grappig genoeg bij heel veel, dat heeft ook te maken met de
verlopende kleuren. De dagen dat ik het niet draag, bewaar ik het
in een doorzichtig ‘kistje’. Het staat dan te pronken in de kamer,
naast een ander kunstwerk.

Misja Beijers, Haarlem
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Tastbare bliksem
Dit sieraad kocht ik in Mali tijdens mijn artist in residence in 2009.
Ik was gefascineerd door de vorm van de kralen. Ze leken gegroeid,
zoals het termietenzuiltje dat ‘s nachts naast mijn bed was ontstaan.
Door een post op Facebook van Marc Volger kwam ik erachter dat
het om gestolde bliksem ging. Een sieraad met een verhaal.
HEMEL
“Bliksem komt en gaat. Je weet eigenlijk niet goed wat het is en
waar je naar kijkt. Fascinerend en doodeng. Soms, onder de juiste
omstandigheden laat het een spoor na van aan elkaar gesmolten
zand. Lopend door het zand hoor je dan een soort gerinkel bij je
voeten. Dan schop je tegen bliksem, de afdruk van oude bliksem.
Natuurgeweld tot handzaam formaat teruggebracht. Mij overkwam
dit in de Algerijnse Sahara.
Een geschenk uit de hemel.”
Marc Volger (Facebook, 2013)

Marian Bijlenga, Amsterdam
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Als puber met interesse in geschiedenis werd ik enorm nieuwsgierig
toen er regelmatig gegraven werd in de binnenstad van mijn
toenmalige woonplaats Woerden. Mijn interesse voor archeologie
werd opgewekt toen ik oude scherven vond. Ik vond twee vrienden
tijdens mijn zoektochten en we vormden een driemanschap.
We hielpen vaak met officiële opgravingen.
We zochten zelf in bergen uitgegraven grond en vonden regelmatig
Romeinse oudheden.
Op een dag waren we dicht bij elkaar aan het graven en we zagen
iets met een wat felle blauwgrijze kleur. Het was een Romeinse
medaillon, gemaakt van glaspasta, met het hoofd van Medusa in
reliëf. Omdat het zo’n bijzondere vondst was en we niet wisten wie
hem zou moeten houden leek het ons een goed idee om het aan het
Stadsmuseum Woerden in bruikleen te schenken.
Het was in ieder geval mijn meest bijzondere vondst.
Ik zoek nog regelmatig, maar meestal vind ik gewoon oude
scherven.

Pepijn van den Nieuwendijk, Den Haag
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De helende kracht van de natuur
In de natuur is alles met alles verbonden. Hoe meer je naar de natuur kijkt, hoe meer je de creativiteit en intelligentie ontdekt.
De diversiteit en schoonheid van “ Alles Wat Is “ kunnen mij diep ontroeren, verwonderen en vreugde geven. Dat werkt helend voor mij.
De mensheid is zo ver verwijderd geraakt van de natuur en daarmee
van onszelf, want wij zijn ook de natuur.
Ons lichaam heeft een zelfhelend vermogen waar we ons over het
algemeen niet bewust van zijn.
Dit halssieraad is een symbool van mijn liefde voor de aarde die zo
ongelooflijk rijk is.
Een bijdrage om meer bewustwording te creëren dat onze overtuigingen, gedachten en emoties invloed hebben op ons lichaam en dat
we kunnen leren om deze bewust te gebruiken.
Drijfhout met bladgoud, ondervleugels van cicade, metallic delen
van kever uit Azië, bolletjes van zaad uit Afrika.

Anja de Roos, Den Haag
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Armbanden
Wat was ik blij toen ik mijn eindexamen gymnasium had gehaald
in 1958! Vrijheid, studeren en op kamers! Mijn ouders gaven me
150 gulden cadeau. 50 gulden besteedde ik aan het inrichten van
mijn studentenkamer en voor 100 gulden liet ik een juwelier brede
zilveren armband maken, met de inscriptie van de eindexamendatum: Marian de Bruin 16-6-’58.
Bij een tentoonstelling van Emmy van Leersum (1966) in Amersfoort
kwam een fotograaf op mij af in de veronderstelling dat ik een
armband van Emmy droeg.
Helaas…mijn pols werd dikker en mijn man liet een nieuwe maken
met: Marian Conrads 4-6-’83
In 1993 kreeg onze dochter Olivia na haar eindexamendiploma mijn
armband met een inscriptie bij de oude: Olivia Conrads 18-6-’93.
Zij woont in de jungle in Peru, haar armband logeert nu bij mij.
Ik draag ze vaak allebei als manchetten.
Misschien tot haar dochter Kayla het eindexamen haalt!

Marian Conrads, Bilthoven
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De ring
Mijn trouwring heb ik verloren. Tè klein geworden na vijftig jaar
huwelijk. Ergens neergelegd. Maar waar? Op een dag, een paar jaar
geleden, stap ik een restaurant binnen waar een mevrouw koffie zit
te drinken. Mijn oog valt op haar hand, waaraan ze een witte, brede
ring draagt. Bij nader inzien blijkt het het oor van het kopje te zijn.
Ik vertel dat aan een vriendin die sieraden ontwerpt. Voor mijn
verjaardag heeft zij deze ring ontworpen die om twee vingers schuift.
Qua symboliek kan geen trouwring daar tegenop.

Anna Paans, Rotterdam
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Kite
The latest product “kite” series is to recall the free childhood time.
Today’s city doesn’t stop moving for lack of any part. Its heart is in
steel and concrete, in a luxury purse or in engine of a luxury sports
car. But the fond memories of childhood are hidden in the long string
of the kite. The combination of metal and recycled wood is natural
and simple, reflecting the simplicity and lightness of childhood.
Perforated pattern and raw wooden texture, together draw the
outline of a free flying kite. This collection was also selected by
New York Design Week (2019) and Beijing International Jewelry
Art Exhibition.
“I believe that every work has life and special significance and
hopes to convey every touch with jewelry design works to those
who love jewelry.”

Tina Zhao, Shanghai (China)
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Dit is mijn bijzondere sieraad. “Hij weet niet mijn smaak. Hij weet
niets over mij. Hij is een egoïstische vader, hij weet niet wat liefde
is. Op een dag, ongeveer 30 jaar geleden, heeft hij deze ketting met
zoetwater parels meegenomen als een souvenir voor mij. Het is
helemaal niet mijn smaak. Ik heb de ketting nog nooit gedragen,
maar ik heb hem wel 14 jaar geleden uit Japan meegenomen naar
Nederland. Misschien gaat mijn smaak ooit veranderen als ik ouder
word, maar helaas nu nog niet. Hij is in Japan, bijna 80 jaar oud.
Ik mis hem en ik zou hem zo vaak mogelijk willen zien, met deze
ketting om mijn hals.”

Miho Bruin, Hoek van Holland
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Jewellery connection
Since 2 years I am a real jewellery person. Being married relatively
young, I even gave back my golden wedding jewelleries to my
mother in law as a thank-you gesture. So jewellery did not mean
much, until I started my contemporary jewellery collection. I was
hooked because I witnessed how a piece of contemporary jewellery
could seem so plain, even unfit, on one person, yet when worn by a
different person, both the jewellery and the wearer were elevated,
that the hidden qualities became visible.
This brooch is from the Chinese contemporary jewellery artist Chun
CHENG’s Connection series. I love the artist’s beautiful vision of
human relationships. All the pieces are inter-connected with sturdy
elastic strings, so the pieces “move” gracefully with the wearer’s
body movement. Each small piece is independent while still
connected to the others, with its shape molded to fit the pieces
surrounding it. The look is modern, but I believe the traditional
Chinese social value is very well-depicted in this series.

Patricia Chang, Shanghai (China)
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Dit verhaal heeft alles te maken met mijn leven in Guangzhou in
China, van 1997 tot 2001. Het werk van mijn man had me al naar
Kenia, Indonesië, Bangladesh, Japan en Zwitserland gebracht en
het was mij gelukt om in al die landen vrijwilligerswerk te doen.
Zo bouwde ik ook in China een netwerk op waarbinnen ik als
vrijwilligster actief kon zijn.
Vier jaar later kwam ik definitief terug in Nederland, wat nu???
Ik zocht ... en vond: de WEB.foundation, 2 enthousiaste en betrokken
vrouwen die in een aantal landen ‘memory spellen’ over hiv/aids
ontwikkelden met het doel dit moeilijke onderwerp bespreekbaar
te maken. Bespreekbaar? Ook in China? Ik zei JA, dat gaan we doen.
En we deden het!!
Dit mooie sieraad kreeg ik bij mijn afscheid van de WEB.foundation
en het zal me blijven herinneren aan de mooie tijd dat we
samenwerkten in China.

Saskia Roos, Amsterdam
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Ik hou van sieraden, vooral van mijn eigen zilveren sieraden. Ik
voel me echter ook aangetrokken tot horloges. Ik geef de voorkeur
aan Swatch horloges. Ik heb er een paar, bij voorkeur draag ik een
zwart-witte. Ik droom ervan om ooit een Cartier Tank te kopen.
Mijn favoriete sieraad is een zilveren antieke halsketting met twee
handjes. Ik heb hem 50 jaar geleden samen met mijn man gekocht.
Het was een soort afscheidscadeau van ons verblijf in Menorca
(Spanje). Het sieraad staat symbool voor mijn handen, die daar
zo hard hadden gewerkt. Een vriend, die mijn ketting bewonderde,
vertelde ik de geschiedenis ervan en hij vroeg “weet je zeker dat die
man van je wel echt van je houdt?” Ik was verbaasd en vroeg hem
wat hij bedoelde. Hij zei: “kijk eens goed, het zijn twee linkerhanden”.
Het was me nog nooit opgevallen. Ik draag de ketting nu met nog
meer plezier.

Toos Brabander, Hoek van Holland
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Mijn man was in 1962/1963 in dienst als kok in Suriname. Hij kreeg
veel vissen aangeleverd, die hij schoonmaakte en bereidde. Bij één
soort vis, de koebivis, vond hij achter de kieuwen 2 benen brokjes (op
de foto), dat zijn evenwicht-stenen. De inheemse bevolking maakte
hier sieraden van. Jos heeft er aardig wat verzameld en voor hij huiswaarts ging heeft hij er een hangertje voor zijn Moeder en manchetknopen voor hemzelf van laten maken. Ik heb de Moeder van Jos
helaas nooit gekend, want zij is overleden voordat ik in de familie
kwam. Na haar overlijden is het hangertje met de koebisteen naar
haar schoondochter gegaan. Zij heeft mij later heel erg blij gemaakt
door het hangertje en ze verwoordde het zo: zij vond dat dit sieraad
beter bij mij, als de vrouw van Jos, hoorde. Ik heb het hangertje jaren
met heel veel plezier gedragen.

Marjan Moerman, Hoek van Holland
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This Elephant brooch is my first filigree work. I am not major in
jewelry but very fond of it. So I went to Guizhou Province in summer
of 2016 to learn this technique. “Elephant” is sort of my mascot.
To me it means luck and peace. Therefore I made a gift for myself
at that time while I just graduated from the university.
Now it’s my favorite piece. ！

Susie Yule, Shanghai (China)
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De armband van mijn Oma
Dit is een armband die ik heb geërfd van mijn Oma. Voor mij is dit het
prototype van een gouden armband, precies zoals die moet zijn en
alleen al daarom prachtig. Mijn vader beweert dat de afvlakkingen
van de schakels bij de sluiting zijn ontstaan, doordat mijn oma op
latere leeftijd steeds met haar hand steunde op alle randen waar
zij langs kwam om op de been te blijven. Ik denk dat dit niet zo
is, maar dat de onregelmatigheden eerder afkomstig zijn van het
maakproces. Want het lijkt mij onmogelijk dat het gewicht van
een oudere vrouw het goud kan induwen en bovendien zou een
dergelijke slijtage van hard goud veel langer duren dan een
mensenleven. Maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal en
maakt de armband bovendien wel echt van mijn Liefste Oma
van de Wereld.

Natascha van der Velden, Woerden
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Hoewel ik doorgaans de nuance zoek, ben ik op sieradengebied een
mens van uitersten. Het is alles of niets. Met less is more hoeft u dus
niet aan te komen. Ik ben meer van bigger = better. Sieraden moeten
GROOT. UITGESPROKEN. En ik moet erom kunnen lachen, want een
beetje fun mag best. Zo kon men me een tijdlang uittekenen met een
gigantische knalgele paddenstoelvormige ring, van een bejaard
houten speelgoedje gemaakt. Die wisselde ik af met een helblauw
plastic exemplaar - met ingebouwd knipperlicht – dat ik ooit kocht
bij een Aziatisch straatstalletje. Natuurlijk heb ik, als onvervalste
bling lover, ook stukken van Echte Makers. Een van hen is
Bruno da Rocha. Een pracht van een man, die ik jaren geleden op
Sieraad Art Fair heb ontmoet. Mijn lievelingscreatie van hem is een
architectonische ring in zilver en zwart rhodium, geïnspireerd op het
Concertgebouw in het Portugese Porto. Een fraai staaltje design,
dat met liefde is gemaakt en met heel veel plezier wordt gedragen.

Janice Deul, Leiden
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This necklace is made by myself and I wear it at the opening of the
painting exhibition in New York.
The components are from all over the world and each part has a
story connected to my emotion. Cinnamon and spicy are from my
homeland China. The cypress branch and feather of the dove are
from an old monastery in Brooklyn. The shell and wood are from a
painter in Hoek Van Holland. The bell is used in Indian Kathak dance
and there is a small conch in the shell I put the sand in, they are
from Ganga river. It means the protection of the superior power.
This necklace represents my love for nature and it also reminds us
to cherish the people around us, because life is short and fragile.

Na Zhang, Beijing (China)
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Ik weet niet waar de fascinatie voor vierkante ringen en rechthoekige
vormen vandaan komt.
Als iemand een vierkante of ronde ring heeft, maar een die wel van
boven recht geslepen is, ben ik geboeid.
Ik heb zelf ook ringen gemaakt bij een edelsmid en heb me laten
verleiden tot aankopen van vierkante ringen op vakantie. Het is
moeilijk om er een uit te kiezen om in dit boekje te laten zien. Het
wordt de ring uit India. Een vriendin maakte een reis door India en
ik had haar de opdracht gegeven om een eenvoudige vierkante ring
voor mij te zoeken. Ze bracht altijd veel zilver mee uit India. Dit keer
dus deze vierkante ring die ik al 18 jaar onafgebroken draag.

Annet Schipper, Rotterdam
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This necklace is the first jewellery my mother gave to me. October
2019 she came to Jingdezhen to see me and she bought it for me,
because 2020 is the year of the rat, my animal sign. In Chinese
tradition, one’s own zodiac sign is bad for one’s luck. So my mother
bought a golden necklace with my Chinese zodiac sign to bless me.
On one side of the necklace is my animal sign, the rat, and on the
other side is the Chinese character “福”. It means good luck. Mom
brought it to me on the first day of 2020 in the Chinese calendar.
I can feel my mother’s deep love for me.

Huiyu Yan, Jingdezhen (China)
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Ik kies voor een horloge. Niet een echt sieraad, want die draag ik
niet. Horloges eigenlijk ook al lang niet meer. Ik kijk hoe laat het is
op mijn mobiel. Maar in december 2018 is mijn zus Eleni, binnen drie
weken, overleden. Diagnose, chemo, verbetering, terugval en
begrafenis volgden elkaar op in een duizelingwekkend tempo.
In Griekenland kleden vrouwen in de rouw zich volgens de traditie
in het zwart. Mannen dragen een zwarte band om hun bovenarm.
Ik had voor mijn ouders gedurende zes maanden een zwarte band
gedragen. Hoewel dit rouwteken in Nederland niet herkend werd als
zodanig, was het duidelijk dat er toen iets met mij aan de hand was.
Twee en een half jaar nu draag ik dagelijks een van de horloges van
mijn zus. Ze hield ervan, ze had er vele. Dit intieme rouwteken is een
blijvertje. Ik draag met plezier een symbool van het grootste goed
dat we hebben, de tijd en tegelijk een aandenken aan allen die dat
niet meer hebben.

Maria Ikonomopoulou, Rotterdam
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De laatste dag van de vorige eeuw, 31 december 1999, bracht ik
door in India. Doel van de reis was om mee te werken op een
archeologische opgraving en ik knoopte daar een rondreis aan vast.
Net als nu, 20 jaar later, stonden de media bol van fatale Doomsday
berichten en het regende voorspellingen dat de millenniumwisseling
catastrofaal zou kunnen uitpakken voor de mensheid.
Ik besloot de eeuwwisseling door te brengen in een moslimgemeenschap met een andere jaartelling en zo op eigen houtje
de sombere voorspellingen te ontlopen. In Mahabalipuran maak
ik kennis met een dorp vol steenhouwers. In dat dorp zie ik bij een
achteraf stalletje een ketting liggen waarvan vooral de bewerkte
zilveren schuifsluiting me bevalt. De gewiekste verkoper weet me
tot aankoop te verleiden. Hij houdt me een spiegel voor en zegt:
”Nu zie je er uit als een koningin”.
Dat was indertijd mijn mooie begin van de 21e eeuw.

Marion Vredeling, Rotterdam
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