
20 jaar Tilburgse Juwelen



Materialen

Collier;zilver, koper, bergkristal









Debergkristalvoor,onshelekleinebaby’tjeachter
opderugenonskleutertjenaastons,zoreisden
we.Ikhadhemnettoenwevoorvierwekennaar
NieuwZeelandgingenenikdroeghemaldietijd.
Zo’nreisistochbestspannend,gevaarlijksoms.
Hetcolliervoeldebeschermend.
Hijroeptemotiesop.Datmaakthemkostbaar,
nietzozeerquageldmaarinemotionelewaarde.

1. Bescherming



Ikhebmezelfnognooitzoietsgegund.Alkreegikhemkado
vanTom,ikmoesthetwelkunnenontvangen!Ikhadnatuurlijk
ookzoietsnuttigsalseenstofzuigerkunnenkiezen.Maarik
verlangdenaarietsdateensoortsymboolkonwordenvanwie
ikinwezenben,ietsdatmeeraanherinnertdatermeerisdan
materie.Liefstvoorommijnnek.IkkeekbijJosemiekeineen
bakmetstenenendezesprakmeaan.Erzittenglimmende
laagjesin.Kijkjezo,danisheterwel,valthetlichtanders,dan
ziejehetniet.Ietsdatzweeftendoorzichtigenhelderis.

Devormhadikalinmijnhoofd.Daarnagingenweeensoort
procesin.Josemiekewerkteeraanenoverlegdetussendoor
overhoezehetkristalwildebevestigen,rekeninghoudend
metwattechnischkon,maarookmet…Ikkanergeen
woordenaangeven…ErziteenbewustzijnbijalsJosemieke
ietsmaakt.Datraaktme.“Afstemming”komtbijmeop.
Zestemtafopdepersoon.Indieafstemmingontvangtze
beelden,diekrijgtzenietvoornietsendaariszedanook
trouwaan.Mijnglobaleontwerp–endaariszeheeldichtbij
gebleven-heeftzezoaangevuld.Daardoorraakthetmijn
essentie.

Bescherming



Ookdebetekenisvanbergkristalbleektekloppenmetwatik
voelde:bescherming,maarookhelderheid,schoonzijn.
Allerleigedachtesenconditioneringenversluierendeblikop
dieschoneessentiediealtijdinelkmensaanwezigis,dusook
inmijis.Opliefde.Hetcollieriseensoortanker-nogzo’n
woord-:eenhouvastbuitenmezelfdatmehelptomdaarbij
teblijven.Ikrenmezelfweleensvoorbij,zekeralsietsveelvan
mevraagt.Opzulkemomentendraagikhem,zoalsbijeen
spannendoptredenvanhetBalkankoor.Maarookalsikin
vrouwelijkeklereneenavondjenaarhettheaterga.
Danvoelikmemeteenmooiengoed,ookalishijbeststijf.
Zwaarook.Maarjuistdoordatikhemvoelzitten,besefikme:
“Ohja,ditbenik”.
Kostbaar.



Materialen

Grafmonument; koper
Ringen;zilver



2. altijdAnita

Thijn:Ikbenmeerpasbewustvanalsikhemniet
omheb,bijhetsportenofkoken.Dankaniker
nietaandraaien,hetmist,hetkloptniet.Opzo’n
momentbesefikmeheelsterkdatheteenlijntje
naarmijnmoederis.

Daan:Alsofjehaareenstukjemeedraagtdoorde
dag.Alsikzenuwachtigbenvoorietsopschool
danvoelikerevenaan.Danhoorikhaarwoorden:
“Denknoueensrustigna,ishetechtzoerg?”.



Thijn:Alsikeengoedeprestatielevergeeftderingmehet
gevoeldatzeerbijis.Hetismeerdaneenzilverending,hetis
onderdeelvanmijnhand,vanmij.Zoalszij.Enonzeringenzijn
weeruitééndeelgemaaktomdatDaanenikallebeiuithaar
voortkomen.Datbesefisnuveelgroter.

Daan: Ja,mooidatThijnerookmeerondloopt.Mamazeialtijd:
“Watdeéénteveelheeft,heeftdeanderteweinig”.Datzieje
aandehobbeligerandwaarderingenvanelkaarloszijn
gekomen.

Henry: Toendejongenswatasineenringwildendragen
vondenwetweeedelsmeden.Wekozendevrouw,diekoner
misschienmeergevoelinleggen.Zokwamenwebij
Josemieke.IneenoriënterendgesprekvroegzehoeAnitawas.
Zeluisterdeentoenzemethaarschetsenkwamwistenwealle
driemeteen:diemoethetworden!

Thijn:Mamawasnietvan“zoishet”.Zesteldezichzelfniet
voorop,zezeisnel:Oh,datdoeikwelevenvoorjou”.Ophaar
werk,overaleigenlijk.Maarzewasookeenpittige!
Daaromzijnderingenmaténglanzend.

altijdAnita



Wekondengeenafspraakmakenvoorhetmomentwaaropde
aseringingwantJosemiekewerktaanietsalsze‘hetgevoel
heeft’,maarzemaakteerfoto’svan.Geruststellenddatheter
echtinzit.

Daan: Tochmisteiknogeenplekwaarikevennaartoekon,
wegvanhuis,ommijnpraatjekwijttekunnen.

Henry:Metzijndrieënbedachtenweeenvlammendhartals
symboolvanons‘levenslicht’,vandatgenewatvooronsaltijd
hetallerbelangrijkstewas:hetlevenmetzijnvierenmee-
maken.Josemiekegafdatharthetvurigedatkarakteristiek
wasvoorAnita.

Daan: Jedenkt:“Hoeweetdiemevrouwdatalwéér,dathetzó
moetzijn?!”

Henry: Puur!Desteenook.DiegingJosemiekezelfsmee
uitzoekenbijeenhandelinnatuurstenenmodellen.Erworden
bijnaalleenmaargepolijstestenenverkocht.Dieslotenniet
aanbijonsgevoel.Hetlevenisooknietaltijdglad!Dezeleeft,
wordtvies.Enalmisteikheteerstniet,alsiknulangshet
kerkhofkommóetikevenbijhetmonumentjezijn.
Dandenkikaanonzetweelevens:wijalsgezinenwijjongens
dienumetzijndrieënverdergaan.Metelkekeerzalhet
nieuwelevengewonerworden.



Materialen

Trouwringen;roodgoud, geelgoud



Hans:ToenikvanTwaneenwaardebonkreegom
zelfringentegaanmakenvoorelkaar,wasikniet
meteenenthousiast.Ikbenmeervanmuziek,
dusikzagaleenvierkantigeringontstaandie
Twandanmoestdragen.Enjekuntnieteenlelijk
dingsymboollatenzijnvanietsmoois.

Twan:Vanverbinding.

Hans:Eenringvoordagennacht,omaanjehand
tevoelendatdeandereris.

3. Verbinding



Twan: HetideekwaminmeoptoenikHansvroegwathijvoor
zijnverjaardagwilde.Hijzei:“Ringen.”Ikdacht:“Zouhetniet
leukzijnalswijzezelfmaken?”enbeldeJosemiekeomtevra-
genofzijdatkonbegeleiden.Zezeija.

Hans: Eenpaarjaareerderwasikinhaarwinkeltje.Ikhebdat
alsheelprettigervaren.Ikliepdaaralseenmandieeenbeetje
worsteltmetdevraag:“Watzoumijnvrouwmooivinden?”.Jo-
semiekelietalleendingenzien.Bijéénkettingsteldeikme
voordatTwanwegzouzijnvandekleuren.Hetklopte.Jose-
miekehadnietsgestuurd,terwijlzenatuurlijkéndekunstena-
resis,éngraagverkoopt.Doordieprettigeindrukdurfdeik
hetenigszinsaanmetderingen…

Twan:WeverteldenJosemiekeineenvoorgesprekdatwetwee
lijnenwildendienaastelkaarlopenenelkaarrakenzonderhe-
lemaalteversmelten.Zoalswij:individuen,verschillend.

Hans:Wezijnallebeilangalleengeweestenalzijnwenuvijf
jaarsamen,wehoevennietéénteworden.

Twan: Josemiekeluisterde,deedgeenvoorstellenwaarweniet
omvroegen.Zelietoptieszien:rodeengelegouddraden,
rondeenvierkante,enverteldehoewethuisalvastmetkoper-

Verbinding



draadkondenexperimenteren.Zogroeideonzeideeën.Met
diemengelingvanuitleggenwattechnischkanenvrijlaten,
begeleiddezeonsookopdedagvanhetmaken.

Hans: Heelspannend;datjebinnenkomtenweet:metdie
tweestaaesdiedaarliggen,daarmoetikhetmeegaandoen!
Josemiekedeeddiedaggeenanderwerkenikvoeldedatze
echtaanwezigwas,maarniet‘inmijnnek’.Zeassisteerdepre-
cieswanneerwedatnodighadden.Doordieontspanningkris-
talliseerdehetontwerpzichalwerkenduit.Tussendemiddag
wasdevormaltezien,omvijfuurwarenzeklaar.

Twan:Mooihoeharmonisch,hoeorganischhetging.Wekon-
denhetzelf,juistdoordatJosemiekeerbijwas.Toenikdevier-
kantedraadwildebuigen,legdezerustiguithoeikeenwigje
moestmaken.Somsverteldezeietsenvroegdan:“Zalikhet
doenofwiljehetzelf?”.Hansenikwerktenechtalleen.Wel
constantmetdeanderinonshoofd.

Hans: Frappanthoedaardoorvanuithetzelfdeuitgangspunt,
tweeverschillenderingenzijnontstaandiezoduidelijkbijel-
kaarhoren.Datgeeftzo’nmeerwaarde!

Twan: Josemiekehadringenkunnenmaken,misschienmooi-
ere,maarhierhebbenwijonzeenergieingestopt…

Hans:…endaarmeeietsvanonszelfaanelkaargegeven.



Materialen

Scarabeecollier;geelgoud
Armbandstaaes;zilver
Oorringen;zilver



Teunverwendemijvaak.Hijbrachtbijvoorbeeld
eenmooiebarnsteenmee,helaasmeteenketting
enzettingzodozig,datikJosemiekevroeg:
“Maakereenseenkooitjevoor”.Endaarna
maaktezeookeenbarnstenenarmbanden
oorbellenbijzondermethaaronmiskenbare
handschrift.Ja,alsikietskrijgdatiknietzomooi
vind,drukikergraagmijneigenstempelop.

4. Dingenveranderen



Dingenveranderen

Inmijnwerkhebikenormgenotenvandevijfentwintigjaar
waarinikcarteblanchekreegindemanierwaaropikde
psychodiagnostiekmochttoepasseneninterpreteren.
Ikstreefdedaarbijsteedsnaarmaximalebetrokkenheiden
maximaledistantie.Zostaikooktenaanzienvanemotiesen
gebeurtenisseninmijneigenleven.Ikbenmebewustvanwie
ikbenenwatikdoe.

Daarhoortbijdatik’smorgensevenkijkwelksieraadpastbij
mijnklerenenactiviteitendiedag.Hetheeftallestemaken
metmijnsmaakendemanierwaaropikmezelfwil
presenteren.Ikdraagzeldeneensieraadvandertienineen
dozijn.Datbenikzelftochookniet?
Endoeikietsom,danweetikaltijdeven:“DiehebikvanTeun
gekregen”,“Ditgavenmijnvriendinnen”,of“Dezekreegikvan
mijncollega’salsverrassingbijmijnafscheid”.Speciaalvoormij
gemaakt,zoalsveelvanmijnsieraden.
Zo’nhelevoorgeschiedenisgeeftdiedingenwaarde.
Zevertegenwoordigenietsvanmij.Dearmbandmetzilvervan
mijnmoeder,deketting,armbandenoorhangersvanzilveren
staaesdieTeunmetwintigjaargeledengafendieikvaak
draag.Anderesieradenherinnerenmeaandereizendiewe
maakten,zoalsdescarabeedieTeunmegafinEgypte,alslos



voorwerpje,waarnahetdingmaarineendoosjelag.Zonde!
TotJosemiekeereengoudenzettingbijmaakte,geëntopdie
Egyptischekragen,heeldelicaat.Helaasstelthijeisen:hijkomt
hetbestuitopdeblotehuidendiewordtbovendezeventig
nietmooier.

Dingenveranderen,datiseengegeven.Ikkijkterugopeen
rijklevenmetupsendowns,maarvolheerlijkwerkendingen
dieikmetTeunhebmeegemaakt.Nudatisafgeslotenblijven
deherinneringendeelvanmijnwezen,alsbasisvanmijnbe-
staannu.Datistochmooi?!Daaromhuilikookniet.
Ikleefactiefinhetnuenopdetoekomstgericht.Eriszoveelte
genieten:kunst,vriendschappen,boeiendemensen,reizen,
boetseren.Enwatgaaterindewereldnoggebeuren?
Ikbenbenieuwd!

Metmijnsieradenneemikmijnverledenmee,hethedenen
detoekomstin.Allemaalzijnhetunicadiebijmehorenen
waarikvanhou,zoalsjehuisendemanierwaaropjehetvult
bijjehoren.Endan,straks,zalhetopgehoudenzijn.Soit.
Aanwieikzedannalaat,ikweethetniet.Mijndochter
misschien?Ach,danzijnhetalleennogfraaiedingen.
Dieemoties,diegeschiedeniserbij,dathangtaanmij.Engaat
metmijmeedevergetelheidin.Hetzijzo.



Materialen

Koeienschedel;koper, zilver, messing, klei, zand



Opeengoedeochtendfietsteikheelvroegnaar
mijnwerktoenikbijeengaleriedezekoeienkop
zagstaan.Ikverzamelalzo’nveertigjaar
schilderijen,beeldenenprimitievekunst.
Dusbeniklaterdiegalerieeensbinnengelopenen
ikdachttoenmeteen:wateenmooiding,geen
gezeik,ikwilhethebben!Ikwistookmeteenwaar
zemoeststaan:tegenovermijnkastmetboeken
overtuinenennatuur.ToevalligwasJosemieke
daarnetbinnenenzijverteldedatdekoevoor
haarsymboolstaatvoordeoermoeder.

5. Oer



Oer

Daaromookdatkroontje,Josemiekenoemdehet‘maansikkel’.
Toenwasikhelemáálverkocht,wantdiekopdeedmijal
denkenaanmijnmoeder.Enikvalopmannen,maarkanme
geenlevenvoorstellenzondervrouwen,hunrust,dezachte
schoonheid.Dekopdeedmetrouwensookdenkenaanonze
boerderijvroeger.Alskindvondikhetdaarnietaltijdleuk.
Achtkleintjes,rommeligearmoede,altijdwerken,viezestallen
enbeesten…Ikherinnermedatzethuiseenkeerflink
moestenlachentoenikzeidatikkoeienweleenmooie
stofferingvanhetlandschapvond.Voormijnvaderwarendie
beestenvettenoodzaak!

Maaralsiknúzo’nkoeinzo’nweilandmaarwatziegrazenen
herkauwen,denkik:“zoeenvoudigkanhetlevenzijn”.Dierust
diezehebben,diehebíkniet.Alsikietsinmijnkophebmoet
datgebeuren.Stofzuigen,naarditmuseum,diestad…Ikhou
vancomfort,tegelijkverlangiknaar‘buiten’,eenlevenzonder
opsmuk.Naar‘oer’.Ikhebalstuinarchitectallerleituinenen
parkenontworpen,maarechtontroerdraakikpasbijzo’n
simpel,functioneelboerentuintje.Opeendeftigfeestgenietik
vanmijnsmokingendegesprekjestotdatikineensdenk:
“datgeblablabla,tijdomweergewoontedoen”.



Enikdraaggraagkettingen,maardatdoenprimitievevolken
ook.Inceremoniesbijvoorbeeld;alsiemanddaneenmasker
opdoet,daníshijdiesterkeman.Opsmukisdusnietaltijd
nuttelozepoespas,opsmukkanjuistgevoelensoproepen.
Hetkroontje,desikkelvanmijnkoeienkopisdaarzelfsook
voorgebruikt.Datwistikniet,totdathiereenvriendinkwam
diezei:“Hé,diekenik!”.Bleekdatzemetdiesikkelopdeplaats
vanhaargeamputeerdeborstdoordestadhadgelopen,
samenmetanderevrouwen,ommensentelatenvoelenhoe
ingrijpendborstkankeris.

Dievriendin,Josemiekesuitlegoverdeoermoeder,doordie
verhalengroeitdebetekenisvandekopnogsteeds.Enook
doordatikditnuvertel,datikterugkijkendnaarvroegermijn
plaatsinhetnubeterbegrijp.Maarwátzebetekent…
ikprobeerhetuitteleggen,maarkanergeenwoordenaan
geven.Ikkomgewoondekamerbinnenomeenboekte
pakkenenzestaatdaargewoonophaarsimpelesokkel,ikzie
haareninéénflitszitalleserin.Oer,rust,vrouwelijkheid…
alleswatikgraaginmijnlevenwil,alhebikhetmisschienniet
allemaalinmijzelf…



Materialen

Collier;roodgoud, granaat, maansteen, citrien, kiesje



Hans:IkwistalheelsneldatikmetHettyoud
wildewordenmaarzijzei:“Wegaannietsamen-
wonenenalzekerniettrouwen.”

Hetty:Naeenpaarverbrokenrelatiesdurfdeikmij
nietzomaarweertegeven.Totdateendierbare
vriendoverleedenikineens,indeautovooreen
roodstoplicht,diepvanbinnenwist:
HetkloptmetHans!
Leefnu,jezietvanzelfwaterkomt!Enikzei:
“Alsjemenuzouvragen,zouikgeenneezeggen.”

6. Temooi



Hans:Ikvroeg:“Betekentditdatjemetmewiltrouwen?”
Enzezei:“Ja!”Daarzatenwedan,samentehuilen.Ineenliedje
datvooronsspeciaalis,zit:

Hetty(zingt):“wearenavigatedfortheshoresofourheart”.

Hans: Emotioneellevenweallebeivanuitonshart,rationeel
zijnwevaaktegenpolen.Wehoudenelkaarinevenwicht,zoals
zonenmaan.Dezetrouwkettingzegtietsoverdiegrote
verbondenheidénmijnoprechtewaarderingvoorHetty.
Ikwildehaarbijonstrouwennietalleenemotioneelmaarook
fysiekwatgeven.

Hetty: BijJosemiekebekekenwestenen,ikverteldemijnidee
overeenkettingenHanstekende.

Hans:Totikvergenoegwasomtevragenofhetzoietsmocht
zijn.HettywildeergraagnogietspersoonlijksvanSimonin.

Hetty:Wantmijnkindenmij,daarkomtniemandtussen,zeker
naaldiejarendatikmethemalleenbengeweest.Alshijniet
intuïtiefhadgevoelddathetgoedzatwasiknooitmetHans
doorgegaan.

Hans: DusmeteenkiesjevanSimonenmijntekeninggingik
naarJosemieke.Zijwerktemijnideeverderuit.

Temooi



Eindmei2003wasdetrouwkettingklaar,op24junizijnwege-
trouwd.ToenikzeidathijafwassmeekteHettymeomhem
nietpasoponzehuwelijksdagtegeven.

Hetty: Zokonikalvastwennen,konhijechtvanmijworden.
TweedagenvooronzetrouwceremonieindeArdennen
gingenwesamenallesversieren.Ophetbankjebij“onze”
kapelgafhijhem…

Hans: Zedeedhetdoosjeopen…enmeteenweerdicht!
Hetty:Zo´nprachtigekettingmeteenschitterenderode
granaatsteen...Ikdacht:“Datkanniet.Datisteveel.Temooi.”

Hans:Heelvoorzichtigdeedzehetweeropen.

Hetty: Ikwaszóblij!Maargoeddathijhemtoengaf.Trouwen
wasemotioneel,waseerderondenkbaargeweest.Nuvoelde
dekettingdiedaginelkgevalalvertrouwd.Hijismeheel
dierbaar.

Hans:Welietsveranderd;omdathetonderstestukerplotsaf
brakheeftJosemiekeereennieuweroosaangezet,steviger.
Zònderwasdekettingookmooi,heelsubtiel.Maarvoormij
moestdiesteenterugkomen.VoormijisHettydieroos.

Hetty:Kijk,hetkiesjevanSimonisookneteenrozenknopje.
Enboveninzittendezelfdesteentjesalsinonzeringen.
Decitrienstaatvoorhetzonnetekentweelingen,vanHansen
demaansteenvoormij,eenkreeft.Zonenmaan.
Zoalszijvullenwijelkaaraan.



Materialen

Ringen;zilver



Elkeringdieikdraag–enikbeneensieradenman,
ikdraagzeaanbeidehanden-elkeringdoetiets
metme.Zohebikeenringmeteenblauwesteen,
diepalsdekleurwaarluchtenwaterelkaarraken,
dieikvaakdraaginmijnbaanalsschoolmaat-
schappelijkwerker.Hijbetekentvoormij
verbinding,verbindingmetdemensenwaarmee
ikincontactben,waardoorikintuïtiefweetwatik
alsspiegelkanlatenzien,hoeikietskan
aangevenwaarmeezeverderkomen.
Dewerkingvanringenheeftvoormijalleste
makenmetwatjenietziet,maarerwelis.

7. Minstreel



Ookdegroengrijzeringdiejehierzietbrengtverbinding:
verbindingmetmijndieperezelf.Hijisdedieptevanmijn
wateren,weerspiegeltmij.Hetismijnzelfreflectiering.
Datiseenverschilmetdeblauwe:diedoetietsinmijnrelatie
metanderen.Dezegroengrijzeringzegtdatiknietalleshoef
tedelen,hetbijmezelfmaghouden.Ikwordnoghetzelfde
gewaar,maarmagstilstaanbijwatdewisselwerkingmetalles
ommeheenovermijzèlfzegt.Jezietdatdesteenniet
vlekkeloosis.Datbenikookniet.Enjuistdatnodigtuittot
zelfreflectie.

Dezeringhelptmedaarbij,versterktdoorderingmetwieik
hemaltijdsamendraag:mijnpersoonlijkheidsringdie
vertegenwoordigtwieikben.Toenikdiekochtwashijvrijvlak.
Tochzagikmeteendeminstreel,eenouderwetssoort
verhalenverteller.Indelinkerhoekzijngezicht,rechtshetvage
ideevaneengebogenrugwaarophijietsdraagt.Eenbundel?
Waarreisthijheen?Ikherkendemezelf.Naastmijnbaanals
maatschappelijkwerkerbenikpoppenspeler.Daarinkanikop
eencreatievemanieruitenwaterleeftinmij.

Minstreel



Ikbenaltijdonderweg-nietzozeerlichamelijkmaarinmijn
hoofd-enikontdekdaarindeverhalen,dedecors,depoppen
dieikzelfmaak.Deouderingtrofmedaardoormeteen,maar
nadatJosemiekehetfiguurtjewatuitdiepteenanderestukken
juistgelaagdermaakte,werdhijecht“mij”.

Zoginghetookmetmijnreflectiering.Desteenhoorde
meteenbijme,alzathijniet.Josemiekemaaktehemalshet
ware“naarmijtoe”.Debandschever,derondingtussenmijn
vingersvolgendzodathijpreciespastopdezepink.
Eénkantbleefonbewerkt,waardoorderingentegenelkaar
rusten.Dezijkantdiejewelzietsluitinzijnversieringaanop
devormwaarmeedeanderbegint.Zowerdenzeverbonden
enverbindenzemijmetmezelf.Eeneenheid,aanmijnhand
eninbetekenis:demandiejezietendemanvanbinnen.



Materialen

Collier;zilver, tourmalijn
Armband;zilver, diverse materialen







8 Schakels

Mijnarmbandisgeenamulet.Geenkrachtendus.
Erzittensupereenvoudigedingetjesin,gekregen
vandoodnormalemensendiegewoonpoepenen
plassen.Opzo’ndagdatikinmijnonderbroek
doorhethuisloopendenk:“Zakermaarin”,draag
ikhemookniet.
Ikdoehemwelomalserietsmetéénvanhenis.
Eenproefwerkvanmijndochter,mijnmanMaxdie
opreisis…Daarheeftniemandietsaan,maarìk
vindhetfijnomerdanevenextranaartekijken,
aandiegenetedenken.



Kennelijkhebikbehoefteaanzo’nlijntje.Ikdroegnietvoor
nietsdekettingvanmijnoverledenmoeder-alvondMaxhem
nietmooi-tienjaarlangelkedag,totikzei:“Ikwilerbestvan
loskomen,maargeefjijdaneenandere?”.Samenlietenwe
toendezekettingmaken.

Eenpaarjaarlatervroegmijnvaderwatikvoormijn
verjaardagwilde.Ikzei:“Jedochterwordtveertig,doemaar
ietsspeciaals”enverteldemijnidee:eenarmbandmetsimpele
dingetjeserin,uitgezochtdoordemensenommeheen.
“Ikzouhetfijnvindenalsjehemgeeft,maarjemoeterdus
ookietsvoorzoekendatjijbijmijvindpassen.”,zeiik.
Mijnvadermoestergaanhetideewennen.Eensieraad,daar
stopjetochgeenkiezelin?!“Eendiamant”,zeihij,“wantdat
benjijvoormij.”Ikzei:“Alsjeéchtniksandersweet.”Ikwilde
niksduurs.Juistdaardoordachtenzeallemaalgoedna.
Mijnoudstedochtergafhet‘geluksmuntje’datzejarenonder
haarkussenhad.Mijnjongstekooseenkiezeltjeuithaarzak
want:“Erziteraltijdweleentjein!”.Maxgaféénvande
schelpjesdiehijopelkstrandraaptenmijnbroerzei:
“Mijnhuisisjouwhuis”engafdaaruittweegekleurdestukjes
baksteen.Hetmaansteentjeisuiteensieraadvanzijnvrouw.

Schakels



Zevondhembijmepassen.Mooi,mijnmoederhieldookvan
maansteen.Hetstukjejadevanmijnvaderkomtuiteen
kettingdiehijhaarooitgaf,weerzo’nlinknaarhaar.Netzoals
hetivoortjevanzijnnieuwevriendin,uiteenkettingdiezijvan
mijnmoeder–haarvriendin-kreeg.Enmíjnallerbestevriendin
zei:“Mijnvriendschapmetjouiseeneeuwigevriendschapen
ditiseeneeuwigfossiel”.Gevonden,opeenFransstrand.

Hiermeehebikhetkadervanmijnmeestdierbarenbijelkaar:
hetgezinwaarikuitkomenhetgezindatikzelfstichtte,plus
één.Alsikdearmbanddraag–bijnaelkedag-danbenikwel
compleet,ja.Endeschakelsvanmijnkettingkomenerin
terug.Dieismeeruitgesproken,dusdraagikhemwatminder.
Maarmoetikbijvoorbeeldvooreengrotegroeppraten,dan
zittenmijnkleren,mijnhaarenmijnlippenstiftgoedendraag
ikmijnkettingénarmband.Datsteuntme,danstáiker.
Nietdoortovenarij.Gewoondoordecombi,hetwaten
waaromenhoezo.



Materialen

Koper, zilver-soldeer, agaat, perkament



Paul:Somsblijfik,alsikthuisaankom,buiten
eerstnogevenkijken.Metjeneuseropzieje
zoveeldetails:detinsoldeer,dekleurendiezein
hetkopermaaktemetdevlammenvande
soldeerbrander.Hetleeftookmooi.Hetkoper
verkleurtdoordezonenhetperkamentverandert
metdevochtigheidsgraad.

Joyce:Elkonderdeelopzichzelfismooi,maarvalt
mijnoogophetgeheel,danbrengthetmeterug
naaronzehuwelijksdag.Desfeervanaldie
mensenwasintens,ikvoeldemezógedragen.
Enmiddenboveninonsraamsmeedwerklijkteen
bloemknopteontbloeien,zoalsPaulenikdoor
onzerelatieverdertotbloeikomen.
Deflowvanhetwerkraaktaldiegevoelens.

9. Samenhang



Paul: Bijonstrouwenwildenwealskadograaggeldvooreen
kunstwerkvoorinonsnieuwehuis.Wekozenervoorom
Josemiekeeenraamsmeedwerktelatenmaken.

Joyce: IkhouvanhetsmeedwerkinJosemiekessieraden,dieik
vanPaulkreeg.Envanhetkastjeinhaarwinkel,metkleine
vakjesvolmooiedingen.Allesheeftdezelfdesfeervansamen-
hangencreativiteit.Zoietswildeikwel!Onzeopdrachtaan
Josemiekewastweeledig:mensenkijkennietmeernaar
binnen-doormiddelvanietsmoois.Wijhaddeneralle
vertrouwenin,maarvoorhaarmoetheteenworstelingzijn
geweest.Ikervaardatzeheeldiepopdetailsingaat.

Paul: Zo’ngrootwerkmakenwasechtnieuwvoorhaar.
Zekwamomtebeginneneenpaarkeerhieromtezienwaar
hetzouhangen,daarnametschetsen.Josemiekevraagtjeniet
hethemdvanhetlijf.Zepolstmeer.

Joyce: Deeersteschetsenhaddeneenzwaartedienietklopte
metonsgevoel.Zevroeg:“Watdoethetmetje,waaromvind
jehetnietmooi?”entrofdaarnapreciesdebeweeglijkheiddie
wezochten.

Samenhang



Paul:Eenheletijdwaszebezigmetdedriehoofddelenwaaruit
hetsmeedwerkbestaat.Zemaaktezelfseenboekjemetdetail-
foto’svoorons.

Joyce: Toenhetafwashingzededelenaandunnedradenvoor
onsraam.Prachtig…maarhetwasteopen.

Paul:Wekekennaarhetwerkmaarzagenvooralwaterdoor-
heenkwam.Josemiekezagmeteenwatwebedoelden.

Joyce:Misschiendachtze:“Ohhelp,watnu?”,maarzestemde
metonsafenbleefzoeken.Dateindelozegeduld,daarhebik
enormebewonderingvoor!

Paul:Haaroplossingwaszomooi:perkament,getekend,le-
vend.Hetwasvasteenmonnikenwerkomallestesnijden,
monterenenuiteindelijksamentebrengeninditkoperen
raamwerk.Hettweede,wantheteerste,vanhout,wasniet
naarhaarzin.EnJosemiekeblijfttrouwaanzichzelf.

Joyce: Duszezaleencompromisdatnietpastnooituitvoeren.
Zelegthaarzielinhaarwerkendatgeeftheteenzuiverheid,
eenlichtheid,nietuitteleggen.Hetisdaardoorhaarsmeed-
werk,maarhelemaalgemaaktvoorons,kloppendmetwatwij
hoopten.

Paul:Volprachtigedetails,terwijlhetooknogeensalsinéén
adem,ééngeheelis.



Materialen

zilver, goud, ammoniet





Hetverhaalvandezehangerbegintwanneerik
“Ja”zegtegeneenman.Samenstappenwenaar
Josemiekeenvragenhaaronsthema-invrijheid
naastelkaarstaan-zichtbaartemakeninonze
trouwringen.Wezijnergblijmetwatzemaakt.
Alleen…binneneenhalfjaarveranderthethu-
welijkmet‘demanvanmijnleven’vandehemelin
eenhel.Vanvrijlatenennaastelkaarstaanis
geensprakemeer.Omernietaanonderdoorte
gaan,stapikuitdithuwelijk.

10. Zichtbaar



Ervolgdeeenheelheftigeneenzaamprocesomdat,buiten
mijnkinderenenzus,niemandmekonvolgen.Desituatie
nodigdeheelerguittotwegpoetsen.Alsiemandsterftsnapt
iedereendatjeverdriethebt,bijeenscheidingzijnwegeneigd
tezoekennaaroorzaak,schuld.Ikhadkunnenroepen:“Blèè,ik
hebmijnbuikvolvanrelaties”.Maarikwist:datwiljeniet,zo
zuurenwrokkigzijn.Ikwildeeenanderpadlopen.Vanmoed
enkracht.Enomdaartekomenmoestikhuilen,vertellen,mijn
boosheidenverdrietaankijken.

MiddenindatrouwprocesstapteikopnieuwbijJosemieke
binnenmetdetrouwringdieiknietmeerwildedragenmaar
ooknietwegstoppenineendoosje.Ikwildehetgoud
gebruikenvooreensieraaddatsymboolkonstaanvooralle
kerendatikrouwde.Wantditwasnietdeeerstekeer;het
begontoenikzeswasenmijnvaderoverleed.
InJosemiekeswinkelzagikammonietjes.Hunvormstaatvoor
mijvoor“levensweg”.Omdatzewatkleinwaren,stelde
Josemiekemevoorombijdenieuwetijdswinkeltekijken.
Iksprongopmijnfietsenvonderdezeammoniet,metgat
erin.Watopmijnlevensweggebeurde,descheiding,isook
zo’ngrootgat!Ikgingnaardekassa.Geenprijsje!
Deverkoopsterdachtdathetopdeanderehelftzat.Maarhoe
weookzochten,geenanderehelft.Weg.Netalsdieman.

Zichtbaar



Misschienwashijerzelfswelhelemaalnooitgeweest,niet
zoalsikhemzag.Dítwasmijnsteen!Ikfietsteterugnaar
Josemieke,dieereenprachtigsieraadvanmaakte.

Inhetbegindeedikhembewustommetdegedachte:
“Ikmagzichtbaarzijnmetmijnverdriet”.Ommijnhals,bijmijn
keel,ondersteundehijmeommeuittespreken.
Nubeniknietmeeraanhetverwerken,maardraagikhem
wanneerikbijvoorbeeldeentraininggeefoverrouw.Ikgeloof
werkelijknietdatiknegatiefgetekendbendoorhetleven.
Juistdoorallesopmijnpadkonikmijontwikkelentotwieik
nuben.
Ikhebmeerenmeerlerenvertrouwenopmijzelf,durfte
voelenwatgoedvoormijis.Dichterbijmezelf,ervaarik
zuiverderwatbijeenanderspeeltzonderdatmijngevoel
daarinmeeresoneert.Endaardoorkanikalsrouwtherapeute
steedsmeermensenophùnweghelpen.

Daarombeniktrotsopmijnketting.Trotsopdittastbare
bewijsvandatikdingenzèlfomkanzetten.
Vantrouwringnaarketting,vanverdrietnaargroei.





Hetzijnereigenlijkheelveel,mooiemomenten,
terwijlzenietheelconcreetzijninmijnherinne-
ring.Meereenstroomvanbeeldenvanmensen
dieevenstilvallen,volschietenofglimlachen
wanneerzehunsieraadopkomenhalen.Diege-
raaktzijndoorietsvandevormentaalwaarinze
huneigenverhaalherkennen.Ikbenopzo’n
momenttoeschouwerentegelijkvoelikook
emotie:zo’nlevendgevoel!Alsikhunreactiezie
ervaarikdathetzinheeftwatikdoe.

11. Betekenis



Datdubbele–vantoeschouwerzijnentegelijkaanwezigmet
almijnaandacht-gebeurtookterwijlikachterdewerkbank
zit,helemaalweguitmijnhoofdenbijnaonbewustdevorm
makend.Daargaataanvoorafdatiemandbijmekomt.
Ikdenkbijvoorbeeldaaneenvrouwdienadegeboortevan
haareerstekindeenringwilmetdaarineengedroogdstukje
navelstreng.Zevertelthaarverhaaloverdegeboorte,
deachtergrond.Zo’nverhaalisvoormijeensoortsfeergebied;
almijnzintuigenpikkenhetopuithaarwoorden,haar
lichaamstaal...Ikervaariemandvoorwiemoederwordenzo’n
impactheeftdathetvraagtomeenvormdiehaardaar
wezenlijkaanherinnert.

Natuurlijkmoetikookvragennaarpraktischedingenzoals
hoegroothijmagzijn,vanwatvoormateriaal,voorwelke
vinger,wanneeraf,maarbinnendatkadervanafsprakenlaat
ikhetverdervrijgebeuren.Binneneenpaardagenmaakikde
schetsenomdathetverhaaldannogdichtbijis.Ikbeginmet
één,laathetevenlos,dannogéénennogéén,alsofikhet-
zelfdeverhaalvanuitverschillendeingangenbenader.
Dieschetsenlaatikzienenbijnaaltijdzegtiemandmeteen:
“Díéishet”,vaakbijdeeerstedieikgemaaktheb.Zodrahet
ontwerperis,blijfthetverhaalbehouden.Nietdeprecieze
woorden,weldeessentie.Diezitinmewanneerikachterde

Betekenis



werkbankgazitten.Vanafdatmomentisalmijnaandachtbijhetsmelten,vormen,
smeden,vijlen,solderen,gieten.Hetsieraadvormtzichzelfinmijnhandenterwijlde
sfeervandátverhaal,díévrouw,inmezit.

Datmaken,ikdoehetzelfenhetwordtgedaan.LaatstzagikHundertwasserineenfilm
zeggen:“Alsikschilderdroomikenwanneerikwakkerwordweetiknietwaarhet
vandaankomt,iseralleendievorm.”Datherkenik.Ennetzoalshij,reageerikookopde
wereldommeheen.Naastdeverhalenvanmensenkomtmijninspiratieuitdenatuur,
hetkijkennaarkunstenreligieuzerituelen.Ikhebeengrotebindingmetde
voorwerpenvannatuurvolken,vooraldieuithetSjamanisme.Daarbijwordteenstuk
hout,bot,metaal,vanalleseigenlijk,opeenrituelemaniergebruiktdooriemanddie
stilstaatbijeenbelangrijklevensmoment.Doordieaandachtkrijgthetmateriaaleen
nieuwelading.Eninmijnwerkisdatinwezenhetzelfde.

Ikbedoel:erligtietsinhetbos,eenveer,eenstukbot.Datisgewoon‘materiaal’.
Danpakjehetopomdatjehetaanietskoppelt.Eengebeurtenis,ofjezietdathetvan
eenvogelisdieeenbepaaldekwaliteitvoorjeheeft.Krijgjedaareengevoelbij,danis
datgevoelwáár.Gajehetooknoggebruikenineenvoorwerp,dankrijgtdiematerie
nogmeerbetekenis.Eenverhaal.Ofhetnoueenstukjestofisuitklerenvaneen
overledenvriend,eenvingerafdrukofeenschroee.

Indeeerstetienjaarvanmijnbedrijfadverteerdeikinspirituelebladenenbijnew-age-
achtigebijeenkomsten.Demensendiedaardoorbijmekwamenwarenergbezigmet
vragenals:“Watbetekentdieedelsteen?”.Zehaddenbehoefteaanbetekenisuit
boekjes,door‘autoriteiten’vastgesteld.Nawatjarenbenikopgehoudenmethet
adverterenopdieplekkenomdatiksteedsvakerdacht:“Wiezegtdatgouddíéwaarde
heeft,ofeensteendiébetekenis?”.



heidvanhetmateriaalaltegen.Ikziealdiereacties:hoehet
enthousiasmekeldert,hoedeéénteleurgesteldiseneven
afstandneemtterwijldeanderdatnegeertendoorgaat.
Enaltijdontstaatereenmomentwaaroperweerhoopkomt,
hetweeropbouwt.Allemaalmensendieophuneigenmanier
mettegenslagomgaanenoplossingenvinden.Ikkrijgdaar
ontzettendgoedezinvan!
Tegelijkertijddoethetmebeseffendatmijneigenworsteling
methetmateriaalbijdelesseninSchoonhovenenindeeerste
jarenerna,voorbijis.Detechniekisdagelijksekostgeworden.
Hetzitalinmijnlijf.Vandaaruitheeftmijneigenhandschrift
deruimtegehadzichverderteontwikkelen.Vroegerwerkteik
meervanuitideeëndieikuitprobeerde,nietalleenzoekend
naardevormmaarooknaarwattechnischmogelijkis.Nuhet
materiaalnietmeertegen-maarvooralmeewerkt,kanik
tijdenshetsmedenhelemaalindesfeervaneenklantblijven
of,bijvrijwerk,vanalleandereindrukkendiebijmebinnen
komen.

Wanterkomtzoveelinformatieopmeaf…Alskleinkindhad
ikdatal.Dewereldwaszooverweldigend,mijnbelevings-
wereldraakteerzovolvan!Alleen,opmijnkamerofinde
natuur,werddiedrukminder.Ouderwordenwasvoormijeen
zoektochtnaarallesmogenervarenentoestaanwaterinmij
was.Nietzozeerbegrijpenofduiden,gewoontoestaan.
Envervolgensuiten.Omnietsteedsdiedrukoptebouwen.
Eenpersoonlijkezoektochtmisschien,maarmetdekwaliteit
dieikdaardoorontwikkeldekanikanderenjuistietsbieden.

Ikontdektedatvoormij‘spiritueel’denkenen‘weten-
schappelijk’of‘materieel’denkengeentegenstellinginhoudt.
Ikzievooraldeovereenkomstvanmensendiebelangrijke
momenteninhunlevenervarenendaarvormaanwillen
geven.Inhetcontactmetmijnklantenisdieovereenkomst
wezenlijkenduidelijk,terwijlonzegedachtenwereldenma-
niervanlevenheelverschillendkunnenzijn.Ikgenieterjuist
ergvanomaldiedenkwereldentemogenzien!Datheeft,
inmij,deafgelopentwintigjaarookmeerenmeerruimte
doenontstaanvoorwatergebeurtinanderemensen,omdat
iksteedsweerervaardatergeen‘waarheid’bestaatmaardat
iedereenzijneigeninvullinggeeftaanwatis.

Ikmerkdatookwanneerikmensenbegeleiddiezelfhun
sieraadmaken,individueelofineenworkshop.
Allemaalverschillendinhandigheid,verwachtingen,expressie.
Zekomenmeteenmooibeeldinhunhoofdenbeginnen
enthousiast,maaropdeeerstedagkomenzedeweerbarstig-



Ikkannuletterlijkvormgevenaanervaringen.Datdoeiknietalleen
inopdracht.Inmijnvrijewerkgebruikikwatmíjraakt,geefikvorm
aanmíjnverhaal.Somsdoeikdatbewust,somsontstaateenobject
zonderduidelijkeaanleidingofgedachten.Elkmateriaalenelke
uitingkaniktoestaanwantopdatmomentishetalleenmaarvoor
mij.Laterzetikhetvaakwelindewinkel,hoeweliksommige
voorwerpeneerstnogeentijdjebijmemoethoudenvoordatikzelos
kanlaten.Vreemdgenoegwordendiedaarnabijnaaltijdgekocht.
Herkennenmensenerietsin.

Alsikveelopdrachtenhebverlangiknaardatwerkeninvrijheid.
Hebikveelruimtevoorvrijwerk,danmisikdekadersvande
opdracht.Ikzouhetallebeinietwillenmissen.Enookdereparaties
niet.Delaatstetijdkomterafentoeeenoudemanbijme.
Steedsmetwatkleinedingetjesvoorreparatieensteedsvertelt
hijietsoverzijnvrouwdiezalsterven.Hijweetdathijhaargaat
verliezen,hijwildatniet,maartegelijkduurthetzólangdathij
bijnanietmeerkanverdragendathetzowordtuitgesteld,
ditafscheid.
Alsofhijzouwensendathetalgebeurdwas.Datzealdoodwas.
Juistdatsoortgevoelensdieerniet‘mogen’zijn,daarvoorwilik
ruimtegeven.
Veelmensenkomenhieropeenbelangrijkepuntinhunleven,
bijvoorbeeldbijgeboorteoftrouwen,verbindingofafscheid.
Ikdenkdatdegeraaktheidvanmensendiedanhunsieraadvoor
heteerstzien,ontstaatdoordatzezichgezienvoelen.Gekend.
Inwateropdatmomentgevoeldwordt,indatgenewatzo
belangrijkis.Enwaaraanikgraagvormwilblijvengeven.



Tekst
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IvonnevanAkkerenzetjeherinneringen,gedachtenen/of
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