
Vier verschillende sieraden in één seizoen.  
 

 

 

Voor de ring komt de inspiratie van een rode steen die ik in een ring wil verwerken. 
Maar bij de uitwerking blijkt het kastje te groot. De blauwe steen die al jaren op een 
bestemming wacht past wel. Zo gaat het bij mij met edelsmeden.  Ik begin met een 
idee, maar het eindresultaat is meestal anders dan ik voor ogen heb…, misschien 
wel beter. 

 

 

 

In de broche is een glazen kraal uit Venetië verwerkt. Gevonden in een bak met 
‘missers’. Zoiets daagt uit om te verwerken, als kraal maar anders toegepast. Door 
het zilver te verhitten tot smeltpunt, heeft de broche de oneffen structuur gekregen 
die past bij de zilveren laag in de glazen kraal. 



 
 

Iets proberen met kunststof was niet mijn keuze, maar uiteindelijk ben ik enthousiast 
over de mogelijkheden. Mooie kleuren en prachtig in combinatie met zilver. Naar 
aanleiding van het thema ‘Spiraal’, heb ik wat geschetst en dit uiteindelijk verwerkt tot 
een broche.  

 

 

 

Ik heb een zwak voor stenen. Tijdens wandelingen op de heide vind ik mooie vormen 
en kleuren. In deze hanger heb ik drie verwerkt. Ik heb verschillende combinaties 
uitgeprobeerd. Het was technisch lastig en tot op het laatst wist ik niet wat het 
uiteindelijk zou worden. De afwerking is niet zo strak geworden als ik voor ogen had, 
maar voor mij is het een geslaagde hanger. 

Dit is voor mij edelsmeden: Een combinatie van lekker bezig zijn met metaal en 
stenen, een idee uitwerken dat anders uitpakt dan je voor ogen hebt en toch 
tevreden kunnen zijn met het resultaat. Het is vooral veel geduld en accepteren dat 
het niet gaat zoals je wilt. Als je vastloopt, krijg je weer inspiratie van de andere 
cursisten en zeker van Anne-Marieke, die ook altijd wel weer een oplossing weet als 
je eigen technisch kunnen tekort schiet. 

Hennie Mones 


