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tekst Bo Vrolijk fotografie Sander Pardon

an de gouden tafel die met 24 karaat 
bladgoud is bewerkt begint elk ontwerp-
proces. de bijzondere clientèle wordt 

hier hartelijk ontvangen en met heerlijke koffie, 
thee en chocolaatjes worden de mogelijkheden 
besproken. de wensen voor het sieraad worden 
in kaart gebracht door ontwerpster lou en 
goudsmid en diamantzetter Taco zorgt voor de 
perfecte  uitvoering van het ontworpen juweel.

Virtueel ontwerp
“elk sieraad heeft een uniek en eigen verhaal 
en dat verander je nooit,” zegt lou. “Wij koesteren 
elke herinnering en maken van verschillende  
erfstukken één sieraad waarin bijvoorbeeld de 
verschillende gravures bewaard blijven. om een 
idee te krijgen maken we eerst een schets. 
Voorheen ging dit altijd op papier en nu kunnen 
we het visualiseren met een 3d programma. 
Soms printen wij het virtuele ontwerp uit en 
doen het in een sieradendoos zodat de klant  
alvast een toepasselijk voorproefje kan nemen 
op het echte sieraad.”

Robijnen bruiloft 
“We kregen onlangs een mooie wens via  
eerdere klanten waarvoor we de trouwringen 

hadden ontworpen. Haar ouders vierden hun  
robijnen bruiloft. Hiervoor wilde haar vader een 
sieraad door ons laten maken met invloeden van  
lalique uit de art nouveau periode rond1900. 
als historicus was dit voor mij een feest. ik heb 
een verzameling gemaakt van allemaal verschil-
lende elementen met bijzondere details en deze 
in een nieuw ontwerp gegoten. Taco heeft  
ervoor gezorgd dat dit proces met ongelofelijke 
perfectie is uitgevoerd met een geweldig resultaat.”

Prachtige symboliek
“Heel bijzonder is dat we met een glas champagne 
het nieuwe sieraad bij deze mensen thuis  
hebben gepresenteerd. de mooiste ervaring die 
de klant met ons wil delen is dat de robijn die 
onderaan het collier hangt, juist door het bijzondere 
ontwerp echt de aandacht trekt en dat was 
exact ons doel.  daarom is ons uitgangspunt  
altijd om een sieraad te maken dat symbool 
staat voor een prachtige herinnering.”

Wensen vertalen in 

Goudsmidatelier Tafel van Goud midden 
in Oud-Rijswijk is een karakteristiek pand 
met aan de gevel een sieraad met een 
grote parel. Deze authentieke winkel is 
vol met creativiteit en passie voor het 
echte ambacht. Hier worden sieraden 
gemaakt met een verhaal en wensen 
vertaald in goud. 
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