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SIERADEN - makers & dragers
zaal
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Hand-out bij de tentoonstelling
SIERADEN - makers & dragers
tekst			
Museum Volkenkunde
grafisch ontwerp
Jos Stoopman/stoopmanvos
lithografie
Bert van der Horst, BFC, Amersfoort
drukwerk
Rodi Rotatiedruk
Deze tentoonstelling is mede mogelijk
gemaakt dankzij de steun van

Zo’n 30.000 sieraden heeft het museum verzameld,
afkomstig uit alle delen van de wereld en gemaakt van
de meest uiteenlopende materialen. Achter al deze
mooi gemaakte sieraden bevinden zich makers met een
jarenlange ervaring en kennis, die vaak van generatie
op generatie is doorgegeven.
Zijn definitieve betekenis krijgt het sieraad uiteindelijk
bij de drager. Waar de drager meestal alle aandacht
krijgt, is de maker echter vaak op de achtergrond.
Deze tentoonstelling met meer dan 1.000 sieraden,
is een ode aan de makers, aan hun vakmanschap,
toewijding en passie.
Er is ook werk geëxposeerd van hedendaagse
sieradenmakers uit de hele wereld. Hun werk is zeer
divers. Sieraden van ambachtelijke edelsmeden die
in een lange traditie werken, zijn te zien naast werk
van makers die het experiment zoeken, reflecteren op
de eigen cultuur of zich er juist tegen afzetten. Weer
anderen zijn geïnspireerd door verschillende culturen,
een persoonlijke fascinatie of een heersende mode.
Sieradenmakers gebruiken niet alleen edelmetalen of
edelstenen, maar ook materialen als kralen, hout en
kunststof. Daarbij gebruiken ze soms nieuwe technieken
en vermengt traditie zich met innovatie.

Natuur

De natuur biedt een schat aan
materialen die de mens op
creatieve wijze gebruikt voor
sieraden. Elk gebied kent zijn
eigen bijzondere materialen.
De bewoners van de eilanden
in de Stille Oceaan zijn ware
meesters in het verwerken
van schelpen en schildpad.
De bosrijke gebieden van
Zuid-Amerika bieden een schat
aan plantaardige materialen
en kleurrijke vogels, waarvan
ook alle onderdelen gebruikt
worden voor sieraden.
Ook materiaal van zee- en
landdieren, zoals ivoor, bot en
een variatie aan klauwen zijn
onderdeel van imponerende
sieraden.
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Deze hangers, Talhakimt, werden
gebruikt als haarsieraad of
hanger door Tuaregvrouwen.
De sieraden waren een kostbaar
bezit en gingen als erfstukken
van moeder op dochter over.
De Tuareg maakten ze niet zelf.
Vanaf halverwege de 19de eeuw
werden de hangers gemaakt in
Idar-Oberstein (Duitsland) van
Braziliaans agaat. De Duitse
agaatindustrie ontdekte toen
een methode om met ijzernitraat
agaat te verven. Zo ontstond de
dieprode kleur. Vanuit Duitsland
verkocht men de hangers als
‘authentieke’ Tuaregsieraden.

7
Elvira Golombosi maakt grote
sculpturale sieraden van ruwe
edelstenen. Elke steen heeft
voor Golombosi een eigen
persoonlijkheid. Onverwachte
kleuren, scheuren en vormen die
tijdens het bewerken naar voren
komen neemt ze als uitgangspunt
voor haar ontwerp.

7

Steen
Steen behoort tot de eerste materialen
die de mens gebruikte om zich mee te
versieren. Versiering draagt niet direct
bij aan een eerste levensbehoefte maar
had een belangrijke functie binnen de
eerste gemeenschappen. Sieraden
werden gemaakt om gezien te worden
en communiceerden, ook toen al, status,
leeftijd of gender. Het bewerken van steen
is niet gemakkelijk, het materiaal is hard,
geeft niet mee en splijt snel. De sieraden
lijken soms simpel van vorm maar er is
groot vakmanschap nodig om sieraden te
vervaardigen uit dit materiaal.

Agaat, pigment; slijpen, verven;
20ste eeuw; steenbewerking;
Tuareg; West-Afrika; RV-58991164/1166/1168/1170/1172/1173/1174; TM-2760-54

2
Halssnoer
Barnsteen; 20ste eeuw; Mali; RV-6140-146

3
Halssnoer
Steen; 20ste eeuw; Mauritanië; AM-473-5

Ring van Elvira Golombosi; hematiet,
roze opaal, steen; steenbewerking; 2014;
Oekraïne.

10
Halssnoer
Steen, touw; Mali; AM-477-64

11
Halssnoer
Steen; 20ste eeuw; Mali; AM-473-4

12
Halssnoer
Kwarts, vezel, zaad; boren,
steenbewerking; voor 1963; Colombia;
TM-3232-40

8
De Finse sieraadontwerpster
Terhi Tolvanen is gefascineerd
door de ontembare kracht van
de natuur. Tolvanen ziet haar
werk als een dialoog tussen de
menselijke behoefte tot controle
en de ongrijpbare vrijheid van
de natuur. Om dit thema uit
te beelden werkt ze graag met
natuurlijke materialen als hout en
mineralen.

13
Kralen en sculptuur
Lapis lazuli; 600-1000; Bolivia;
RV-2593-60

14
De grote, donkergrijze kralen zijn
andesiet, een stollingsgesteente
dat ontstaat bij
vulkaanuitbarstingen. Deze steen
is ook gebruikt bij het bouwen van
de vroege Hindoe-Boeddhistische
tempels en beelden op Midden en
Oost-Java.

15
Alejandra Solar maakt vrijwel
al haar sieraden van ruwe
edelstenen waarop ze met
speciale printtechnieken
afbeeldingen plaatst. Thema’s
als magie, nostalgie en de dood
komen veelvuldig terug in haar
werk. Haar grootmoeder was
van Nahua afkomst, een volk
in Mexico dat afstamt van de
Azteken. Zij vertelde Solar als
kind verhalen over overleden
voorouders in haar moedertaal
Nahuatl, de taal van de Azteken.
Nog altijd is Solar gefascineerd
door volksverhalen en mythen
over de dood. De afbeelding op
de broche stelt de Azteekse god
Tezcatlipoca voor die voor Solar
verwijst naar de dood en de
onderwereld.
Broche ‘Murmullos’ van Alejandra
Solar; leisteen, onyx, zilver; print,
steenbewerking, slijpen, printen; 2013;
Luxemburg

Ring ‘Trio’ van Terhi Tolvanen; opaal,
gereconstrueerd steen; steenbewerking,
houtbewerkingstechnieken; 2010;
Nederland; bruikleen Galerie Rob Koudijs,
Kralensnoer; agaat, andesiet; voor 1940,
Amsterdam
Sumatra, Indonesië; TM-1772-546

4
Halssnoeren
Steen, zilverdraad; 20ste eeuw;
Mauritanië; AM-473-2/3

5
Halssnoer ‘Abo’
Bauxiet; 20ste eeuw; Ivoorkust; AM-477-25

6
Dergelijke armbanden zijn
gemaakt in de gebieden rondom
de bauxietmijnen. Met de verkoop
ervan aan toeristen werd wat
geld verdiend.
Bauxiet; boren, polijsten; voor 1966;
Suriname; TM-3602-102

9
Hombori marmer
Het marmer is afkomstig uit het
Hombori-gebergte in Mali. Al
sinds de prehistorie maakt men
armbanden van het materiaal.
Lange tijd waren ze zeer
gewild in West-Afrika. Volgens
sommigen bezit het materiaal
een beschermende kracht. Met
hamer en puntbeitels wordt een
gat geslagen in een plat en rond
stuk steen. Vervolgens slijpt en
schuurt de maker de armband
net zolang totdat hij precies past
op de bovenarm. Dit ambacht is
langzaam aan het verdwijnen.

14

Marmer; steenbewerking; 19e eeuw;
Hombori, Mali; RV-739-216, RV-739-218,
RV-739-215
7
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Jade

Chris Charteris

Met jade worden de edelstenen nefriet
en het zeldzame jadeiet bedoeld. Beide
zijn zeer hard en kunnen verschillende
gradaties groen van kleur zijn. Jade is
zeldzaam en moeilijk te bewerken en
hierdoor zeer kostbaar. Sieraden gemaakt
van jade waren voor verschillende culturen
een teken van macht en status. Voor de
Maori in Nieuw-Zeeland was pounamu, de
Maori benaming voor jade, een belangrijk
materiaal voor wapens, gereedschap en
sieraden.

16
Kunstenaar en sieraadontwerper
Chris Charteris voelt zich sterk
verbonden met de materialen
waarmee hij werkt. Omdat hij
het materiaal ‘wil laten spreken’
gaat hij vaak intuïtief te werk
en bewerkt hij het materiaal
zonder vooraf gemaakt ontwerp.
Charteris, van gemengde
afkomst (Maori, Fiji en Engels),
onderzoekt wat deze vermenging
van culturen betekent in onze
hedendaagse en geglobaliseerde
wereld. Traditionele materialen
en sieraden zoals pounamu en
borstsieraden, vertaalt hij naar
hedendaags design. Het is aan
de drager om er zelf een nieuwe
betekenis of functie aan te geven.
Ketting van Chris Charteris; pounamu,
bladgoud; steenbewerking, polijsten;
Chris Charteris, 2002; Nieuw-Zeeland;
bruikleen Te Papa Museum, NieuwZeeland
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Deze hei-tiki is een hedendaagse
vertaling van taonga tuku
iho; waardevolle sieraden die
door Maori van generatie op
generatie worden doorgegeven.
Wilkinson voegt haar persoonlijke
verhalen toe aan taonga tuku
iho waarmee ze haar sieraden
verbindt met zowel de Maori
geschiedenis als met een
eigentijdse Maori identiteit.
Ze combineert internationale
edelsmeedtradities met een
Maori wereldbeeld en reageert
met haar sieraden op de donkere
kant van de Maori sieraden die in
bezit zijn van musea wereldwijd.

9

19
Lewis Gardiner is gespecialiseerd
in het werken met jade en wordt
door velen beschouwd als NieuwZeelands beste jadebewerker.
Op het eerste gezicht lijkt zijn
werk traditioneel, hij heeft echter
door de jaren heen een duidelijke
eigen stijl ontwikkeld. Zijn werk
is sterk beïnvloed door Chinese
jadebewerking dat hij van een
meester-ambachtsman heeft
geleerd tijdens een verblijf in
China.
Hanger Hei-tiki van Lewis Gardiner;
pounamu, koord; steenbewerking; 2016;
Nieuw-Zeeland

Hanger Hei-tiki van Areta Wilkinson;
geoxideerd zilver, touw; edelsmeden;
2013; Nieuw-Zeeland; bruikleen The
National, Nieuw-Zeeland

20
Rangi Kipa is een bekende Maori
kunstenaar die klassieke Maori
motieven en technieken op een
vernieuwende manier toepast.
Hij is opgeleid tot steen- en
houtbewerker. Zijn vaardigheden
als beeldhouwer past hij toe op
18
niet-traditionele materialen.
Hei-tiki
Zijn hei-tiki’s gemaakt van
Hei-tiki betekent ‘om de nek
kunststof zijn een reactie op
binden’ (hei) en ‘menselijke
de vele goedkope en slecht
beeltenis’ (tiki). Het zijn tekens
die herinneren aan de voorouders. gemaakte plastic versies voor
de toeristenmarkt; in zijn ogen
Ze zijn gemaakt van pounamu,
een devaluatie van de Maori
de Maori naam voor jade.
kunst. Door de hei-tiki’s uit te
Deze hangers, gedragen door
voeren in kunststof in combinatie
mannen en vrouwen, hebben
met hoogstaande traditionele
persoonlijke namen, vaak die
technieken, probeert Kipa de
van een voorouder. Het zijn
hei-tiki een waardige plek te
magische sieraden omdat ze
geven in de 21ste eeuw.
door aanzienlijke leden van de
samenleving werden gedragen
Hanger Hei-tiki van Rangi Kipa;
en ze verbinden de drager
kunststof; snijden; 2017; Nieuw-Zeeland
met de voorouder. Nog steeds
behoren hei-tiki tot de meest
gewaardeerde familie-erfstukken
en zijn een belangrijk symbool van
Maori identiteit.

17

Hei-tiki; pounamu, been, parelmoer,
plantenvezel, schelp; steenbewerking;
1700-1940; Maori; Nieuw-Zeeland;
RV-1136-2, TM-A-1652,
TM-1772-531/533/534/535/536

18
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Midden-Amerika

China

Parelmoer

Jade was een van de meest
gewaardeerde materialen in
Midden-Amerika. De enige
vindplaats bevond zich in de
Motagua Vallei. De combinatie
van deze schaarste en de
associatie tussen jade en
vruchtbaarheid, mede door de
groene kleur, maakte dat jade in
hoog aanzien stond. Dit bleef ook
na de invoer van goud.
21
Precolumbiaans armbandje
Jade, goud, steen; steenbewerking; voor
1492; Guápiles, Costa Rica; TM-3842-193

22
Hanger in de vorm van
de Vogel-Bijlgod
Jade; steenbewerking; voor 1954; Costa
Rica; TM-2344-145

23
Hanger in de vorm van een vogel
Jade; steenbewerking; 300-700; Costa
Rica; RV-3504-6

24
Hanger in de vorm van een
staande man
Jade; steenbewerking; 300-700; Costa
Rica; TM-3842-189

25
Hanger van een gehurkt
zittend dierfiguur
Jade; steenbewerking; 300-700; Costa
Rica; RV-3504-2

27
Kraal in de vorm van een hoofd

30
In China wordt jade al 7000
jaar bewerkt. De steen heeft
Jade; steenbewerking; 1000-1550; Costa
een belangrijke symbolische
Rica; TM-3842-184
waarde en wordt gezien als brug
tussen hemel en aarde. Maar ook
28
eigenschappen als moed, wijsheid
Hanger in de vorm van een dier
en integriteit worden met jade
Jade; 500-1000; steenbewerking; Costa
geassocieerd.
Rica; TM-3842-190
29
De Maya’s hadden in de tijd dat
deze hanger gemaakt is geen
metalen werktuigen. Om het
jade te polijsten gebruikten ze
water, zand en katoenen touwen,
een enorm lang proces. Deze
hanger is tijdens een opgraving in
Guatemala gevonden. Hangers
werden om de nek of aan de riem
van adellijke personen gehangen
als teken van status.

Borsthanger; jade; steenbewerking; 1965;
China; RV-4103-56

31
Ring van nepjade

Parelmoer is de iriserende binnenkant van
bepaalde soorten oesters, waterslakken en
mosselen. Elke schelpsoort heeft een eigen
parelmoerglans die varieert van melkachtig
opaalkleurig tot iriserend blauwgroen.
Parelmoer komt overal in de wereld voor en
is minder zeldzaam dan de parel. Hoe dikker
de lagen parelmoer, hoe indrukwekkender
de regenboogkleurige glans.

Glas; steenbewerking; 19e eeuw, China;
RV-611-73

33
Gegraveerde parelmoerschelp
Aboriginals associëren
parelmoerschelpen met water en
spirituele krachten. Ze gebruiken
ze in rituelen om regen op te
roepen. De schelp is ook gewoon
versiering, gedragen als hanger
of riem en in combinatie met
mensenhaar. Aboriginals graveren
de schelp met traditionele
motieven en gebruiken oker,
steenkool of hars om de motieven
in te smeren. De sieraden zijn
waardevol en worden over grote
afstanden verhandeld.
Schaambedekking van parelmoerschelp;
parelmoerschelp, mensenhaar, kleurstof;
graveren; voor 1901; Kimberly regio,
Australië; RV-1321-21

32
De Chinese ontwerpster Jing He
is gefascineerd door sieraden
gemaakt van Maleisische jade.
Jade; steenbewerking; 4e-6e eeuw; Tikal,
Maleisische jade is niet echt,
Guatemala; RV-1403-1194
het is geverfde transparante
kwarts dat moet doorgaan voor
echte jade. Deze armband werd
met een ‘echtheidscertificaat’
verkocht. Tevens was er een
prijskaartje met ‘nepprijs’
bijgevoegd. Met een chemische
behandeling heeft Jing He het
pigment uit de kwarts gehaald
en als ‘edelsteen’ op de armband
geplaatst. Ook het prijskaartje
heeft ze laten zitten als
versiering. Op deze manier maakt
Jing He alles wat nep is aan de
armband duidelijk zichtbaar.

34
Hoofdtooi voor een Baris danser
Parelmoer, huid, metaal, rotan; voor
1950; Bali, Indonesië; TM-2030-2

Borstsieraden
35
Hanger
Parelmoerschelp, jobstranen,
casuarisveren; voor 1967; Asmat; Papua,
Indonesië; RV-5884-48

36
Parelmoerschelp is vanwege zijn
iriserend effect erg geliefd bij de
Asmat. Geregen aan snoeren
dient een hanger ook vaak als
betaalmiddel.

Armband ‘Attachments: Malaysian Jade’
van Jing He; geverfd kwartsiet, pigment;
2014; Nederland

26
Hoofdje

11

Jadeiet; steenbewerking; 4e-6e eeuw;
Tikal, Guatemala; RV-1403-1195

Parelmoerschelp, jobstranen; voor 1967;
Asmat; Papua, Indonesië; RV-5884-47

26

33
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Sofia Tekala-Smith is een NieuwZeelandse sieraadontwerpster
van Rotuman (Fiji) en Schotse
afkomst. Haar multiculturele
achtergrond vormt een inspiratie
voor haar werk waarin ze
verschillende tradities naast
elkaar plaatst. Het koord van
synthetische vezels refereert aan
het gebruik van mensenhaar in
traditionele sieraden uit Oceanië.
Op de achterkant staat een
gedicht, geschreven door haar
partner en kunstenaar John
Pule: ‘You are all things that I
see, complete, incomplete. An
anthology of mineral, a written
action upon ancient city walls.
A sign of hours, a circle of
architects, or summer and her
eldest child, Beauty.’
Hanger ‘Breastplate Series #3’ van Sofia
Tekela-Smith; schelp, synthetisch vezel;
snijden, polijsten, graveren, knopen;
1999; Nieuw-Zeeland; bruikleen Te Papa
Museum, Nieuw-Zeeland
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40
Borstsieraden gemaakt van
parelmoer waren in het bergland
van Papoea-Nieuw-Guinea
in de eerste plaats ruil- en
betalingsmiddelen. Ze worden
dan ook met het woord kina
aangeduid, wat geld betekent.
Alleen bij heel bijzondere gelegenheden droeg men het borstsieraad. Het werd met een snoer
op een ‘graskussen’ vastgemaakt
zodat de rode banden naar
beneden hingen. Het geheel
werd dan op de borst gedragen.
Het borstsieraad wordt nog
steeds gedragen door mannen
die hun band met het Bergland
van Nieuw-Guinea willen
benadrukken.
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Halssieraad
Parelmoer; 1886; Davao-golf, Filipijnen;
RV-566-184

43

Parelmoerschelp, bast, blad, schors,
verf, vezel; knopen; voor 1980, Southern
Highlands, Papoea-Nieuw-Guinea;
TM-4666-2a

42
Sam Tho Duong is geboren
in Vietnam maar als tiener
samen met zijn ouders naar
Duitsland gevlucht. Hij kwam
terecht in Pforzheim, ook wel
de sieradenhoofdstad van
Duitsland genoemd, waar hij
heeft gestudeerd voor edelsmid.
Voor de ketting ‘Frozen’
heeft Tho Duong ontelbare
zoetwaterpareltjes gebruikt om
een oppervlakte te creëren dat
lijkt op ijskristallen. De ketting
bestaat uit balletjes gemaakt van
zilver waarin kleine gaatjes zijn
geboord. Vervolgens heeft Sam
Tho Duong elk pareltje individueel
vastgezet met nylondraad. Een
waar monnikenwerk.
Collier ‘Frozen’ van Sam Tho Duong;
Zoetwaterparels, zilver, nylon;
edelsmeden, 2011; Duitsland; bruikleen
Galerie Ra, Amsterdam

38
Borstsieraad

43
Bij speciale gelegenheden
dragen mannen dit neussieraad
dat bevestigd wordt aan het
neustussenschot. De afbeelding
stelt een school makrelen voor
waarvan enkel de staarten zijn
weergegeven.

Parelmoer; boren; voor 1920; Maluku,
Indonesië; TM-A-2412

39
Borstsieraad
Parelmoerschelp, bamboe, kunststof,
vezel; knopen, slijpen; voor 1980,
Southern Highlands, Papoea-NieuwGuinea; TM-4666-5

13
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Oorring bestaande uit ringen van
schelp, schildpad en een hanger
van parelmoer
Parelmoer, schildpad; boren, slijpen,
snijden; voor 1920; Asmat; Papua,
Indonesië; TM-111-457

46
Ring van parelmoer
Parelmoer; voor 1889; Maluku, Indonesië;

50
Oorknop in de vorm van een
zittende draak
Parelmoer, metaal; edelsmeden, zagen,
graveren; voor 1957; Myanmar;
TM-2656-38a/b

51
Oorknop
Parelmoer; edelsmeden, zagen, graveren;
voor 1957; Myanmar; TM-2656-40a/b

TM-A-1250

47
Broche van goud en parelmoer
met Chinees geluksteken
Parelmoer, goudlegering, zilverlegering;
inleggen, solderen, vergulden; voor 1966;
Indonesië; TM-3618-5

48
Broche van goud en parelmoer
met Chinees teken voor geluk en
voorspoed
Parelmoer, goudlegering, zilverlegering;
inleggen, solderen, vergulden; voor 1966;
Indonesië; TM-3618-4

49
Broches
Parelmoer, metaal; edelsmeden, zagen,
graveren; voor 1957; Myanmar; TM-2656-42,
TM-2656-44

Parelmoer; krassen; voor 1949; Solomon
Eilanden; TM-1939-16

44
Parelmoerschelp
Kleurstof; graveren; ca. 1901; Australië;
RV-1321-36

42

51

52
De barokparel is een
zoetwaterparel. De vorm kan
grillig zijn omdat er geen ronde
kraal in de kern zit maar een klein
stukje mosselweefsel. Hierdoor
bestaat de zoetwaterparel
uit een bijna massief stuk
parelmoer en zijn ze steviger dan
zoutwaterparels. Een oester kan
soms wel 50 parels bevatten.
Ring ‘Midsummer Night’s Dream’
van Bibi van der Velden – Wearable
Works of Art; Goud, diamant,
barokparel; smeden, zetten; 2016;
Nederland
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Schelpen

Halssieraden van schelp

Koraal

Kinkhoornschelp

53
Halssnoer

59
Koraal is opgebouwd uit de resten
van skeletten van zeedieren die
koraalpoliepen worden genoemd.
Koraal heeft lang de reputatie
gehad kinderen bescherming te
bieden. Nog steeds geven ouders
soms hun kinderen iets van
koraal.

In gebieden aan zee zijn schelpen een
belangrijk onderdeel van lichaamsversiering. Met name in Oceanië, met zijn
duizenden eilanden in de Stille Oceaan, is
het gebruik van schelpen in sieraden van
een grote schoonheid. Elk gebied heeft
zo zijn eigen soorten schelp. Zo komen
de gewilde schelpen met parelmoer met
name voor in het oosten van Micronesië
en werden de grote Tridacnaschelpen
gewonnen in Melanesië. Het opduiken van
de gewilde schelpen was niet zonder gevaar
en verleende extra waarde aan de schelp.
Als materialen niet voorkwamen in de
omgeving werden ze verkregen door handel
of verre reizen. Ook het vakmanschap
van de makers die de schelpen bewerkten
bepaalde de waarde van de sieraden.

Schelp; 1883; Tasmanië, Australië,
Micronesië; RV-350-466

54
Halssieraad
Schelp; voor 1892; Marquesas-eilanden,
Frans-Polynesië; TM-4847-24

55
Borstsieraad
Nautilusschelp, meloschelp, riet, rietvezel,
coixzaad, touw; Zuid-Papua, Indonesië;
RV-941-82

56
Halssieraad
Schelp, bamboe, rotan, verf, glas; voor
1937; Mentawai eilanden, Indonesië;
TM-1171-20

57
Halssieraad
Rotan, katoen, verf, schelp, kralen; voor
1900; Mentawai eilanden, Indonesië;
TM-15-560

Kransen uit Polynesië
58
Deze kransen zijn gemaakt van
materialen als bladeren, bloemen,
zaden, slakkenhuisjes en schelpen.
De kransen werden in Polynesië
door iedereen gedragen,
ongeacht leeftijd, geslacht of
status.

Conusschelp, plantenvezel, vrucht;
slijpen, polijsten; voor 1891, Centraal,
Papoea-Nieuw-Guinea, TM-A-168a

Halssnoer; koraal, metaal; voor 1951;
Java, Indonesië; TM-2109-22

63
Dit armsieraad, Yatau, werd in
Yap als zeer kostbaar beschouwd
en was het statussymbool van
Trochusschelp
een vrije Yap man. Ook nu nog
dwingt de Yatau respect af en is
60
Deze waardevolle armbanden zijn een kostbaar en eervol geschenk
gemaakt van de dwarsdoorsnede aan vreemdelingen.
van de trochusschelp. Omdat de Conusschelp; snijden, polijsten; voor
schelpen in dit gebied zeldzaam
1891; Yap-eilanden, Federale Staten van
zijn en ook nog eens moeilijk te
Micronesië; RV-828-114
bewerken, hebben de armbanden
grote waarde. Door het puntje
64
van de schelp in het vuur te
Armband
houden wordt de schelp broos.
Schelp; snijden, polijsten; 1957;
De maker bewerkt en polijst de
Yap-eilanden, Federale Staten van
schelp met een steen en koraal.
Micronesië; TM-2593-32
Tot slot wordt er zwart pigment
ingesmeerd. De bewerking vergt
65
heel wat vakmanschap.
De Tridacna gigas kan ruim
een meter groot worden.
Trochusschelp; voor 1905; AdmiraltyVroeger werden ze in kerken als
eilanden, Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji;
doopvont gebruikt, vandaar de
RV-1485-237, RV-360-635
naam doopvontschelp. Deze
armband droegen mannen om de
Armbanden
rechterarm.
61
Tridacna schelp, snijden, polijsten; 19e
Armband
eeuw; Nias, Indonesië; RV-370-3051
Conusschelp, zaden; slijpen polijsten;
voor 1907; Motu Motu, Papoea-NieuwGuinea; RV-1621-30

Schelp; voor 1899; Raiatea, FransPolynesië; RV-1229-224/225

56

62

62
Bij het polijsten van de
armbanden gebruikt men voor de
buitenzijde een platte zandsteen,
voor de binnenzijde een ovale
steen.

66

66
Sieraadontwerper Alan
Preston verenigt zijn kennis van
edelsmeden met technieken
en materialen uit Oceanië.
Schelp, steen, zaden en vezels
geeft hij dezelfde waarde als
de traditionele materialen
goud en zilver. Preston plaatst
zijn werk binnen de historische
sieraadtradities van Oceanië
en ziet zijn sieraden als een
hedendaagse voortzetting.
Zijn werk is een eerbetoon aan
deze sieraadtradities.
Armband van Alan Preston; parelmoer,
oesterschelp, kokos, zilver, goud; snijden,
polijsten, smeden; 1987; Nieuw-Zeeland;
Bruikleen: Te Papa Museum, NieuwZeeland; IB2017-105-2

67
Deze kettingen met grote
kinkhoornschelpen, Tsubo
genaamd, zijn een waardevol
bezit voor de Agami bevolking
in India. Het verleent de
drager status. De kralen
zijn geïmporteerd uit de
kustgebieden; hoe verder weg
geproduceerd, hoe kostbaarder
de kraal.
Schelp, carneool, glas, ivoor, plantenvezel,
hout, mineraal, katoen; voor 1989;
Nagaland, India; TM-5249-2, TM-5249-1

Fregatvogel
68
Fregatvogels werden
geassocieerd met jacht en visserij.
Goede jagers en vissers droegen
het als embleem.
Borstsieraad met fregatvogel-motief;
schelp, schildpad; snijden, polijsten, ajour
zagen; voor 1964; Solomon eilanden;
TM-3468-25

69
Borstsieraad met fregatvogelmotief
Tridacnaschelp, schildpad, vezels;
snijden, polijsten, ajour zagen; 1850-1957;
Solomon eilanden; RV-3486-1

68
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Tand en nagel

Potvisivoor

Sieraden gemaakt van tanden en nagels
zijn misschien wel de oudste vorm van
versiering die er bestaat. De jager toont
zijn moed door de tanden en klauwen te
dragen van het dier dat hij gedood heeft.
Met het dragen hoopt hij ook de krachten
van het dier over te nemen. Met name hoeken slagtanden waren schaars en daardoor
waardevol. Als statusobject speelde dit
soort sieraden bij sommige culturen een rol
in huwelijksonderhandelingen.

81
Potvissen werden niet bejaagd
door de inheemse bevolking.
Men was voor de tanden geheel
afhankelijk van aangespoelde
potvissen. Dit gebeurde niet
vaak, dus bleef de potvis een
exclusief materiaal. Op de
Marquesas-eilanden werden
Hakakai oorsieraden populair
vanaf de 19de eeuw; Europese
en Amerikaanse walvisvaarders
ruilden potvisivoor voor voedsel.
De potvistanden werden gepolijst
of gedoopt in kokosnootolie om
ze donker te maken. Soms
werden ze gerookt zodat ze een
warme, walnootachtige kleur
kregen.

Schelpen in Melanesië

Conuscchelpen

Tridacnaschelp

70
Nassaschelpen dienden als
schelpengeld en dit maakt
het sieraad bijzonder. Tijdens
gewapende conflicten werden
de twee zwijnentanden van het
sieraad in de mond gehouden
waardoor de mond en kin bedekt
zijn.

73
De grote Conusschelp bevindt
zich in koraalriffen. Het opduiken
is gevaarlijk en het bewerken is
mannenwerk. In Melanesië heeft
de conusschelp een belangrijke
plaats in de ceremoniële
ruilhandel Kula, waarbij schelpen
armbanden en kettingen worden
geruild.

79
In delen van Melanesië
werden platte schijven van
tridacnaschelp gedragen met
ingelegde schildpad motieven.
Mannen droegen deze kapkap
als borstsieraad of op het
voorhoofd tijdens gevechten of
bij feesten als teken van rijkdom.
De grootte van de schijf en de
vakkennis van de maker bepaalde
de waarde van de kapkap. Hoe
fijner het schildpadmotief, hoe
waardevoller het sieraad.

Borstsieraad; nassaschelp, bamboe,
mensentand, varkenstand; voor 1888;
New Britain, Papoea-Nieuw-Guinea,
Melanesië; RV-686-123

71
De meeste grondstoffen voor
sieraden op de Melanesische
eilandengroep, waar NieuwGuinea, Fiji en de Solomon
eilanden toe behoren, waren
oorspronkelijk uit de zee
afkomstig. Veel verschillende
schelpen zoals kauri’s en allerlei
soorten hoornschelpjes werden in
lichaamsversieringen verwerkt. In
Melanesië werden schelpen door
zowel mannen als vrouwen met
grote zorgvuldigheid bewerkt.
Hun waarde en kwaliteit werd
bepaald door de regelmatige
vorm en de glans. Vaak werden de
schelpen met andere materialen
zoals schildpad of Europese
kralen gecombineerd.
Borstsieraad; schelp, vezelkoord, vezel,
rietvezel; 1886; Kaap Kretin, PapoeaNieuw-Guinea; RV-553-23

Mannen halsketting om mee te
dansen; kaurischelp, ovulaschelp,
varkensslagtand, touw, nylondraad;
snijden, polijsten; voor 1972; Kiriwinaeiland, Papoea-Nieuw-Guinea; RV-4593-160

74
Arm- of schouderband
Schelp, glas, touw, koord, kraal, leer;
snijden, polijsten; voor 1972; Trobriandeilanden, Papoea-Nieuw-Guinea;
RV-4593-206

Schelpen rozerood
75
De populaire rozerood gekleurde
schelpsoorten Spondylus en
Champa Pacifica komen alleen
voor in de diepte van de oceaan
in Micronesië en Melanesië.
De schelpen waren zeldzaam
en moeilijk te verzamelen en
dit maakte ze erg kostbaar.
Ze werden gebruikt als geld
en versiering. Het slijpen en
doorboren van de schelp
gebeurde met een koraalsteen.

72
De amulethanger dient meerdere
doelen: bescherming, voorkoming
van ziekten en geluk brengen bij
het koppensnellen.

Borstsieraad, parelmoerschelp,
vezelkoord, textiel, katoen, haren
vliegende vos; voor 1885;
Nieuw-Caledonië, Melanesië; RV-511-21

Schelp, riet, vezelkoord; 19de eeuw;
Solomon Eilanden; RV-1156-8

76
Armsieraad
Schelp, vezel, kokosnoot; voor 1898;
Chuuk, Micronesië; RV-1183-115

77
Halssieraad
Spondylus schelp, vezeltouw,
bananenzaden, notendop; 1883I; East
Cape, Papoea-Nieuw-Guinea, Melanesië;
RV-350-191

78
Halssieraad
79

Halssieraad; schelp, been, vezel; voor
1887; Marshall Eilanden, Micronesië;
TM-A-5381

Tridacnaschelp, schildpad, vezels;
snijden, polijsten, ajour zagen; voor 1905;
Papoea-Nieuw-Guinea; Melanesië; ,
RV-316-33, RV-553-64, RV-568-36, TM-2670-1042,
RV-1206-6, RV-1485-518

Hakakai oorsieraden; potvisivoor;
conusschelp; snijden; voor 1947;
Marquesas-eilanden, Frans-Polynesië;

80
Kapkap voorhoofdsieraad

RV-2668-3039/40

Tridacnaschelp, schildpad, vezel; snijden,
polijsten, ajour zagen; 1850-1882,
Solomon Eilanden; RV-334-1

82
Oorknoppen
Potvisivoor; snijden; voor 1892;
Marquesas-eilanden, Frans-Polynesië;
TM-4847-14a/b

83
Oorknop ‘Hakakai’
Potvisivoor, conusschelp; snijden; voor
1892; Marquesas-eilanden, FransPolynesië; TM-1322-248
84

84
Tabua
Dit soort halssieraden waren en
zijn nog steeds een belangrijk
statussymbool op Fiji. Omdat
het materiaal kostbaar is, is het
bezit van potvistand ook een
teken dat de eigenaar rijk genoeg
is om ivoor aan te schaffen.
Hoofdmannen op Fiji haalden
soms ambachtslieden van Tonga
om de potvistanden te bewerken.
In ruil maakte men kano’s op
Tonga. Een potvistand, tabua
genaamd, is in Fiji het gepaste
geschenk om een bezoeker te
verwelkomen. Bij Fiji Airways heet
de eerste klasse tabua class.
Potvisivoor, vezel; vlechten; boren;
1850-1891; Fiji; RV-844-19, RV-265-153
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Tijgernagel

Tanden en nagels

85
Peranakan Chinezen geloofden
dat het dragen van sieraden met
tijgernagels bescherming bood.
De gouden ornamenten zijn
door Chinese ambachtslieden
vervaardigd.

89
Alleen de vier hoektanden van
een hond worden gebruikt voor
sieraden. In deze beenratel,
Kupe’e Niho ‘Ilio, zijn 1000 tanden
verwerkt. Honden komen niet veel
voor in Oceanië en dat maakte
de tanden waardevol. Behalve
verwerkt in sieraden was het ook
een betaalmiddel.

Ceintuur; tijgernagel, goud, zijde;
filigrain; voor 1942; Peranakan, Sumatra,
Indonesië; TM-1572-3

86
Broche met twee tijgernagels
gezet in een montuur van goud
filigrain in de vorm van een vogel

Hondentanden, plantenvezel; boren; voor
1951; Hawaii; TM-2118-19.

90
Hoe ronder de varkenstand hoe
waardevoller. Dat verliep niet
Tijgernagel, goud; filigrain; voor 1946;
Peranakan, Sumatra, Indonesië; TM-1688-1 altijd op natuurlijke wijze; men
sloeg soms de slagtanden van
een varken eruit zodat de om87
liggende tanden rond zouden
De karper is het Chinese
groeien. De varkenstand, en
symbool voor volharding en
daarmee het varken, was geliefd
doorzettingsvermogen. Deze
eigenschappen in combinatie met in Oceanië. Soms kreeg een
favoriet varken zelfs een
de bescherming van de sterke
schelpenoorbel in.
tijger zorgen volgens Chinezen
voor een succesvol leven.
Halssieraad; varkenstanden, bamboe,
Borstsieraad; tijgernagel, zilver, goud;
laat 19e – vroeg 20e eeuw; Peranakan,
Sumatra, Indonesië; RV-Liefkes-361

88
Florie Dupont is gespecialiseerd
in het zetten van edelstenen.
Een thema dat geregeld in haar
werk terugkomt is vanitas, de
vergankelijkheid van het aardse.
Florie Dupont reflecteert
met haar sieraden op de
kwetsbaarheid van het bestaan.
Metaal en edelstenen hebben
een eeuwige waarde en zijn
voor Dupont een symbool van
overwinning op de dood.
Ketting ‘Lion Claws’ van Florie Dupont;
zwart rodium, verzilverd metaal,
natuurlijke en bewerkte topaas; verloren
was methode, zetten; 2012; Zwitserland

katoen, schelp, snavel, vezel; boren,
rijgen; voor 1956; Papoea, Indonesië;
TM-2492-54

91
Een halssieraad als dit toont de
status van een uitstekend jager.
Snijtanden van eland, leer; boren; 18701880, Plains; Noord-Amerika; RV-710-22

92
Voorhoofdsband
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Vleermuisbot

Zeekoe

94
Oorsieraad

99
Oorsieraad

102
Armband en beensieraad

Tanden, schildpad, kralen; voor 1882;
Marquesas-eilanden, Frans-Polynesië;

Wervel van zeekoe; snijden; voor 1946;
Tanimbar-eilanden, Indonesië;

RV-356-3

Vleermuisbotjes, veer, pen van een
casuarisveer, been; 1914I; Papoea,
Indonesië; RV-1904-735

95
Hoofdsieraad

Walrusivoor

Nagels van jaguar, nerven, palmblad;
boren; 1928; Bororo, Brazilië; RV-2148-10

96
Hoofdsieraad
Nagels van jaguar, katoentouw, hars;
vlechten, boren; 1998; Bororo, Brazilië;
RV-1184-170

97
Woeste mannelijkheid en
onkwetsbaarheid straalt de
drager van dit halssieraad uit.
Het sieraad was onderdeel van
een oorlogskostuum dat mannen
tijdens rituele oorlogsdansen
droegen.
Tanden van krokodil en wild zwijn, been,
hout, plantenvezel, rotan; vlechten,
boren; voor 1917; Toraja, Sulawesi,
Indonesië; TM-46-42

98
Mannen die aanzien hadden
verworven door hun dapperheid,
droegen deze oorsieraden.
Pantertand, kralen; boren; 1899; Kayan
Dayak, Kalimantan, Indonesië; RV-1219-153

Kangoeroetanden, vezel, hars; rond 1900;
Northern Territory, Australië; RV-1863-54

100
Eind 19e eeuw was er dankzij de
walvisvaart een overvloed aan
walrustanden. Dit bood lokale
ambachtslieden de kans sieraden
van walrustand te maken. De
tand heeft geen glazuur en is
daardoor makkelijk te bewerken.
Als voorbeeld gebruikten ze
oudere sieraden die van hout,
steen of menselijk been zijn
gemaakt.

TM-1799-11/12

98

Oorsieraden met menselijk figuurtje;
ivoor van een zeezoogdier, schelp, klei;
snijden; voor 1904; Marquesas-eilanden,
Frans-Polynesië; RV-1474-12

101
Jane Dodd maakt figuratieve
miniaturen geïnspireerd op
mythen en folklore waarin
dieren een rol spelen. Ze snijdt
de sieraden uit hout, schelp en
bot. De keuze voor een materiaal
als bot is zowel esthetisch als
politiek. Jane Dodd wil met het
gebruik van bot, een restproduct
van de vleesindustrie, het dier iets
van zijn waardigheid teruggeven.
Broche ‘Walrus Ghost’ van Jane Dodd;
bot van koe, zilver, staal; snijden; 2017;
Nieuw-Zeeland; bruikleen The National,
Nieuw-Zeeland

93
Van wie de tanden zijn blijft
raden, mogelijk van gedode
vijanden.
Halssnoer; mensentanden, vezels,
schelp, kraal; boren; voor 1903; Marshall
Eilanden, Micronesië; RV-1380-5

89

92
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Been, ivoor en gewei

Gesneden ivoor

Ivoor

Groenland

Hoorn

103
Genezers snijden deze hangers
naar voorbeeld van maskers
die gebruikt zijn bij een
genezingsritueel. De inheemse
naam Gikhokho betekent letterlijk
‘gesneden of geslepen dingen’.
De zachte botten van een
nijlpaarddijbeen worden ook wel
gebruikt. Deze lijken qua uiterlijk
en textuur sterk op ivoor, maar
splijten veel makkelijker en tonen
ook groeven van de spier- en
peesaanhechtingen.

Ivoor is tandmateriaal. De
slagtanden van de olifant zijn
de bekendste soort. Ook de
tanden van de walrus, potvis
en nijlpaard zijn vaak gebruikt
voor ivoren sieraden. Omdat er
weinig verschil is tussen ivoor
van de olifant en de tanden
en slagtanden van andere
zoogdieren, wordt de term
ivoor tegenwoordig gebruikt
voor alle (slag)tanden van
zoogdieren die groot genoeg zijn
om te bewerken. Deze soorten
tandmateriaal zijn vaak harder
en dus moeilijker te bewerken.
Meestal wordt dan ook alleen de
oppervlakte bewerkt waardoor
de originele vorm van de tand
zichtbaar blijft.

107
Gideon Qeqe is een van de
belangrijkste kunstenaars
in Oost-Groenland. Hij is
gespecialiseerd in het snijden
van figuren uit been, ivoor, hout
en steen. Hij was werkzaam
als elektricien en begon pas
op volwassen leeftijd met het
vervaardigen van kunst. Door
te kijken en te luisteren naar
Inuit jagers leerde hij het vak.
Qeqe haalt zijn inspiratie uit
oude Groenlandse mythen en de
traditionele materiële cultuur.
De ijsberenkop is gesneden uit
narwaltand. De zwarte ogen en
neus zijn gemaakt van een plastic
haarkam. Vroeger werd de ijsbeer
bovennatuurlijke kwaliteiten
toegedicht. Het dier was de
meest gevaarlijke en krachtigste
hulpgeest van een sjamaan. En
natuurlijk ook een levensgevaarlijk
prooidier van de jagende Inuit.

110
Hoorn is sterk maar ook zacht
materiaal dat makkelijk te
bewerken is en fijn aanvoelt op de
huid. Het is afkomstig van dieren
als runderen, buffels en geiten.

Been, ivoor en gewei zijn, eenmaal
bewerkt tot sieraden, moeilijk van elkaar
te onderscheiden. Vaak werden deze
materialen gebruikt van dieren die in de
omgeving leefden en waarop werd gejaagd,
maar heel soms kon been en tand ook
afkomstig zijn van een mens: een voorouder
of vijand. De natuurlijke vorm en textuur
van het materiaal waren vaak bepalend
voor het uiteindelijke ontwerp van het
sieraad.

103

111

Ivoor; snijden; voor 1973; Pende, Zaïre;
TM-4133-72/73

104
De natuur is een grote
inspiratiebron voor Bibi van
der Velden. Ze vermengt
luxe materialen als goud en
edelstenen met onconventionele
materialen als struisvogeleieren,
barokparels, mammoetivoor
en schildjes van de juweelkever.
Het is voor Van der Velden
van belang dat de materialen
waarmee ze werkt bijzonder zijn
en een verhaal vertellen. Het
werken met deze materialen
is niet eenvoudig en zij maakt
haar sieraden dan ook tot op
de kleinste details met de hand.
Sinds 1990 is ivoor van olifanten
verboden. Mammoetivoor is een
alternatief. Dit fossiele ivoor
haalt men uit het permafrost, de
permanent bevroren bodem, in de
gebieden rond de noordpool. Het
mammoetivoor is moeilijk van
olifantenivoor te onderscheiden.
Ring ‘Mammoth Dragon’ door Bibi van
der Velden - Wearable Works of Art;
mammoetivoor, tsavoriet, goud; snijden,
zetten; 2016; Nederland

105
De ivoren slagtanden van de
olifant zijn gewild voor sieraden.
Het ivoor is zacht genoeg om te
bewerken. Als het goed gesneden
wordt zal het ivoor niet barsten.
Door de grootte van de tand
zijn vele vormen mogelijk. De
marktwaarde van met name het
ivoor van de Afrikaanse olifant
is door zijn populariteit enorm
hoog. Hoewel de handel illegaal
is, is ivoor nog steeds een populair
luxeproduct.
Armbanden; ivoor, textiel, plantaardig
materiaal, aluminium; gesneden,
polijsten; voor 1985; Ghana, Kameroen,
Burkina Faso, Afrika; AM-14-11, AM-469-5,
AM-487-3, RV-739-331

106
Ivoor is voor de Afrikaanse
ambachtslieden allang niet meer
toegankelijk en betaalbaar.
Om deze reden wordt ivoor, ook
wel het witte goud genoemd,
steeds vaker vervangen door
imitatiematerialen. De Himba
in Namibië gebruiken oude PVC
buizen ter vervanging.
Armbanden; pvc; snijden, graveren; 2017;
Himba,Namibië; R-3622, R-3623.

112
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Halssieraad van Gideon Qeqe;
narwaltand, plastic, leer; 2001;
Ammassalik-district, Groenland;

Halssieraad; hoorn van antiloop, vezel,
vruchten, wervels, klauw, hout; voor 1946;
Bantu, Zuid-Afrika; RV-2597-31

111
Akihiro Ikeyama is altijd al
gefascineerd geweest door de
kracht van al wat leeft. In zijn
werk transformeert hij deze
levenskracht tot sieraden en laat
hij mens en natuur samenkomen.
Vrijwel al zijn sieraden zijn
gemaakt van geweien. Gewei lijkt
op bot en ivoor en is afkomstig
van hertachtigen zoals de eland,
ree of het rendier.
Broche ‘Holey Holye’ van Akihiro
Ikeyama; hertengewei, staal,
textielverf, darmsnaar; snijden; 2013;
Japan; bruikleen Galerie Rob Koudijs,
Amsterdam

112
Sieradenatelier WALKA studio
bestaat uit Claudia Betancourt
108
en Nano Pulgar. Zij zijn een derde
Tupilak halssieraad
generatie hoornbewerkers en
Ivoor, leer, blaas; snijden; 20e eeuw;
combineren hedendaags design
Groenland-West, Groenland; 7026-13
met dit lokale en traditionele
ambacht. Door hoorn te
bewerken met technieken
109
Het maskerachtig figuur lijkt een die voorheen uitsluitend voor
tupilak, een monsterachtig wezen kostbare materialen als goud,
zilver en edelsteen zijn gebruikt,
dat is samengesteld uit delen
verandert WALKA studio het
van verschillende dieren, bv. een
zeehond, vogels, een hond, of een eenvoudige materiaal hoorn in
walrus. Het is gemaakt door een een waardevol product.
sjamaan of iemand die zwarte
Broche ‘Particulas Aleatorias’ van
magie beoefent.
WALKA Studio; hoorn, staal, geoxideerd
Door de handelsboycot op
zilver, snijden, polijsten; 2016; Chili
bedreigde diersoorten in de jaren
’80 mocht potvisivoor niet meer
ingevoerd worden. Groenlandse
kunstenaars maken sinds die
tijd vooral gebruik van hout en
rendiergewei om objecten van te
snijden.
RV-5961-8

Halssieraad; nagel van ijsbeer, ivoor,
metaal, kunstleer; snijden; 1998;
Diilerilaaq, Groenland; RV-5905-51
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Planten en bomen

Zeeplant

Hout, kurk en bamboe

113
Akar bahar is een soort zeeplant
waar een geneeskrachtige
werking aan wordt
toegeschreven. De akar bahar
wordt buigzaam door het te
verhitten waardoor het in de
gewenste vorm kan worden
gebogen. Als het materiaal is
afgekoeld, wordt het weer hard.

115
Armband

Planten en bomen leveren een schat aan
materialen waarvan sieraden te maken
zijn: steel, bast, zaden, noten, bloemen
en bladeren. Het wordt op inventieve
wijze gebruikt.
De eigenschappen van het organische
materiaal bepalen de mogelijkheden. Zo is
hout vaak massief en hard waardoor men
er figuren uit kan snijden. Met plantenvezels
kun je textieltechnieken als weven, vlechten
en knopen gebruiken. Vlechtwerk is een
handmatige bindtechniek, waarbij er
minimaal drie draden, stelen of stengels
nodig zijn om een constructie te maken.
Vlechtwerk van plantaardige vezels is sterk
en flexibel.

Armbanden; akar bahar, goud,
edelstenen, robijn, maansteen; 20e eeuw;
Bali, Indonesië; RV-Liefkes-324; TM-1786-236

114
Jenny Klemming onderzoekt
in haar werk de relatie tussen
natuur en mens. De natuur
is veelal door mensenhanden
ontworpen en bewerkt. De
mens snoeit, ent en veredelt
planten en bomen om deze aan
te passen aan onze behoeften.
Zo ook de appelboom. De groei
van de boom wordt door de
mens gestimuleerd door hem te
snoeien. Janny Klemming heeft
deze gesnoeide appeltakken
gebruikt als basis voor haar
ringen en toont daarmee het
kunstmatige van de natuur.

Hout; snijden; voor 1948; Indonesië;
TM-1786-115

116
De Finse sieraadontwerpster
Terhi Tolvanen is gefascineerd
door de ontembare kracht van
de natuur die blijft groeien
en veranderen ondanks de
bemoeizucht van de mens.
Tolvanen ziet haar werk als een
dialoog tussen de menselijke
controledrang en de vrijheid van
de natuur. Ze werkt graag met
natuurlijke materialen als hout
en mineralen. Het hout haalt ze
uit het bos en bij tuinders. Eerst
laat ze het zes maanden liggen,
daarna droogt ze het hout in
de oven, ter voorkoming van
schimmels. Pas dan begint het
bewerken, met zowel houtsnij- als
edelsmeedtechnieken.
Collier ‘Golden Tree in Blossom’
van Terhi Tolvanen; laurierhout, wit
amber, ebbenhoutpoeder, verf, zilver;
edelsmeden, houtbewerkingstechnieken;
2014; Nederland; bruikleen Galerie Rob
Koudijs, Amsterdam

Ringen ‘Trimmed’ en ‘Hortus’ van Jenny
Klemming; appelhout, goud, schellak,
agaat; edelsmeden, houtsnijden; 2011;
Zweden; bruikleen Galerie Marzee,
Nijmegen
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117
De sieraden van Chequita Nahar
zijn veelal geïnspireerd op de
Surinaamse cultuur en haar
rituelen en gebruiken. De keuze
voor vorm en materiaal zijn een
versmelting van diverse invloeden
en zijn duidelijk van de hand van
een sieraadontwerper die tussen
twee culturen is opgegroeid.
Het sieraad is voor Nahar een
symbool en drager van magische
krachten. Waarbij de kraal vaak
centraal staat omdat deze zowel
binnen de Surinaamse cultuur
als in het leven van de maker een
belangrijke rol speelt.
Collier ‘Kanga’ van Chequita Nahar;
eikenhout, porselein, koord, zilver; 2010;
Nederland; bruikleen Galerie Marzee,
Nijmegen
Hanger ‘Koerkoeroe’ van Chequita
Nahar; eikenhout, porselein, touw, zilver;
2010; Nederland; bruikleen Galerie
Marzee, Nijmegen

118
Borstsieraad
Bamboe, hout, jobstraan, plantenvezel,
rotan; vlechten; voor 1905; Papua,
Indonesië; TM-A-96b

119
Kralenkraag
Hout; 20ste eeuw; Turkana, Kenia;

121
Het ontwerpproces bij Florian
Milker begint met het maken
van schetsen die hij vervolgens
invoert in een 3D programma.
Daarna besluit hij met welke
technieken en materialen hij
het digitale model gaat maken.
Voor deze hanger heeft hij het
houten gedeelte gefreesd met
een CNC computergestuurde
freesmachine. De andere
elementen zijn geproduceerd
met de 3D printtechniek waarbij
laagjes nylonpoeder door middel
van laser aan elkaar smelten. Er
ontstaan harde kunststof vormen
die verder gezaagd, geschuurd en
gepolijst kunnen worden.
Hanger ‘O_1_4’ van Florian Milker;
nylon, kersenhout, polyamide, alumide,
kunsthars; selective laser sintering,
vacuüm gieten, cnc frezen; 2015;
Duitsland

122
De eigenschappen van hout, zoals
de nerf, de knoesten, de hardheid
en de kleur zijn bepalend voor
wat een maker kan doen met het
materiaal. Voor het bewerken
volstaat snijgereedschap zoals
een mesje, guts of beitel.
Vrouwenarmband; hout; snijden; voor
1926; Batu-eilanden, Indonesië; TM-H-1486a

AM-626-35

120
Halssnoer
Plantaardig materiaal, kurk, vruchten;
20ste eeuw; Afrika; AM-477-65
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Vlechten en knopen
123
Mannen maakten dit zeer
kostbare hoofdsieraad, dat zowel
onderdeel was van hun dansoutfit
als hun oorlogstenue.
Bananenvezel, kokosvezel; vlechten; voor
1881; Chuuk, Micronesië; RV-265-208

124
Halssieraad
Plantenvezel; voor 1887; Tubuai, Frans
Polynesië; TM-A-2017

125
Mporro kettingen zijn vernoemd
naar rode Mporro glaskralen en
geven de huwelijksstatus van een
Samburu vrouw aan. Nu worden
de kettingen alleen nog gedragen
bij speciale gelegenheden.
Moeders maken de Mporro voor
hun dochters, vlak voor hun
huwelijk en versieren ze met rode
Mporro kralen van hun eigen
huwelijksketting. Mporro kralen
symboliseren vruchtbaarheid
en rijkdom en verbinden de
draagster met haar voorouders.

126
Collier ‘Berenklauw’ van Ingeborg
Vandamme

130
Bij de knooptechniek worden
minimaal twee draden aan
elkaar geknoopt met als doel een
blijvende verbinding te maken.
Haken en breien zijn voorbeelden
van knooptechnieken.

127
Voor deze ketting heeft
sieraadontwerpster Ineke
Heerkens het linnen laten
vlechten in het TextielMuseum in
Tilburg met een vetermachine.
Deze machine maakt een
vlecht met zestien draden. Het
rondvlechten gaat op de manier
zoals een meidans rond de
meiboom.

128
Ambacht en traditie komen
vaak samen in de sieraden
van Willemijn de Greef. Dit
collier is onderdeel van de
serie ‘Zuiderzeewerken’; over
verdwijnende tradities van
vissersgemeenschappen rond
de voormalige Zuiderzee. Het
collier verwijst naar een leguaan;
een geknoopt stootkussen dat
ook nu nog gebruikt wordt op
boten en sloepen. Het touw van
deze ketting is gemaakt door
touwslagerij Steenbergen, een
van de laatste ambachtelijke
bedrijven die nog touw maakt van
hennep en vlas.

Ketting ‘Single Digit Shift’ van Ineke
Heerkens; keramiek, linnen; keramische
technieken, vlechten; 2015; Nederland;
bruikleen TextielMuseum, Tilburg

Collier ‘Leguaan’ van Willemijn de Greef; Rotan, ovula schelp, pandanblad,
hennep, zilver, textiel, draad; edelsmeden, nasaschelp; vlechten; Finschhafen,
knopen; 2009, Nederland; bruikleen
Papoea-Nieuw-Guinea; RV-873-35
TextielMuseum, Tilburg

Berenklauwplant, geparaffineerd papier,
wit koord; 2008; Nederland; bruikleen
CODA Museum, Apeldoorn

129
Borstsieraad
Rotan, schelp, veer; vlechten; voor 1973;
Sepik-gebied, Papoea-Nieuw-Guinea;

134
Deze armband, nabu wordt om
de arm geschoven tot even boven
de biceps. Ze worden meestal
alleen door mannen gedragen.
Boombast; blad; pandanusblad; vlechten;
1981; Gofabi, Papoea-Nieuw-Guinea;

Ketting; kokosvezel, schelp; knopen; 1950- RV-5068-71
1992; Rotuma-eilanden, Fiji; RV-5715-2380

131
Borstsieraad
Plantenvezel, snijtand boomkangoeroe;
vlechten; Papoea, Indonesië; RV-1854-101

132
Feestelijk borstsieraad voor
mannen

133
Armband
Rotan, nassaschelp; vlechten;
Papoea-Nieuw-Guinea; RV-5361-1

TM-4133-121

Halssieraad; palmboomvezel, glas, leer;
1990; Samburu, Kenia; TM-5225-33

135
Dit soort armband werd meestal
aan de bovenarm gedragen
en is gevlochten uit rotan.
Waarschijnlijk was de maker
een vrouw. De aanwezigheid
van jobstranen en veren doet
vermoeden dat de armband
gedragen werd op feesten.
Rotan, bamboe, jobstranen, veer;
vlechten; Papoea, Indonesië; RV-16-507

136
Armband
Rotan, plantenvezel; vlechten; Papoea,
Indonesië; RV-16-498

137
Rotan wordt eerst gedroogd en
voor gebruik geweekt in water
zodat het weer soepel wordt en
niet breekt tijdens het verwerken.
Armband; rotan; vlechten; PapoeaNieuw-Guinea; RV-350-173
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Zaden en pitten

Snijwerk

NATUUR

Karin Herwegh

141
Karin Herwegh is opgeleid
tot edelsmid maar heeft zich
in de loop van haar carrière
gespecialiseerd in houtsnijden.
Techniek, materiaal en concept
zijn nauw verbonden in haar
werk. Bij Herwegh ontstaat het
sieraad tijdens het maken. Ze
bewerkt het hout met eenvoudige
gereedschappen als mesjes,
vijltjes en een handboor. Het
Halssnoer met gesneden amuletfiguren;
vrucht, pit, plantenvezel, tand; voor 1988; handwerk laat sporen na op
het hout en brengt het werk
Amazone, Brazilië; TM-5202-156
van Herwegh tot leven. De
beperkingen in haar technische
kennis over houtbewerken
139
inspireren haar en dwingen
Halssnoer
haar ongewone oplossingen te
Hout, plantenvezel, zaad; snijden; voor
vinden. Dit halssieraad heeft ze
1993; Ticuna; Amazone, Brazilië;
speciaal voor deze tentoonstelling
TM-5503-15
gemaakt. De titel refereert aan
de vele manieren waarop mensen
elkaar ontmoeten, herkennen en
140
bij elkaar komen. Waaronder het
Halssnoer
samenkomen in ambacht, het
Vrucht, plantenvezel, zaad; snijden; voor
maken en dragen van sieraden.
1993; Ticuna; Amazone, Brazilië;
138
De Ticuna staan bekend om hun
vele verschillende kunstuitingen
waaronder figuratief snijwerk.
Met name de halssnoeren
gemaakt van gesneden noten
zijn uitzonderlijk. De Ticuna
gebruiken voor de figuurhangers
tucumapalmnoten. Deze variëren
van glanzend gitzwart tot een
helder bruin.

141

TM-5503-14
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Halssieraad ‘Where we meet’ van Karin
Herwegh; lindenhout, polyester draad,
kralen van glas en vinyl; houtsnijden,
haken; 2017; Nederland; bruikleen Galerie
Ra, Amsterdam.

142
Sjerp

148
Halssieraad

Pit, katoenvezel, snavel, veer; voor 1904;
Suriname; TM-402-128

Hout, noot, vezel, schelp; voor 1891;
Chuuk, Micronesië; RV-828-88dub9

143
Deze halsring, kalabubu, is
gemaakt van dunne ringen
gesneden kokosnoot. De ringen
van kokosnoot krijgen hun diep
donkerbruine kleur nadat ze zijn
ingesmeerd met kokosolie. De
halsring heeft de vorm van de
wereldslang, de verbinding met
de onderwereld.

149
Halssieraad
Noot, vezel; weven; voor 1891; Chuuk,
Micronesië; RV-845-3

150
Daniel Kruger heeft een
voorkeur voor alledaagse
technieken en materialen.
Er is voor hem dan ook geen
verschil tussen ‘waardevolle’
Halssieraad; messing, kokosnoot; 1883;
en ‘goedkope’ materialen. De
Nias, Indonesië; RV-360-10072
natuur is een inspiratiebron
maar ook de ambachten die
144
de mens heeft bedacht. Hij
Rugsieraad voor jongens
staat bekend om zijn gebruik
Kalebas, vezel, bont; voor 1951; Highlands,
van knoop- en weeftechnieken
Papoea-Nieuw-Guinea; TM-2067-14
waarin hij kralen en gevonden
voorwerpen verwerkt en
145
combineert met traditionele
Halssieraad
edelsmeedtechnieken.
Noot, vezel; 1998; Australië; RV-1207-40
146
Halssieraad
Kokosnoot, vezel; voor 1957; Chuuk,
Micronesië; TM-2593-17

147
Hoofdtooi
Vezel, pit, stengel; vlechten; voor 1956;
Papua, Indonesië; TM-2482-26

Hanger van Daniel Kruger; zilver, zijde,
kersenpitten; edelsmeden, knopen; 2013;
Duitsland; bruikleen Galerie Rob Koudijs,
Amsterdam

152
De enkelband is gemaakt van
de zaden van de gele oleander
of geluksnoot en maakt een
ratelend geluid tijdens het
dansen.
Enkelband; zaad, vezel; voor 1926,
Kari’na; Suriname; TM-H-2403a

153
Halssnoer
Vruchtenpit; 1948; Tahiti, Frans
Polynesië; RV-2696-2

154
Dit halssnoer heet een ula.
Op Samoa droegen mensen
sieraden vervaardigd van
bloemen, bladeren, fruit, zaden,
schelpen en walvisivoor.
Vrouwen maakten meestal de
halssieraden. Vandaag de dag
worden de meeste van deze
materialen nog gebruikt om
kleding en sieraden van te maken.
Halssnoer; zaad; voor 1987; Samoa,
Polynesië; RV-5527-15

155
Jonge moeders dragen deze
kettingen. De geur van de
kruidnagels zou de borstvoeding
op gang brengen.

151
De zaden van de plant jobstraan
worden in delen van NieuwHalssnoer; kruidnagel; voor 1903; Sudan;
Guinea geassocieerd met de
RV-1378-11
rouw. Weduwen dragen alleen
sieraden gemaakt van jobstranen.
Halssnoer; jobstraan, gras, vezel, vrucht;
rijgen; voor 1967; Nieuw-Guinea;
TM-3709-6e
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Prachtkever
156
Halssieraad

Op veel plekken in de wereld, met name
de plekken waar de kevers in de natuur
voorkomen zoals het Amazonegebied
en Azië, worden de schildjes van de
prachtkever Buprestidae gebruikt in
sieraden. De schildjes worden in de natuur
verzameld of de kevers worden gegeten,
waarna de schildjes overblijven.
De veelkleurige iriserende schildjes zijn
geliefd als sieraad.

Dekschilden van kevertjes,
ingibokakralen, vezel; voor 1926;
Suriname; TM-H-2429

157
Halssieraad
Dekschilden van kevertjes, plantenvezel;
boren; voor 1988; Brazilië; TM-5202-157

158
Hanger
Dekschilden van kevertjes, plantenvezel,
rotan; voor 1914; Suriname; TM-9-6a

29

Nachtvlinder en salamander

Prachtkever

159
Deze enkelsieraden zijn gemaakt
van de poppen van een grote
nachtvlinder behorende tot de
Saturniinae soort. De zilverwitte
poppen zijn doormidden
gesneden en zo behandeld dat
ze stevig genoeg zijn om gevuld
te worden met kleine steentjes.
Gedragen om de enkels maken ze
een ratelend geluid.

161
Heupsieraad
Dekschilden van kevertjes, klei, huid,
katoen, plantenvezel, riet, snavel, veer;
voor 1907; Trio, Suriname; TM-403-82

162
Dit rugsieraad wordt gedragen
tijdens het dansen.

Dekschilden van kevertjes, blad,
katoenvezel, veer; vlechten; voor 1938;
Poppen van een vlinder, hertenleer, steen; Tapanahoni, Suriname; TM-1220-3
1870-1880; Yaqui, Verenigde Staten van
163
Amerika; RV-362-57

160
Ted Noten provoceert graag.
Hij kiest voor onconventionele
combinaties van materialen en
voorwerpen. Voor deze armband
heeft hij een gemummificeerde
salamander gegoten in
acrylaat. De edelstenen heeft
hij in kunststof verwerkt. Beide
pootjes van de salamander lijken
hierdoor een edelsteen vast te
houden.
Armband ‘Salamander Bracelet’ van
Ted Noten; acrylaat, salamander,
goud, diamant; gieten; 2001;
Nederland; bruikleen Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch

De prachtkever wordt in Thailand
gegeten waarna de schildjes van
de kevers worden weggegooid.
De schildjes worden door Bibi
van der Velden hergebruikt en
verwerkt tot sieraden. Dit is een
secuur werkje. Elk vleugeltje krijgt
een eigen kastje van metaal
en gaatjes moeten voorzichtig
worden geboord. Hierin worden
vervolgens kleine speldjes met
daarop edelstenen geplaatst.
Ring ‘Scarab’ van Bibi van der Velden
– Wearable Works of Art; goud, zilver,
bruine diamanten, keverdekschilden;
smeden, zetten; 2016; Nederland

164
Mattson heeft met de
galvanotechniek een laagje
koper aangebracht op een
neushoornkever. Daarna heeft ze
de koperen kever opengesneden,
schoongemaakt en er edelstenen
in geplaatst. Ze heeft het sieraad
afgemaakt met een dikke laag
lak. Märta Mattson is sieraden
gaan maken van kevers vanuit
een afkeer voor insecten. Het is
een manier om over haar angst
heen te komen en het mooie te
zien in iets dat bij haar walging
oproept. Door de kevers te
bewerken met edelstenen, metaal
en lak haalt ze de schoonheid van
de kever naar voren.
Broche ‘Atlas Beetle’ van Märta
Mattsson; neushoornkever, koper,
zirkonium, zilver, lak; edelsmeden,
galvaniseren; 2010; London; bruikleen
Galerie Marzee, Nijmegen

165
Deze Akitiai oorsieraden worden
door Shuar mannen gedragen
bij speciale gelegenheden.
Tijdens het dansen maken ze een
ratelend geluid en reflecteren ze
het licht.
Dekschilden van kevertjes, katoenvezel,
plantenvezel, toekanveren; boren,
omwinden, vlechten; voor 1997; Shuar,
Peru; TM-5699-11
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Schildpad

Edelsmid Fritz Spiro

Nasavoi

Echt en imitatie

166
De Indonesische edelsmid
Fritz Spiro (1921) maakte dit
halssieraad. Spiro verwerkte
oude, traditionele motieven van
de Asmat en Batak in nieuwe
sieraadontwerpen.

169
Armbanden

167
Halssieraad

168
Nasavoi zijn kostbare
armbanden, die alleen op
feesten door vrouwen op de
bovenarm gedragen worden.
De motieven worden eerst in de
vlakke schildpadplaat gekerfd.
Daarna dompelt men de plaat
in heet water en buigt het om
een cilindrisch stuk hout. Tot
slot wordt witte kalk, gemaakt
van verbrande schelpen, in de
motieven gewreven.

Zilverlegering, schildpad; edelsmeden,
ciseleren; voor 1983; Jakarta, Indonesië;

Schildpad, kalk; kerven; 20ste eeuw;
Papoea-Nieuw-Guinea; RV-686-24, RV-4247-

TM-4858-14

232, RV-4247-243, RV-4247-274, RV-4247-282

Schildpad met zijn karakteristieke
bruinzwart gevlekte patroon, lijkt qua
samenstelling op hoorn. Wie goed kijkt
ziet dat het materiaal licht doorlaat.
Om het te bewerken wordt het schild eerst
zacht gemaakt door het in heet water te
dompelen. Daarna is het schild goed te
buigen. De dikte van het schild is afhankelijk
van de leeftijd en het soort schildpad.
Het varieert van enkele millimeters tot
meer dan een halve centimeter. Van alle
schildpadsoorten wordt het schild van
de zeeschildpad het meest gebruikt.
Zeeschildpadden dreigen helaas uit te
sterven. De handel is dan ook strikt
gereguleerd.

Ring met wajangfiguren; zilverlegering,
schildpad; edelsmeden; voor 1983;
Jakarta, Indonesië; TM-4858-18
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Schildpad, vezel; voor 1881; Chuuk,
Micronesië; RV-265-214

170
Hanger
Schildpad; voor 1957; Micronesië;
TM-2593-5

171
Sieraad
Schildpad, schelp, zaad, noot; voor 1898;
Chuuk, Micronesië; RV-1183-113

172
In haar zoektocht naar een
geschikt materiaal voor haar
sieraden stuitte sieraadontwerpster Julia Walter op
het in de vergetelheid geraakte
materiaal galaliet. Zoals voor
de meeste kostbare materialen
zijn er ook voor schildpad vele
imitatiematerialen beschikbaar.
Eén van de eerste vervangers
van schildpad was de kunststof
galaliet - ook wel melksteen
genoemd. Het was vooral
populair voor toepassing in
kleine voorwerpen als knopen en
sieraden. Het materiaal was snel
en goedkoop te fabriceren en
had dezelfde eigenschappen als
hoorn en schildpad. Na de Tweede
Wereldoorlog verloor galaliet zijn
populariteit door de opkomst van
goedkopere synthetische plastics.
Hanger ‘Highway #1’ van Julia Walter;
galaliet, katoen; 2015; Nederland;
bruikleen Galerie Marzee, Nijmegen
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Vogel

Mozaïek van veren

Vogels uit het Amazonegebied

Glansspreeuw

Neushoornvogel

173
Ceremoniële borstversiering voor
vrouwen

176
Er bestonden al voor het
begin van onze jaartelling
handelsroutes die veren over
honderden kilometers vanuit
de Amazone naar de kust of
het Andesgebergte vervoerden.
Veren waren een luxeproduct.
Aan papegaaien- en toekanveren
worden door sommige Amazone
volken krachten toegekend.

183
Ontwerpersduo Idiots creëert
sprookjesachtige sieraden met
geprepareerde vogels. Ze geven
de vogels een nieuw leven door
ze te versieren met borduursels,
kralen en glinsterende stenen.
Bij prepareren worden alle
inwendige en bederfelijke delen
van het dier verwijderd en
vervangen door kunstschuim,
houtwol of watten. De botten
worden schoongemaakt en de
huid wordt schoongemaakt en
ingesmeerd met een middel
dat insectenvraat tegengaat.
Tot slot worden de vleugels,
snavels, poten en staart
teruggezet en wordt de vogel
gemodelleerd.

184
Het ivoor van de snavel van de
helmneushoornvogel wordt ook
wel golden ivory genoemd omdat
het de kwaliteiten van ivoor, en
een rood goudachtige kleur heeft.
Ivoor van de helmneushoornvogel
is populair en kostbaar, wel
vijfmaal duurder dan ivoor van de
olifant. In veel culturen associeert
men de vogel met mannelijkheid,
oorlog, kracht en koppensnellen.
De vogel is inmiddels een
beschermde soort.

Voor veel culturen zijn vogels een
belangrijke bron van voedsel. De veren en
snavels die overblijven worden verwerkt in
versiering. De mooiste en meest kleurrijke
veren zijn te vinden in het Amazonegebied.
De vogels worden vaak niet gedood, maar
af en toe geplukt; veren groeien immers
na zes weken weer aan. Behalve hun kleur
en schoonheid kunnen veren ook spirituele
krachten hebben. Zo worden vogels ook
wel gezien als wezens die hemel en aarde
verbinden. In veel culturen zijn veren een
teken van status. Hoe zeldzamer de veer,
hoe hoger de status.

Veren; knopen; mozaïek-techniek; 1964;
Ka’apor, Brazilië; RV-4016-278

174
Ka’apor
De Ka’apor staan bekend om
hun vakmanschap in het maken
van veren sieraden. Ze gebruiken
meerdere technieken, waaronder
een mozaïek-techniek waarbij ze
gestileerde motieven maken uit
laagjes veren. De rode staartpen
is van de geelvleugelara, een
soort die alleen door mannen
gedragen mag worden. De vogel
staat symbool voor de zon,
en alleen mannen mogen zich
daarmee identificeren. De gele
donsveertjes zijn van de toekan
en mogen wel door vrouwen
worden gedragen. Blauwe veren
verbinden de drager met de
lucht waar de mythische helden
verblijven.
Ceremoniële lipversiering voor mannen;
veren; knopen, mozaïek-techniek; midden
20ste eeuw; Ka’apor; Brazilië; RV-4016-275

175
Bij het naamgevingsfeest draagt
de peetvader van de baby deze
borstversiering. Hij blaast op
de fluit en danst met het kind.
Hiermee is het kind voorgesteld
aan de andere stamleden.
Fluit gemaakt van bot; veren, katoen;
knopen, mozaïek-techniek; midden 20ste
eeuw; Ka’apor, Brazilië; RV-4016-286

Bovenarmband; veren, schors, vezel; voor
1907; Suriname; TM-403-78
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177
Voor deze hanger heeft Florie
Dupont met een siliconen mal een
bronzen afgietsel gemaakt van de
schedel van een papegaai. Na het
gieten van het brons werkt ze het
metaal bij en polijst het. Tot slot
Collier ‘Oil Bird’ van Idiots: Afke Golsteijn
worden de edelstenen gezet.
Hanger ‘Bird Skull’ van Florie Dupont;
brons, kristal, opaal; verloren was
methode, zetten; 2009; Zwitserland

178
Sjerp
Vogelkop, katoenvezel, huid, leer,
kleurstof, veren; knopen, vlechten, verven;
voor 1907; Tumucumaque, Brazilië;
TM-403-65

179
Kardinaalsvogel gebruikt als
halssieraad
Veer, huid; taxidermie; voor 1963;
Colombia; TM-3232-46b

180
Halssieraad
Toekansnavels, jaguartand, snavel,
papegaaienveren, vezel; rijgen; voor 1914;
Suriname; TM-9-6c

en Floris Bakker; glansspreeuw, kralen;
taxidermie; 2010; Nederland; bruikleen
privécollectie

Hanger; snavel van een
helmneushoornvogel; snijden, boren;
1827-1927; Borneo, Indonesië; TM-391-126

185
Oorhanger
Snavel van een helmneushoornvogel;
snijden; 1900-1988; Borneo, Indonesië;
TM-5181-2

186
Veel inheemse bevolkingsgroepen
in de Tanahmerah-baai droegen
sieraden in hun oorlellen. Het
doorboren begint al op een
leeftijd tussen de drie en vijf jaar.
Met een gepunt sagobladnerf
of met een mes werd het eerste
gaatje gemaakt. Hierna werd
het gaatje vergroot door steeds
grotere en dikkere schijfjes
bamboe of hout in het oor te
plaatsen. Hoe groter het gat, hoe
meer hangers gedragen konden
worden.
Oorsieraad; snavel van een
dubbelhoornige neushoornvogel,
schildpad; 1887-1888; Tanahmerah-baai,
Papua, Indonesië; RV-929-119

181
Oorhangers
Veren; ca. 1937; Wayana, Suriname;
RV-2352-27

182
Enkelsieraad

174

Papegaaienveren, vezel; voor 1913; Chaco
Boreal, Paraguay; RV-1853-65

188
176
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Snavel
187
Halssieraad voor mannen
Snavel, schedel, veren, vezel; voor 1927;
Sulawesi, Indonesië; TM-359-11

188
Broche ‘Crow’ van Wataru Ikeda
Kraaienbek, zilver, staal; edelsmeden;
2008; Japan; bruikleen Galerie Marzee,
Nijmegen

189
De vogel is in Azië en NoordAmerika een hulpdier van de
sjamaan. Een vogel kan diverse
grenzen overschrijden tussen
lucht, land en water en is
een voortreffelijke vlieger en
duiker, met een bijzonder goed
gezichtsvermogen. Hij kan de
sjamaan overal heen leiden waar
deze op zijn geestelijke reis naar
toe wil. Vanwege zijn uitstekend
gezichtsvermogen worden duikers
ook in verband gebracht met het
vermogen van de sjamaan om
bovennatuurlijk te zien.

34
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Mensenhaar
192
Haarband

Haar speelt wereldwijd een belangrijke
rol in het overbrengen van status,
levensstijl en religie. Om deze redenen zijn
lichaamsversieringen van menselijk haar
voor veel culturen erg belangrijk.
Waar andere materialen behalve een
symbolische vaak ook een praktische
functie bezitten, heeft mensenhaar in
veel culturen een symbolische betekenis.
Het is sterk verbonden aan de identiteit
van de eigenaar en sommige culturen
geloven dat de ziel zich in het hoofdhaar
bevindt. Mensenhaar speelt wereldwijd
nog steeds een rol in rituelen rondom
rouw, magie en huwelijk.

Mensenhaar, plantaardige vezels;
vlechten; 20ste eeuw; Afrika; AM-482-8.

193
Hoofdbanden van priesteressen
Mensenhaar, glas, katoen, kralen;
omwinden, twijnen; voor 1931; Sulawesi,
Indonesië; TM-658-17, 18

194
Lei Niho Palaoa is een
borstsieraad dat vroeger werd
gedragen door de Hawaiiaanse
adel en met name door de
hoofdman, de ali’i, als symbool
van macht en status. Voor de
sieraden gebruikte men soms wel
1000 strengen fijn gevlochten
mensenhaar die tezamen een
vlecht van 500 meter lengte
vormden. Mensenhaar afkomstig
van het meest edele deel van
het lichaam is een sacraal, tapu,
materiaal op Hawaii. Mensenhaar
bezit mana, spirituele energie, en
verhoogt de status van de drager.

Voorhoofdsieraad; geprepareerde
roodkeelduiker, textiel; 1975-1979; Alaska,
Verenigde Staten; RV-5049-19

Mensenhaar, ivoor, vezels; vlechten,
snijden; voor 1828; Hawaii, Polynesië;
TM-A-2415.

Casuaris

196
Sieraadontwerpster Francis
Willemstijn heeft zich voor dit
collier laten inspireren door
rouwsieraden. In Europa werd
haarwerk, zoals de sieraden
gemaakt met mensenhaar
worden genoemd, in de 18e
en 19e eeuw gedragen ter
herinnering aan een geliefde of
tijdens een rouwperiode. Het was
een tijd zo populair dat een er
een hele industrie omheen was
ontstaan. Men kon bijvoorbeeld
een sieraad bestellen door het
haar van een geliefde, met
een beschrijving van de stijl en
functie, op te sturen naar een
professionele ontwerper. Veel
gebruikte technieken om het
mensenhaar te verwerken waren
vlechten, knopen en weven.

198
Het haar van deze armband is
waarschijnlijk van vrouwen en
maakte deel uit van rituelen
rondom de dood. Vrouwen
gebruikten hun eigen hoofdhaar
om deze sieraden te maken.
Tegelijk vormde het kaal
geschoren hoofd een teken van
rouw. De tijdsduur van de rouw
kwam meestal overeen met de
tijd die nodig was om het haar
weer te laten groeien.
Mensenhaar, bladnerf, touwvezel,
bijenwas; vlechten; voor 1913; Northern
Territory, Australië; RV-1863-55

Collier ‘Gejaagd door de wind’ van
Francis Willemstijn; mensenhaar, git,
glas, zilver; 2009; Nederland; bruikleen
CODA Museum, Apeldoorn

197
Het mensenhaar dat aan
deze armbanden hangt is
waarschijnlijk afkomstig van een
vijand. Het haar werd rond een
stokje gedraaid, gewikkeld in
bladeren en in de oven gebakken
om het te krullen. In Polynesië
is mensenhaar tapu, sacraal, en
verbindt een sieraad gemaakt van
mensenhaar met de voorouders.
Ons woord voor taboe is afgeleid
van dit Polynesiche woord tapu.

195
In Micronesië zijn lichaamsversieringen van menselijk haar
erg belangrijk; er worden sacrale
eigenschappen aan toegekend.
De sieraden werden zorgvuldig
bewaard en binnen families
van generatie op generatie
doorgegeven. Menselijk haar werd Danssieraden van mannen; mensenhaar,
behalve in sieraden ook in kleding vezel, boombast; vlechten; voor 1881;
en vislijnen verwerkt.
Marquesaseilanden, Frans Polynesië;

190
De casuaris is een grote
loopvogel, vergelijkbaar met
een struisvogel, die voorkomt
in Nieuw-Guinea en Australië.
In Nieuw-Guinea beschouwt
men de casuaris als een
bovennatuurlijk wezen. Voor
sommigen symboliseert de vogel
een mythische oermoeder die
de wereld en de mens heeft
gecreëerd.

Halssieraad; mensenhaar, koord;
vlechten, knopen; voor 1882; Kiribati,
Micronesië; RV-316-59.

Hoofdversiering; casuarisveren, rotan;
versieren; voor 1913; Papoea, Indonesië;

RV-265-53, RV-1229-170.

TM-A-294a

191
Hoofdsieraad gebruikt bij initiatie

190

Casuarisveren, touw; 1913; PapoeaNieuw-Guinea; RV-1863-178
194
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199
Normaal gesproken begint Noon
Passama het ontwerpproces
met tekenen maar deze
broche verkreeg zijn unieke
karakter pas aan het einde
van het maakproces. Noon
Passama heeft deze broche een
persoonlijkheid willen gegeven.
Passama heeft de natuurlijke
eigenschappen van de vacht
zoals haarrichting, krul en textuur
ingezet om de persoonlijkheid
vorm te geven. In plaats van een
titel heeft dit portret een nummer
gekregen om te voorkomen dat
het wordt gelabeld als mannelijk
of vrouwelijk: de kijker kan zo
zelf interpreteren wie of wat het
portret representeert.

201
De mannen van de Agtabevolking
dragen deze ringen om hun
onderbenen en geloven dat
de kuitband een teken is van
dapperheid en dat de band hen
magische krachten schenkt.

204
Armband

Knie- of kuitband; haar van wild varken,
rotan, kralen; voor 1896; Bataan,
Filipijnen; RV-1109-8

Geitenleer, haar; huidbewerking; voor
1937; Flores, Indonesië; TM-1139-10a/b

202
De koning draagt deze armband
tijdens zijn inhuldigingsceremonie,
wanneer hij het volk belooft
een goed en trouw leider te zijn.
Zijn kostuum verwijst naar zijn
krijgsmoed en zijn rol als militair
leider.

206
De religieuze AmaNazarethabeweging vermengt Zulu-tradities
met christelijke geloofsaspecten.
Het houdt traditionele Afrikaanse
waarden die niet in conflict
zijn met Gods wil, in ere. Het
benadrukken van traditionele
Afrikaanse kleding en sieraden is
niet tegen Gods wil.

Vacht
Van vos tot wolf en van vis tot varken,
vrijwel alle soorten huid verwerkt de mens
tot kleding en sieraad. Bij vacht of bont gaat
het om de huid met de haren er nog aan.
Met haar worden de losse vezels bedoeld,
zoals het haar van schapen, geiten of lama’s.
Veelal in textiel als wol verwerkt. Beide zijn,
net als nagel en hoorn, gemaakt van keratine.

Broche ‘Portrait No.23’ van Noon
Passama; leer, vacht, gegalvaniseerd
platinum op zilver, gegalvaniseerd zwart
rodium op messing; edelsmeden, naaien;
2013; Nederland; bruikleen Galerie Ra,
Amsterdam

199

200
In het werk van Lore Langendries
wordt de reproduceerbaarheid
van machinale bewerking
en een natuurlijk materiaal
gecombineerd. Weinig of
veel haar, kort of lang haar,
richtingsveranderingen en
structuurveranderingen zijn
verschijnselen die iedere
dierenhuid en iedere soort
bijzonder maken. Uit verschillende
dierenhuiden selecteert en
snijdt zij unieke fragmenten met
expressieve structuren en kleuren.
De sieraden zoomen in op de
bijzondere huid, op de natuurlijke
haarrichting en op specifieke
details. Door de afbakening
van de cirkel ontstaat er een
buitengewone concentratie op de
haargroei binnen de omtrek met
een uniek sieraad als resultaat.
Broches ‘Hunacturing Series – G
en C Brooch’ van Lore Langendries;
geitenhuid, tuigleder en magneten;
lasercutting; 2015; België; bruikleen
Galerie Ra, Amsterdam

Textiel, leer, kunststof; leerbewerking;
1999-2000; Asante, Ghana; TM-6095-27f

203
Bas Bouman gebruikt de
beeldtaal en technieken van
traditionele sieraden en vertaalt
deze naar het materiaal hout.
Hij maakt het zichzelf niet
gemakkelijk want hoewel
het maken van schakels een
tijdrovende klus is voor de
edelsmid, is het misschien nog
wel bewerkelijker om ze te maken
van hout. De hoef is bewerkt met
allerhande nagelgereedschap;
nagelvijlen en polijstvijltjes,
die je ook voor je eigen nagels
kan gebruiken. De symbolische
betekenissen die aan materialen
worden gegeven spelen bij Bas
Bouman mee in zijn keuze. Zo
zijn konijnenpootjes van oudsher
een symbool van geluk. Dat het
uiteindelijk een hertenpootje is
geworden doet voor Bouman
niets af aan deze betekenis.

Olifantenhaar; Angola; AM-29-357

205
Armbanden

Hoofdband; bont, kunststof,
huidbewerking; voor 2002; Zulu,
Zuid-Afrika; TM-6128-6c

207
Borstsieraad
Bont, slagtand, veren, bont, schelp;
vlechten; voor 2005; Nieuw-Guinea;
TM-6236-5

Ketting ‘Mix-Up’ van Bas Bouman;
walnoothout, hertenpoot,
messing; edelsmeden, taxidermie,
houtbewerkingstechnieken; 2007;
Nederland

205
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Katoenvezel
208
Katoenvezel
Van alle plantaardige vezels
is katoen misschien wel de
bekendste en wijdverbreids.
Al 8000 jaar terug werden er
weefsels gemaakt van katoen.
Het proces van plant naar draad
is bewerkelijk. De Marrons in
Suriname, weggelopen slaven
en hun nageslacht, gebruikten
de ruwe katoen die ze zelf
cultiveerden en met de hand
sponnen tot draad om textiel
en sieraden te maken. Deze
armbanden omwikkeld met
katoengaren werden gedragen
als bescherming maar ook om
esthetische redenen.
Bovenarmringen; katoenvezel, ijzer, glas,
schelp; buigen, omwinden; voor 1926;
Suriname; TM-H-2433, TM-H-2434, TM-H-2435

209
Halssieraad met drie amuletten:
een halswervel, een zakje met
vezels en een stuk hout
Katoenvezel, glas, been, hout, vezel; voor
1935; Papoea, Indonesië; TM-933-68

210
Het Mexicaanse sieradenatelier
Caralarga laat zich
inspireren door traditionele
textielambachten en natuurlijke
materialen met als doel deze
kennis te bewaren voor de
komende generatie. Alle sieraden
zijn met de hand gemaakt door
lokale vrouwen.
Oorbellen ‘Gallo’ van Caralarga; jute,
katoen; Mexico; 2016

211
Metaal, edelstenen en gevonden
voorwerpen komen allemaal
terug in het werk van Iris
Bodemer. Maar met name
garens zijn belangrijk in haar
sieraden. Bodemer gebruikt het
draad als versiering maar ook
als ondergrond voor edelstenen
en edelmetaal. Voor Bodemer
is het gebruik van garens in
sieraden een voortzetting van
een familietraditie. Haar oma
maakte de te grote ring van haar
overleden man passend door
er een wollen draad omheen
te wikkelen. Dit inspireerde
Bodemer deze traditie voort
te zetten.
Halssieraad van Iris Bodemer; garen,
oesterschelp, aquamarijn, koper;
edelsmeden, borduren; 2008; Duitsland;
bruikleen Galerie Marzee, Nijmegen

208

Zilver

De keuze voor zilver om
sieraden van te maken,
is veelal bepaald door de
beschikbaarheid van het
materiaal. Vaak was dat
zilvergeld. Bezit en sieraad
zijn dan ook nauw met elkaar
verbonden. Veel sieraden zijn
gemaakt van omgesmolten
zilvergeld en soms waren
munten ook onderdeel van het
sieraad. Met het tonen van je
bezit aan sieraden verwierf je
aanzien.

ZILVER
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Hanne Bruun
De Groenlandse edelsmid en
ontwerpster Hanne Bruun
experimenteert met zilver,
afvalmaterialen en Groenlandse
materialen als blaas, stukjes
zeehondenbont, benen en kralen.
Haar stijl laat zich omschrijven als
een freestyle. De natuur om haar
heen, en de dieren en materialen
zijn haar inspiratie.
Hanne Bruun werd geboren in
Maniitsoq, West-Groenland,
in 1972. In Nederland volgde
zij verschillende opleidingen
voor edelsmeden. In 2011
richtte zij haar eigen bedrijf op:
Hanne Bruun Greenlandic and
Contemporary Art. Sinds 2014
woont en werkt Hanne Bruun
weer in Groenland.
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Sámisch zilver

Jühls’ Silvergallery

De Sámi, een nomadenvolk van
rendierhouders, maakten zelf geen
sieraden. Het gereedschap van de edelsmid
was gewoon te zwaar om mee te nemen
onderweg. Wel ontwierpen ze sieraden,
maakten deze in rendiergewei en lieten
ze vervolgens maken door edelsmeden.
Zilver was een goede, waardevaste
investering, licht om mee te nemen en het
gaf de eigenaar aanzien. In geval van nood
konden ze het ruilen tegen goederen.
Maar liever droeg men de sieraden bij
belangrijke gebeurtenissen. Het zilver
bleef in de familie en werd doorgegeven
aan volgende generaties. Hedendaagse
ontwerpers baseren hun ontwerpen op
oude Sámi sieraden.

1
Halsketting ‘Zeehond’
Zilver; 2014; Groenland; 7026-6

2
Halsketting ‘IJsbeer’
Zilver, rendiergewei, leer; 2014;
Groenland; 7026-2

3
Halsketting ‘Beer’

Bruidsringen; zilver; 2006; Jühls’
Silvergallery, Kautokeino, Noorwegen;
RV-6058-24, 26, 27, 28

8
Oorspronkelijk droegen de Sámi
geen broches. In de achttiende
eeuw maakten ze kennis met
filigrainwerk uit Zuid-Noorwegen.
Vrouwen droegen de broches
bij doopfeesten en ook als
bruidssieraad, vaak meerdere
tegelijkertijd.
Zilver, goud, bladgoud, glas; 2006; Jühls’
Silvergallery, Kautokeino, Noorwegen;
RV-6058-34, 37, 39, 40, 41

9
Zilveren sieraden als deze worden
gedragen op hoogtijdagen, bij
huwelijk en doop. Van zilver, dacht
men, ging ook een genezende
werking uit.
Oorhangers; zilver, glas; 2006; Jühls’
Silvergallery, Kautokeino, Noorwegen;
RV-6058-22

Zilver, rendiergewei, leer, glas; 2014;
Groenland; 7026-3

10
Zilveren kronen werden gedragen
door Sámi bruiden. Dit is begin
21ste eeuw nog steeds een
levende traditie. Op deze kroon
zijn slechts vier versieringen
bewaard gebleven. De rode
stenen zijn glazen imitatieedelstenen.

4
Halsketting ‘Sneeuwhoen’
Zilver, rendiergewei; 2014;
Groenland; 7026-7

5
Oorbellen ‘Zeehond en
vrouwenmes’

Zilver, glas, laken; graveren; 1845;
Lapland-Noors, Noorwegen; RV-1020-1

10

Zilver; 2014; Groenland; 7026-4

6
Oorbellen ‘Zeehond’
Zilver, zeehondenbont; 2014;
Groenland; 7026-5

7
Het Sámische zilver kreeg meer
bekendheid in de jaren ‘60.
Frank Jühls opende zijn Jühls’
Silvergallery in Kautokeino
waar hij zilveren sieraden met
Sámische motieven maakte. Na
Jühls volgden diverse Sámische
zilversmeden zijn voorbeeld.

1

9
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Turkmeense sieraden

Sieraden gedragen door
vrouwen in de steden
11
Armbanden

Van alle Turkmeense groepen zijn met
name de Tekke beroemd om de rijkdom en
variatie van hun zilveren sieraden. Dit was
goed te zien bij bruiden, die van top tot teen
behangen waren met sieraden. Het totale
gewicht van deze sieraden kon meer dan
vijftien kilo zijn. Veel gebruikt is de rode
edelsteen kornalijn, die vruchtbaarheid zou
bevorderen. Sieraden waren belangrijke
erfstukken die van moeder op dochter
overgingen. De sieraden waren niet voor
dagelijks gebruik, maar voor feestelijke
gebeurtenissen.

Zilver, goud, koperlegering, kornalijn;
vergulden; 1880-1920; Tekke,
Afghanistan; TM-5342-3, TM-5342-4

12
Hoofdsieraad
Zilver, kornalijn; ajourwerk; 1880-1920;
Tekke, Oezbekistan; RV-5365-3

13
Borstsieraad
Zilver, goud, kornalijn; ajourwerk,
vergulden; 1880-1920; Tekke,
Afghanistan; RV-5100-2

15
Rugsieraad
Dit sieraad kreeg een bruid
cadeau van haar schoonouders.
Een pasgetrouwde vrouw in
Turkmenistan droeg het op de rug
als bescherming tegen mogelijke
bedreigingen van achteren.
Het sieraad zat vast aan de
haarvlechten. Een getrouwde
vrouw mocht haar vlechten alleen
op de rug dragen.
Zilver, goud, kornalijn; vergulden; 18001900; Tekke, Turkmenistan; RV-5000-116

16
Dit zijn sieraden van stedelingen
uit Oezbekistan en Tadzjikistan.
De twee hangers droeg een
vrouw aan weerszijden van het
hoofd, over de hoofddoek heen.
Ze droeg ze alleen binnenshuis.
Zilver, goud, glas, parel; ca. 1900;
Oezbekistan, Tadzjikistan; RV-5639-15, 16, 14

Sieraden van Yomut
Turkmeense vrouwen
17
Vrouwen droegen deze
amulethouders uitsluitend als
bescherming tegen ongeluk of
kwade invloeden. De houder
bevatte papiertjes met
beschermende of Koranteksten.

14
Turkmeense bruiden en jonge
gehuwde vrouwen droegen dit
borstsieraad.
Zilver, goud, kornalijn; ajourwerk,
vergulden; 1880-1920; Tekke,
Oezbekistan; RV-3830-1h

Zilver, goud, kornalijn; vergulden; 1868;
Yomut, Iran; RV-5365-1

18
Yomut Turkmeense vrouwen
droegen dit vergulde halssieraad.
Bij deze verguldingstechniek
brengt de edelsmid een
amalgaam van kwikzilver en goud
aan op het oppervlak van een
sieraad. Door het amalgaam licht
te verhitten, verdampt het kwik
en zet het laagje goud zich vast.
Deze vorm van vergulding is zeer
goed bestand tegen oxidatie.
Zilver, glas, goud, kornalijn; edelsmeden,
vergulden; 1880-1920; Yomut, Iran;
TM-4534-1

16

15
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Navajo, Zuni, Hopi, Santo
Domingo Pueblo en Sac-Fox
Native North American sieraden uit het
Zuidwesten van de Verenigde Staten
kenmerken zich door een combinatie van
zilver en turkoois. De Navajo waren de
eersten die zilveren sieraden maakten.
Aanvankelijk gebruikten de Navajo zilveren
munten en een zware stempeltechniek.
Rond 1880 had het ambacht zich verspreid
naar andere Southwest Native Americans,
vooral onder de Zuni en de Hopi. Turkoois
werd vanaf 1881 in zilveren sieraden
verwerkt. In de 19de en 20ste eeuw
ontwikkelden zich specifieke stijlen mede
door nieuwe geïmporteerde materialen en
raakten de sieraden internationaal populair.

Cluster work

47

Tufa giettechniek

Pat Pruitt

Armband door M.D. Besselente; zilver,
bloedkoraal; cluster work; 2006; Zuni,
New Mexico, USA; RV-6054-48

25
De motieven stellen twee
Butterfly Maiden (vlindermeisje)
Katsinam of Palik Mana
Katsinam voor, met hun
karakteristieke hoofdtooien en
gezichtsbeschildering.

30
Het gecompliceerde motief wordt
als spinnenweb geïnterpreteerd,
maar ook als in elkaar geweven
maisplanten. Mais heeft in
de cultuur van de Pueblo een
belangrijke symbolische waarde.

Inlay

Armband door Eddison Wadsworth
Soohafyah; zilver; overlay-techniek;
2006; Hopi, Arizona, USA; RV-6054-32

Armband door Dino Garcia; zilver,
turkoois; tufa giettechniek; 2007; Santo
Domingo Pueblo, New Mexico, USA;

20
Armbanden met voorstelling
van een sterrenhemel met Yei’ii
figuren.

26
Op de armband staat Kokopelli,
symbool van vruchtbaarheid. In
zijn bochel draagt hij zaden.

Zilver, bloedkoraal, parelmoer, turkoois,
git, plastic; inlegwerk; 2007; Navajo,
Arizona, USA; RV-6076-24,25

Armband door Chris Mansfield; zilver;
overlay-techniek; 2006; Hopi, Arizona,
USA; RV-6054-30

21
Het inlegwerk heeft het Sunface
motief.

27
In het centrum is Crow Mother
(kraai Moeder) Katsina of
Angwusnasomtaqa te zien,
met aan weerszijden Mudhead
(modderhoofd) Katsinam. Crow
Mother Katsina wijdt jonge
jongens in de Katsina kennis en
cultuur in.

34
Roestvrij staal, zirkonium,
industriële diamant: het zijn
geen materialen waarbij meteen
wordt gedacht aan sieraden.
Toch vervaardigt Pat Pruitt
(Laguna Pueblo/Chiracahua
Apache), oorspronkelijk
opgeleid als ingenieur, bijna
al zijn sieraden uit industriële
materialen met behulp van
computergestuurde machines.
De functionele schoonheid van
de onconventionele materialen
spreekt Pruitt aan. Tevens maakt
het werken met industriële
technieken grotere precisie en
reproduceerbaarheid mogelijk.
Voor Pruitt vertegenwoordigen
zijn sieraden een eigentijdse en
persoonlijke kijk op zijn Native
North American achtergrond
waarbij ambacht en traditie nog
steeds een grote rol spelen.

19
De kleine stukjes koraal die puntig
zijn gesneden, zijn een typisch
voorbeeld van cluster work.

RV-6076-28

Armband door Eddie Edaakie; zilver,
turkoois, git, koraal; inlegwerk; 2006;
Zuni, New Mexico, USA; RV-6054-41

22
In het inlegwerk is het
karakteristieke Zuni Rainbow Man
motief te zien.
Armband door Fred en Lolita Natachu;
zilver, turkoois, git, koraal, parelmoer,
lapis; overlay inlay; 2006; Zuni, New
Mexico, USA; RV-6054-42

Overlay
23
Op deze pictorial bracelet staat
een man voor de hoghaan, om
dansers te verwelkomen.
Armband door Floyd Becenti; zilver,
gold-filled 12K; overlay-techniek; ca. 1990;
Navajo, Arizona, USA; RV-5819-25

24
De motieven op de armband
stellen Mudhead (modderhoofd)
Katsinam en maisplanten voor.
Armband door George Phillips; zilver;
overlay-techniek; 2006; Hopi, Arizona,
USA; RV-6054-29

34
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Armband door Howard Dennis; zilver;
overlay techniek; 2006; Hopi, Arizona,
USA; RV-6054-31

Stempelen
31
De stijl van deze armband
werd in de jaren 1950
ontwikkeld door Navajo
sieraadontwerpers in Scottsdale,
een kunstenaarsgemeenschap bij
Phoenix, Arizona.
Armband door Albert Bighand; zilver;
stempelen; 2007; Navajo, Arizona, USA;
RV-6076-31

32
Mannenarmband door Richard
Thomas
Zilver, natuurlijke turkoois; stempelen;
ca. 1940-1960; Navajo, New Mexico, USA;
RV-6054-38

28
Op deze pictorial bracelet, een
type armband dat vooral populair Chip inlay
werd na 1980, staat een man die
naar de hoghaan, een traditioneel 33
Navajo huis, terugkeert.
De motieven op deze armband,
in de vorm van een kruis, ster,
Armband door T.A. Begay; zilver, overlay
maansikkel, veren en een
techniek; ca.1990; Navajo, Arizona, USA;
watervogel, zijn ontleend aan
RV-5739-5
de peyote-cultus van de Native
American Church.
29
De geometrische en regen- en
Zilver, turkoois, bloedkoraal; chip
wolkenmotieven zijn zeer
inlegwerk; voor 2007; Navajo, Arizona,
oude motieven ontleend aan
USA; RV-6076-42
beschilderd aardewerk.
Armband door Peter Nelson; zilver;
overlay techniek, graveren, stempelen;
2007; Navajo, Arizona, USA; RV-6076-7

Armband ‘Mountain’ van Pat Pruitt;
zirkonium 702; cnc freezen, vormen
met hydraulische pers, oxideren; 2017;
Verenigde Staten; schenking Familie
Frank Tjepkema; 7111-1
Armband ‘Rain’ van Patt Pruitt; roestvrij
staal; lasergraveren, vormen met
hydraulische pers; 2017; Verenigde
Staten; schenking Familie Pat Pruitt ;
7111-3
Armband van Patt Pruitt; industriële
diamant, zirkonium; lasergraveren,
vormen met hydraulische pers, oxideren,
inleggen; 2017; Verenigde Staten; 7111-2
schenking Familie Frank Tjepkema
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Kettingen

Broches, gesp en hanger

Southern Plains sieraden

Ringen

38
De iconische squash blossom
(pompoenbloem) ketting
met sikkelvormige hanger,
kenmerkend voor het Zuidwesten,
werd ontwikkeld door Navajo
edelsmeden. Pompoenbloemen
worden geassocieerd met
overvloed en nieuw leven.

40
Broche in klassieke Navajo stijl

Zilver, turkoois; cluster work; 1960-1980;
Zuni, New Mexico, USA; RV-5739-1

Broche door Albert Cleveland; zilver,
turkoois; stempelen; 2000; Navajo; New
Mexico, USA; RV-6054-14

‘Duits zilver’ of ‘nikkel zilver’ is een
legering van koper, nikkel en zink,
met een witte kleur. Door een
gebrek aan zilver en munten in de
grensgebieden van de Verenigde
Staten, werd dit uit Duitsland
afkomstige nikkel zilver in de 19e
eeuw geïmporteerd. Nikkel zilver
is gemakkelijk te bewerken en
werd gebruikt om o.a. kettingen,
stropdassen en oorbellen van
te maken. Aan het begin van de
20ste eeuw werd nikkel zilver
vooral gebruikt om Native North
American Church sieraden van
te maken.

45
Deze ringen kunnen waarschijnlijk
worden toegeschreven aan
Zuni Governor to Pa-lo-wah-tiwa (Patricio Pino). Ze kunnen
gerekend worden tot de vroegste
Zuni edelsmeedkunst. Zij lijken
eerder van wit metaal dan van
zilver te zijn gemaakt. Mogelijk
zijn de ringen geïmporteerd
vanuit de Southern Plains.

35
Halssnoer met Rainbird of
Waterbird-motieven. Het
motief van de vogel die gebeden
meevoert naar God is ontleend
aan de peyote-cultus van de
Native American Church.
Zilver, turkoois; chip inlegwerk; 2000;
Navajo, Arizona, USA; RV-6054-23

36
De figuurtjes stellen Zuni meisjes
voor.
Halssnoer door Joyce Waseta; zilver,
schelp, turkoois, koraal; git; inlegwerk;
2006; Zuni, New Mexico, USA; RV-6054-44

37
Naja
De hanger in de vorm van
een dubbele sikkel wordt naja
genoemd, afgeleid van het
Navajo woord dat sikkel betekent.
De Navajo namen deze vorm
over van de Spanjaarden, die
het tuig van hun paarden ermee
versierden. Het motief gaf
bescherming.

39
Deze ketting toont de traditie van
sieraden van schelp en steen bij
de Pueblo van Santo Domingo.
De stijl van grote met de hand
gerolde turkoois kralen is meer
dan 1000 jaar oud.
Zilver, natuurlijke turkoois, geverfd
bamboe koraal; graveren, stempelen;
voor 2007; Santo Domingo Pueblo,
New Mexico, USA; RV-6076-22

Zilver, turkoois; cluster work; 1900-1997;
Navajo; Arizona, USA; RV-5894-5

41
Het motief lijkt zowel op een Zuni
Knifewing als op een dubbele
adelaar.

42
De hanger stelt een weddingbasket voor, een gevlochten mand
die bij huwelijksrituelen wordt
gebruikt.
Hanger door Roland H. Begay; zilver,
koper; stempelen; 2007; Navajo, Arizona,
USA; RV-6076-48

43
Op deze gesp van een heupriem
zijn Kokopelli, de gebochelde
fluitspeler en de rode rotsen
van het landschap in Arizona
afgebeeld.
Zilver; overlay techniek; voor 2007; Hopi,
Arizona, USA; RV-6076-12

Halsketting door F.L. Begay; zilver,
turkoois; gieten, stempelen, graveren;
1970-1980; Navajo, Arizona, USA;

44
De Sac-Fox edelsmid Bruce
Ceasar is een derde generatie
edelsmid die in de Southern
Plains traditie werkt, vaak met
de symboliek van de Native
American Church. Bruce Caesar
leerde het vak van zijn vader,
de bekende Pawnee edelsmid
Julius Caesar. Deze kettingen
hebben bijzondere hangers, een
dubbel kruis en een sikkel. In de
kettingen zijn langwerpige kralen
van been verwerkt, waarmee ook
haarsieraden worden gemaakt.
Halssieraden door Bruce Ceasar;
Duits zilver; stempelen, graveren; 1994;
Sac-Fox, VS; RV-5819-55, 56

RV-5776-7

49

Zilver of wit metaal; graveren; ca. 1880;
Zuni, New Mexico, USA; RV-674-9a, b, 10

46
Voor deze ring is het turkoois in
kleine, ronde stukjes gesneden.
Deze petit point techniek
ontwikkelden de Zuni in de
20ste eeuw.
Zilver; turkoois; petit point inlegwerk;
2007; Zuni, New Mexico, USA; RV-6076-6

47
In deze ring zijn de stenen
omgeven door zilver. Deze
techniek van channel inlegwerk
werd vooral door Zuni toegepast.
Zilver, koraal, turkoois; gieten, channel
inlegwerk; 2007; Zuni, New Mexico, USA;
RV-6076-1

48
Ringen
Zilver, turkoois, bloedkoraal; chip
inlegwerk; 1970’s; Navajo, Arizona, VS;
RV-6076-44, 45

43
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Tuareg kruizen

49
Tuareg-kruizen

Was het aanvankelijk een mannensieraad,
vanaf de jaren ‘70 zijn het vooral vrouwen
die de kruizen als hanger dragen. Er zijn
21 verschillende vormen bekend, allemaal
genoemd naar oasesteden en -streken in
Niger. Waarschijnlijk gaven de dragers van
de hangers hiermee aan waar zij vandaan
kwamen. De meest bekende vorm is
het Agadez-kruis, dat in de 20ste eeuw
uitgroeide tot een symbool voor Tuaregidentiteit en dat terug te zien is op allerlei
voorwerpen. Tuareg noemen de hanger
tenaghalt, dat verwijst naar het gietproces
van de hangers. Vanaf de jaren ‘70 vonden
complete series gretig aftrek onder
toeristen.

Zilver; verloren-was-giettechniek,
ciseleren; 1970-1990; Tuareg, Niger,
Afrika; TM-5485-1 t/m 21

Oumou Sy
50
Modeontwerpster Oumou Sy
woont en werkt in Senegal.
Haar Senegalese achtergrond
vormt de inspiratie voor haar
ontwerpen waarin ze Afrikaanse
en westerse materialen,
technieken en motieven
vermengt. In de hoofdstad Dakar
heeft ze de mode- en design
academie Atelier Leydi opgericht
en de jaarlijkse internationale
Fashion Week geïnitieerd. Door
te investeren in de ontwikkeling
van een mode-industrie geeft
Oumou Sy een belangrijke impuls
aan de economie en het behoud
van traditionele ambachten en
technieken in Senegal.
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De Imazighen van Marokko

Azza Fahmy

De Imazighen van Marokko zagen zilver
als een gezegend metaal dat staat voor
zuiverheid. Een bruid kreeg in haar uitzet
altijd sieraden mee. Sieraden waren
ook een manier om te sparen en werden
van generatie op generatie doorgegeven.
Tegenwoordig worden de traditionele
sieraden alleen nog bij speciale gelegenheden gedragen. Een vrouw die zilveren
sieraden als een kledingspeld, armband,
halssnoer, oorring of een khamsa, handje,
draagt, toont haar verbondenheid met
haar tradities en afkomst.

54
Azza Fahmy is de eerste vrouw
in Egypte die is opgeleid door de
meestergoudsmeden in Khan El
Khalili, de beroemde souk in Caïro
en het centrum van de Egyptische
sieradenwereld. Ze is één van de
belangrijkste sieraadontwerpers
in de Arabische wereld en een
voorbeeld voor de generatie
vrouwelijke sieraadontwerpers
na haar. Haar hedendaagse
sieraden, gemaakt met
traditionele technieken, zijn een
voortzetting van traditionele
Midden-Oosterse sieraden. Azza
Fahmy leidt jonge edelsmeden
op in haar werkplaats in de hoop
het langzaam verdwijnende
ambacht van edelsmid in Egypte
te behouden.
Armband ‘Suma’ van Azza Fahmy; zilver,
goud; ajour zagen; 2014; Egypte

Sieraden voor een bruid
51
Dit halssieraad is samengesteld
uit delen van oudere sieraden.
Kostbare sieraden zoals deze
waren deel van de bruidsschat.
Het was gebruik dat vrouwen de
materialen kozen waarmee de
edelsmid een sieraad maakte.

Halssieraad, armband en hoofdsieraad
van Oumou Sy; zilver, koper; ajour,
graveren; 2000; Senegal; bruikleen
Wereldmuseum Rotterdam

Zilver, amber, email, glas, koraal, schelp;
niëllotechniek; ca. 1940; Ida ou Semlal,
Marokko; TM-6387-3

52
Dit sieraad voor een bruid wordt
op zijn plaats gehouden door
kettingen en geëmailleerde haken
die boven en achter op het hoofd
vastgemaakt worden. De plaatjes
hangen aan weerszijden van het
gezicht. Dergelijke hoofdsieraden
waren gewoonlijk familiestukken
die moeders aan hun dochters
doorgaven.

49

Voorhoofdsieraad; zilver, email, glas;
emailleren; ca. 1930; Tahala, Marokko;
TM-6387-7
51

53
Voorhoofdsieraad voor een bruid
50

Zilver, email, glas, koraal; emailleren,
niëllotechniek; 1910-1940; Ida ou Semlal,
Marokko; TM-6387-1

De tekst op de armband is van
een populair lied gezongen door
de legendarische Egyptische
zangeres Umm Kulthum:
“Your eyes took me back to my
long lost days,
taught me to regret the wounds
of the past,
what I’ve seen before I’ve seen you
is a wasted life,
life has only started with your
light”.
De hand van Fatima beschermt
de drager tegen het ‘boze oog’.
Ring ‘Fatima’ van Azza Fahmy; zilver,
goud; smeden, filigrain; 2009; Egypte

Deze oorbellen zijn geïnspireerd
op traditionele plattelands
sieraden uit Egypte.
Oorbellen van Azza Fahmy; goud,
carneool; edelsmeden; 2011; Egypte
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Armbanden

Fibulae

Halssieraad

55
Deze armbanden droegen
Amazighvrouwen uit de
westelijke Anti-Atlas. Zij zijn
gemaakt in het dorp Ifrane, een
belangrijk handelscentrum en
karavaanknooppunt.

58
Beide kledingspelden, fibulae,
zijn door een schakelketting
verbonden en gebruikt om de
wikkeldoek vast te binden.
De versieringen in ajour worden
ook wel ‘wormgaatjes’ genoemd.
In het reliëf is gesmolten hars van
de jeneverbesboom gegoten.
De driehoekige fibula is tegenwoordig een symbool voor de
identiteit van de Imazighen.

61

Zilver, amber, email; inleggen,
niëllotechniek; 1900-1925; Shluh, Ifrane
de l’Anti-Atlas, Marokko;
TM-6387-4a, TM-6387-4b

56
Paar scharnierende armbanden
met versieringen met florale en
geometrische motieven
Zilver, email; emailleren, niëllotechniek,
filigrain, granuleren; 1900-1925; Ida ou
Semlal, Marokko; TM-6387-5a; TM-6387-5b

Armbanden uit Algerije
57
De armbanden werden door
Kabylische vrouwen gedragen
tijdens feesten en bij andere
bijzondere gelegenheden.
Zilver, email, koraal; emailleren,
granuleren; 1900-1925; Kabylen, Algerije;
TM-5618-1a,b

Zilver; ajourwerk; laat 19e- vroeg 20ste
eeuw; Shluh, Anti-Atlas, Marokko;
TM-3064-3,4

59
De driehoeksvorm van de
kledingspelden, de fibulae,
kent meerdere betekenissen,
waaronder de vrouwelijke
vruchtbaarheid. Een andere
interpretatie is die van de
ramskop, die verwijst naar een
oude cultus van de ram in NoordAfrika. De ram stond symbool
voor lichamelijke kracht, viriliteit
en een actief leven.
Zilver; ajourwerk, graveren, solderen;
1920-1960; Shluh, Marokko; TM-5504-10

60
Bij de Imazighen was het beroep
van edelsmid voorbehouden aan
Joden. Tot midden twintigste
eeuw werden hun sieraden
dan ook gemaakt door Joodse
edelsmeden. Na de oprichting
van de staat Israël in 1948
emigreerden vrijwel alle Joodse
Imazighen naar dit land. Het
Joodse ambachtswerk is nog
altijd herkenbaar aan de verfijnde
techniek, zoals ook op dit sieraad
is te zien.
Kledingspeld, fibula; zilver, email, glas;
emailleren, inleggen, niëllotechniek; 19001925; Ida ou Semlal, Marokko; TM-6387-2

55

Zilver, koraal, sisal, niëllotechniek; 19001925; Ahl Massa, Marokko; TM-6387-6

Hanger
62
De hanger stelt de tombe van
een moslimheilige voor. Men
geloofde dat van dit heiligengraf
zegen, baraka, uitgaat. De
beide kledingspelden hebben
de vorm van een schildpad.
Diermotieven zouden de drager
ook beschermen tegen kwade
krachten.

53

64
Handje van Fatima
Het sieraad dat in Nederland
bekend staat als ‘handje van
Fatima’, heet in Marokko kortweg
khamsa, vijf. Het handje bood
oorspronkelijk bescherming tegen
het kwaad en vooral tegen het
‘boze oog’. Tegenwoordig staat de
vijf vooral voor de vijf zuilen van
de islam en voor de vijf dagelijkse
gebeden.
Halssieraad; zilver, email, glas; ciseleren,
emailleren; 1940-1960; Shluh, Massa,
Marokko; TM-5070-2

Zilver, koper, glas; midden 20ste eeuw;
Shluh, Oued Drâa, Marokko; TM-3957-3

Oorhangers
63
Deze oorhangers behoorden tot
de huwelijksuitzet en dracht van
een Joodse bruid.
Het plaatje met haak bevestigde
je op het voorhoofd.
De Joodse edelsmeden in Tahala
maakten en verkochten sieraden
voor zowel hun geloofsgenoten
als voor de moslims in hun
omgeving.

65
Op het handje van Fatima is
een hagedis afgebeeld. Ook de
hagedis was bekend om zijn
werking tegen het boze oog. Het
dier bracht geluk.
Amulet; zilver; ciseleren, vormgieten;
midden 20ste eeuw; Marokko; TM-5070-1

Zilver, email, glas, koraal; emailleren;
1900-1925; Tahala, Marokko; TM-6387-8

65

ZILVER

Joodse edelsmeden in Jemen
In Jemen waren van oudsher, tenminste
vanaf de tiende eeuw, veel Joodse edelsmeden actief. Het waren bekwame
ambachtsmensen, bekend om het verfijnde
zilverwerk, zoals filigrain. Omdat zij een
andere religie hadden, geloofden sommige
moslims dat hun sieraden geluk brachten.
Het zilver was afkomstig uit lokale zilvermijnen, maar vooral van het omsmelten
van munten en oude sieraden. Al naar
gelang de wens van de opdrachtgever
mengde de edelsmid het zilver met onedele
metalen om zo grotere sieraden te creëren.
Het ambacht ging van vader op zoon.
Vrijwel alle Joodse edelsmeden verlieten
het land in 1949-1950 en emigreerden
naar Israël.

54
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Jemenitische sieraden
van top tot teen
Jemenitische vrouwen droegen
veel sieraden. Op hun bruiloft
droegen Joodse vrouwen soms
wel vijf paar armbanden.
Moslimvrouwen droegen bij
bruiloften tot wel zeven paar
van dit soort armbanden. Een
Jemenitische bruid was vaak zo
zwaar behangen met sieraden
dat zij nauwelijks kon bewegen.
Om de kosten te beperken leende
men de sieraden soms van
andere families of huurde een set
sieraden bij de edelsmid.
66
Armbanden gemaakt door
Salim Iraqi
Zilverlegering; edelsmeden, filigrain,
granuleren; 1900-1920; Jemen;

68
Joodse bruiden droegen kostbare
sieraden van verfijnd filigrain.
De bruid kreeg ze van haar
aanstaande als huwelijksgift of
van haar vader als onderdeel
van de bruidsschat. De sieraden
moesten bij voorkeur nieuw en
compleet zijn als symbool voor de
nieuwe verbintenis.
Armband; zilverlegering; edelsmeden,
filigrain, granuleren; 1900-1949; Jemen;
TM-5086-4
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Enkelring door Salim Bahashwan

Kin- en halssieraden

70
Nadat de Joodse edelsmeden in
vrij korte tijd waren vertrokken,
namen moslims het ambacht
over. Aan de eenvoudige
uitvoering van deze enkelring
is te zien dat veel kennis was
verdwenen.
Makers signeerden hun sieraden
met een stempel of een gravering.
In 1920 werd dit verboden.

73
Deze sieraden droegen de
vrouwen rond de kin en de
kaaklijn, vastgemaakt aan een
doek of vastgestrikt langs het
achterhoofd. Het geluid dat
de hangers maken zou kwade
geesten verdrijven.

Enkelring door Salim Bahashwan; zilver;
edelsmeden; 1950-1970; Tarim, Jemen;

Zilverlegering; edelsmeden, filigrain,
granuleren; voor 1976; Jemen;
TM-4313-32, TM-4256-2

TM-5359-65

69
De Joods-Jemenitische Bawsanifamilie uit Sana’a stond bekend
om zijn fijne filigrainwerk.
Armband door Ibrahim Bawsani; zilver;
edelsmeden, filigrain, granuleren; 19121913; Jemen; TM-5359-21

TM-4313-40a, -40b

67
De familie Iraqi was een Joodse
familie van edelsmeden in Sana’a.
Hoewel de Joodse gemeenschap
relatief klein was, waren er in de
hoofdstad Sana’a tot 1949 rond
driehonderd Joodse edelsmeden
werkzaam.

Amulethouders
71
In Jemen droegen zowel moslims
als Joden amulethouders.
Jemenitische moslims vulden
het amulet met papiertjes
met Koranverzen of Arabische
heilwensen. Bij Jemenitische
Joden bestonden de amuletten
vaak uit gebeden, Bijbelse
teksten of kabbalistische
formules. Ook zonder inhoud
hebben amulethouders een
beschermende waarde.
Zilverlegering; edelsmeden, filigrain;
midden 20ste eeuw; Hadramaut, Jemen;

Armband door Dawud Iraqi; zilver,
aluminium; edelsmeden, filigrain,
granuleren; voor 1920; Taiz, Jemen;

TM-3133-43

72
Op de amulethouder een Engelse
munt uit het jaar 1914, met
afbeelding van St. George die de
draak verslaat. Het geluid van de
belletjes aan de amulethouder
hielp de kwade geesten te
verdrijven.

TM-5412-10

71

Geelkoper, zilverlegering, goudlegering;
edelsmeden, granuleren, stansen,
vlechten; 1914-1986; Jemen; TM-5086-1
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Kralen

Vermoedelijk zijn de vroegste
kralen gemaakt van materiaal
van zee- en landdieren.
Pas later verscheen de
glaskraal. Meegenomen
door ontdekkingsreizigers
en handelaren was de kraal
een gewild handelsartikel.
Wat aanvankelijk een ruilen betaalmiddel was, is in
veel delen van de wereld niet
meer weg te denken en wordt
inmiddels ook overal gemaakt.
Van alle materialen is glas het
meest toegepast. Kralen zijn
er in alle soorten en maten.
Soms heeft de kleur van de
kraal en het motief van het
kralensieraad een betekenis,
maar vaak ook zijn ze louter
decoratief.

KRALEN

Glaskralen

58

Poederglaskralen

Millefiori

1
In Afrika hebben veel kralen
een naam en een betekenis. De
belangrijkste poederglaskralen
zijn de adjagba en de bodom.
Men gelooft dat de bodom kraal
uit de grond komt en zichzelf
vermenigvuldigt wanneer je hem
begraaft. De adjagba kraal is
meestal geel, wat in Ghana staat
voor rijkdom en volwassenheid. Er
wordt veel handel mee gedreven.

3
De letterlijke vertaling van
Millefiori is ‘duizend bloemen’.
De techniek voor het maken van
deze veelkleurige kraal ontstond
in Egypte. De Afrikaanse exemplaren zijn gemaakt in Venetië.
Omdat deze kralen nog steeds
met de hand worden vervaardigd,
zijn er geen twee hetzelfde.

Adjagba kralen; poederglastechniek;
Krobo, Ghana; AM-477-15, 29, 39

2
De poederglastechniek is een
techniek die ontstond in Afrika.
Glas wordt fijngemalen tot
poeder en vervolgens in mallen
afgebakken tot kralen. Deze
techniek wordt nog steeds
beoefend.
Poederglaskralen, katoenen-koorden;
poederglastechniek; voor 1996; Asanteregio, Ghana; RV-5899-390, 391, 973, 977
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Millefiori glaskralen; techniek van het
winden; West-Afrika; AM-477-7, 8, 9, 11, 13

4
Halssieraden
Poederglaskralen en glaskralen;
poederglastechniek, techniek van het
winden en het trekken; Ghana, Kumasi,
Mali, Nigeria, West-Afrika; AM-578-11, AM472-3, 6, 7, 9, AM-477-16, 27, 43, 54, 59

Kralen uit Venetië
5
De glaskralen van al deze
kettingen zijn gemaakt in Venetië.
Venetië was in de vijftiende eeuw
een belangrijk productiecentrum
van glaskralen. Van daaruit
werden de kralen geëxporteerd
naar onder andere West-Afrika.
In de zeventiende eeuw werden
glaskralen geruild tegen goud,
palmolie en andere producten.
Venetiaanse glaskralen; techniek van het
winden; West-Afrika; AM-477-42, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51

Chevronkralen
6
De chevronkraal is een
aristocraat onder de kralen
en heeft waarschijnlijk een
Egyptisch-Arabische oorsprong
maar is gemaakt in Venetië
of Murano. De zes lagen van
afwisselend wit, blauw en rood
van deze getrokken kralen krijgen
door slijpen hun typische chevronmotief. Grote exemplaren zijn
populair in Kameroen, Gabon
en het Congo-gebied, terwijl de
kleine gewild zijn in Senegal.
7

Chevron glaskralen; techniek van trekken;
West-Afrika; AM-477-1, 2

7
Halssnoer
Chevronkralen, tanden; voor 1985;
Democratische Republiek Congo; AM-478-1

14
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Elena Stonaker
8
Hals- en enkelsieraad
Glaskralen, vezel, leer, parelmoer; rijgen,
leer bewerken; voor 1939; Xhosa, ZuidAfrika; TM-1322-386, TM-3026-8

9
Deze halsketting werd door
een huwbare vrouw gedragen,
waarbij de drie schijven op de rug
hingen.
Leer, kralen; leerbewerken; voor 1983;
Turkana, Kenia; AM-444-3

11
Bij de Nguni volkeren worden
veel kralen in sieraden en kleding
verwerkt. Het maken van
kralenwerk is een taak voor de
vrouwen en vooral tienermeisjes.
Ongehuwde meisjes dragen een
schaamschort of korte rok en
kralenwerk zoals hoofdbanden
met lange franjes, oorsieraden,
nekbanden, halskettingen en
gordels voor om de heupen en om
de billen. Na haar huwelijk draagt
een vrouw minder kralenwerk.
Het rijke kleurenpalet gebruiken
de Ndbele, een Nguni volk, sinds
zij hun vrijheid kwijtraakten. Hun
kralenwerk werd een symbool van
hun identiteit en hun verzet tegen
onderdrukking.

10
Deze halskettingen bestaan
uit verschillende strengen met
kralen die aan de uiteinden
samenkomen in gevlochten touw. Glaskralen, koper, katoenvezel, messing,
Glaskralen, touw, muntstukken; rijgen;
20ste eeuw; Bashi, Democratische
Republiek Congo; AM-452-3, 4

13
Dit halssieraad is van de
Haratin, een bevolkingsgroep
in Algerije. Het is zowel sieraad
als amulet. De vorm van het
sieraad lijkt te zijn geïnspireerd
op een buffelkop. De buffel staat
symbool voor orde en stabiliteit.
De twee vierkantmotieven op
het borstgedeelte symboliseren
vermoedelijk een heiligengraf,
koubba.
Glaskralen, kleurstof, kunststof, vezel;
vlechten; voor 1957; Haratin, ZuidAlgerije; TM-2650-4

14
Yoruba kronen
Een kroon is een van de
textielmaterialen; 1850-1947; Nguni,
belangrijkste attributen van een
Zuid-Afrika; TM-2285-8, TM-4010-7
Yoruba koning. Nadat de koning
zijn functie heeft aanvaard
verbergt hij zijn gezicht voor
12
het publiek met een sluier van
Dit halssieraad heeft tal van
versieringen met betekenissen. Zo kralensnoeren. Het gezicht op de
bieden de vijf munten, afkomstig kroon verbeeldt dan de koning.
uit Tunesië, Egypte en Ottomaans De kralen beschermen de koning
Turkije bescherming tegen kwade en hebben ook een helende
functie. De vogel bovenop de
krachten. De twee sleutels zijn
kroon verwijst naar de mythische
amuletten die van belang zijn
vogel die de eerste koning
voor een veilige geboorte van
een kind. Rode stenen staan voor zou worden. Het gebruik van
kralen wordt binnen de Yoruba
vruchtbaarheid en beschermen
tegen ziekten. En ook de handjes gemeenschap geassocieerd met
het contact met goden.
van Fatima beschermen tegen
het kwaad. Omdat de compositie Glaskralen, palmnerven, textiel; rijgen,
van dit sieraad ongebruikelijk is,
naaien; 20ste eeuw; Yoruba, Nigeria;
is het vermoedelijk voor toeristen AM-358-1, AM-423-9
gemaakt.

15
Dansschort
Dit dansschort maakte een Luo
moeder voor haar dochter met
kralen uit haar eigen kostuum.
De dochter schenkt het op haar
bruiloft aan haar schoonzusters,
die de kralen eraf halen voor hun
eigen kostuum. Zo begint de bruid
aan haar huwelijk met een bijna
‘kaal’ schort. Van haar man krijgt
ze tijdens het huwelijk kralen
als waardering en raakt het
kledingstuk weer vol kralen. Als
haar eigen dochter trouwt begint
het ritueel opnieuw.

16
Modeontwerper en kunstenaar
Elena Stonaker maakt zachte
en draagbare kunstwerken van
textiel en kralen. Ze gebruikt
traditionele textieltechnieken
zoals quilten en maakt alles met
de hand. Het proces is enorm
arbeidsintensief en ze werkt
soms maanden aan een sieraad.
Stonaker ervaart het werken
met kralen als meditatief en
elke kraal als een klein gebed.
Het eindresultaat zijn sieraden
die door de intensieve arbeid en
gebed vol zitten met symbolische
lading, die de drager beschermen
en energie geven.

Glaskralen, koeienhuid, brons, glas; huiden velbewerking, met kralen versierd,
met munten versierd, naaien, rijgen;
Ketting ‘Coiled Serpent’ van Elena
1954-1990; Luo, Nyanza, Kenia; TM-6049-36 Stonaker; Tsjechische glaskralen,
rocailles, antieke kralen, satijn koord;
2013; Verenigde Staten

Ketting ‘Coiled Necklace’ van Elena
Stonaker; Tsjechische glaskralen,
rocailles, textiel, polyestervezel; 2013;
Verenigde Staten

Glaskralen, zilver, ijzer, steen, kunststof,
messing; ciseleren, smeden, vastklinken;
1964-1996; Tunesië; TM-5683-9

17
De Kwere dragen dit halssieraad
bij ceremoniële dansen en op
feestdagen.
Glaskralen; rijgen; 20ste eeuw; Kwere,
Tanzania; AM-3-16 (1 t/m 2)

18
Halssieraad
Glaskralen, leer; leerbewerken; 20ste
eeuw; Afrika; AM-439-2

19
Halssieraad
Glaskralen, touw; 20ste eeuw; Zuidelijk
Afrika; AM-570-13

Joyce Scott
20
Joyce J. Scott is een AfroAmerikaanse kunstenaar
en sieraadontwerpster die
kralenwerk gebruikt om een
sociale en politieke boodschap
over te brengen. Scott
gebruikt de traditionele Peyote
weeftechniek, een techniek die
veelvuldig voorkomt in Native
American kralenwerk. Scott
improviseert echter met de
techniek en weet zo sculpturale
vormen te creëren. Met haar werk
bekritiseert ze de stereotypering
van de Afro-Amerikaan. Ook
racisme, seksisme en geweld
zijn thema’s die veelvuldig
terugkomen in haar werk. Het is
bijzonder dat Scott een medium
als kralenwerk gebruikt om deze
onderwerpen aan de kaak te
stellen.
Halssnoeren ‘Virgin of Guadelupe’ en
‘Peeping’ van Joyce J. Scott; glaskralen;
peyote weven; 2009; Verenigde Staten;
bruikleen Mobilia Gallery, Verenigde
Staten

15
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Native North Americans

Spot stitch

Aanvankelijk versierden de oorspronkelijke
bewoners van de Plains hun kleding met
kralen van schelpen, dierentanden en
stekelvarkenpennen, het zogenaamde
quillwork. De kolonisten brachten als
eersten kralen van Venetiaans glas mee
voor de handel. Naast het al populaire
quillwork werd ook het kralenwerk populair
en dat is het nog steeds. Vrouwen zijn ware
kunstenaars in het toepassen van kralen
en ontwikkelden verschillende kralensteken
zoals de spot stitch. Wie de techniek van
het kralenappliqué goed beheerste, stond
in hoog aanzien. Sommige sieraden werden
gebruikt bij ceremonies, maar de meeste
sieraden zijn voor persoonlijk gebruik en
voor het uitdragen van identiteit.

De spot stitch of overlay stitch
is geschikt voor ronde patronen,
zoals cirkels, bloemmotieven en
dierfiguren. Hierbij worden de
kralen aan een draad geregen en
vervolgens met een tweede draad
in een rechte of gebogen lijn op
het leer vastgenaaid.
21
Halssnoer met rozet
Kralen, leer; spot stitch; 1998; Santee,
Nebraska, USA; RV-5910-16

22
De zon en de ster zijn belangrijke
motieven in het handwerk van de
Native Americans van de Plains.
De zon staat voor groei, bloei en
de aanwezigheid van voedsel.
De ster staat voor de morgenster,
die de nieuwe dag aankondigt.
Armband en oorringen; kralen, leer; spot
stitch; 1998; Teton, USA; RV-5910-21

23
De rozet bij sieraden van de
Native Americans staat symbool
voor de morgenster die de nieuwe
dag aankondigt.
Halssnoer van Marie Lohnet; kralen,
leer; spot stitch; 1998; Nebraska, USA;
RV-5910-18

24
De traditie van het kralenwerk
nam begin 20ste eeuw af. Er
moesten overheidsinitiatieven
aan te pas komen om de
belangstelling weer nieuw
leven in te blazen. Zo kregen
Arapaho meisjes in Wyoming
handwerklessen met veel
aandacht voor de eigen tradities.
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Kralen weven
25
End-of-the-Trail
Deze hanger toont het End-ofthe-Trail motief. End-of-the-trail
is een sculptuur uit 1915 van
James Eart Fraser. Het motief
is symbool geworden voor de
ondergang van het traditionele
leven van Native North
Americans als gevolg van de
blanke kolonisatie.
Hanger door Patricia Belille; kralen,
leer; spot stitch; ca. 2005; Chippewa,
Wisconsin, USA; RV-6145-6

Veterdassen

Felieke van der Leest

28
Deze oorhanger is gemaakt voor
de verkoop. Hij laat zien hoe je
kralenwerk kunt laten bewegen.

31
De sieraden van Felieke van der
Leest lijken uit een sprookje te
zijn gestapt. Elk sieraad vertelt
een verhaal waarin kleurrijke
Oorhanger van Mary Monroe; kralen, leer,
dierfiguren - gemaakt van plastic
metaal; spot stitch; ca. 1968; Arapaho,
speelgoedbeesten - een rol
USA; RV-4327-1
spelen. Naast het traditionele
edelsmeden gebruikt van der
29
Dit halssnoer van geweven kralen Leest textieltechnieken zoals
haken en breien. De hier getoonde
bevat motieven die geïnspireerd
broche en hanger maken deel uit
zijn op de Lakota-stijl motieven:
van de serie sieraden Once upon
dit zijn geometrische motieven
a time in My West en verwijzen
zoals de morgenster.
naar de verhalen over cowboys en
Kralen, wol, vezel; weven; 1953-1954;
‘indianen’ uit haar jeugd.
Lakota, USA; RV-6003-9

30
Kralenkragen zoals deze werden
alleen door vrouwen gedragen. De
26
oorsprong ligt bij de Quechans en
Paul Pino (1952) is een
Mohaves uit de Lower Colorado
maatschappelijk werker die
River, Arizona. Daar droegen
Native American jongeren op
de vrouwen de kralenkragen
het rechte pad probeert te
over hun katoenen overhemd of
houden. Hij is ook een veelzijdig
kunstenaar: hij maakt aardewerk, doeken.
snijdt gestileerde kachina poppen Kralen; weven; 1870-1880; Yuma, USA;
uit hout, is aquarellist en hij
RV-362-69
maakt sieraden van schelp,
turkoois en kralen.

Broche ‘Cradleboard Bambi’ van Felieke
van der Leest; goud, kunststof, leer,
viscose, polyester, polyamide, glaskralen;
edelsmeden, haken, borduren; 2013;
Noorwegen; bruikleen TextielMuseum,
Tilburg
Broche ‘Peace Parrot’ van Felieke van
der Leest; textiel, plastic beest, goud,
glaskralen, zirconium; edelsmeden,
haken, kralenwerk; 2010; Noorwegen;
bruikleen Galerie Rob Koudijs,
Amsterdam

Veterdas van Paul Pino; glaskralen, leer;
eind 20ste eeuw; Santo Domingo Pueblo,
Arizona, USA; RV-6134-28

27
Bolo, veterdas van David Baker Jr.
Glaskralen, leer; spot stitch; ca. 2005;
Chippewa, Wisconsin, Verenigde Staten;
RV-6145-5

Halssieraad; kralen, leer; spot stitch;
1997; Arapaho, USA; RV-5894-22

31
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Surinaamse
inheemsen
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Indonesië
en Filipijnen

32

36
Deze kandaure worden gemaakt
door de Sa’dan Toraja en
gebruikt bij begrafenissen en
levensbevestigende ceremoniën.
Vrouwelijke verwanten dragen
de kandaure op de rug met
de franjes gevouwen voor op
de borst. Ook de danseressen
bij begrafenissen dragen deze
versieringen.

Glaskralen, katoen; voor 1993;
Kwamalasamutu, Suriname; TM-5525-16, 17

33
Deze armband wordt door
mannen, vrouwen en kinderen
om de bovenarm gedragen. Door
de kwast door de lus te halen,
kan de armband strak getrokken
worden. Het kwastje hangt op de
bovenarm.

Glaskralen, katoenvezel; kaartweven; ca.
1900; Sa’dan Toraja, Sulawesi, Indonesië;

Glaskralen, katoenvezel, wol; voor 1963;
Suriname; TM-3290-115

39
Dit halssieraad, gedragen door
mannen en vrouwen, was een
verlovingsgeschenk. Met de
kwasten van geitenhaar maakte
men zijn tanden schoon na het
pruimen van betel of tabak.
De ijzeren pin deed dienst als
tandenstoker.
Glaskralen, vezelmateriaal, been,
geitenhaar, jobstraan, schelp; na 1850;
Wetar, Indonesië; RV-355-111

TM-1772-454

34
Oorsieraden
Glaskralen, porselein, vezel; voor 1904;
Tapanahoni, Suriname; TM-402-85

35
Waarschijnlijk is de armband
voor de bovenarm, gedragen bij
feesten.
Glaskralen, vezel, wol; voor 1963;
Suriname; TM-3290-116

37
Het zigzag patroon van deze
hoofdband stelt een hek van
een huis voor. Afbeeldingen als
deze uit het dagelijks leven zijn
zeldzaam. De meeste patronen
die de Iban gebruiken stellen
planten, dieren en mensen voor.

40
De simata godang is een soort
sjerp die vrouwen over hun
schouder droegen bij rituele
dansen. De kralen zijn kostbaar
en geïmporteerd; de kleuren rood,
zwart en wit verwijzen naar de
drie niveaus waarin de Batak de
kosmos indelen.

Glaskralen, bamboe, katoen; 1880-1920;
Iban Dayak, Kalimantan, Indonesië;

Glaskralen, palmblad; vlechten; 18801920; Toba Batak, Sumatra, Indonesië;

RV-2292-97a

TM-932-9

38
Halssieraad

41
Dit hoofddeksel droegen
mannen van het Indonesische
eiland Enggano tijdens feesten.
Vaak was de hoofdband ook
versierd met veren. De kralen zijn
geïmporteerd.

Glaskralen, brons; machinaal
vervaardigen, rijgen; voor 1987;
Mindanao, Filipijnen; TM-5150-7

Glaskralen, plantenvezel, rotan; rijgen; na
1850; Enggano, Indonesië; RV-135-13

35
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Keramiek en
papier

66

Keramiek
42
Soms worden kralen ook van
andere materialen dan glas
gemaakt. Deze kralenkettingen
bestaan hoofdzakelijk uit kralen
gemaakt van keramiek.
Kralen van keramiek, glaskralen, raffia,
leem, hout; schilderen; voor 1997;
Dan, Yoruba, West-Sudanees, Dogon,
Ivoorkust, Nigeria, Mali; AM-472-2,
TM-5711-2, AM-477-55
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Papier
43
Keramiek roept niet meteen
een associatie op met sieraden.
Toch heeft sieraadontwerpster
Ineke Heerkens ervoor gekozen
het materiaal te verwerken tot
kralen in haar sieraden. Werken
met keramiek biedt grotere
vrijheid dan edelsmeden waarbij
een ontwerper zich moet voegen
naar de eisen van het metaal.
Voor deze ketting heeft Heerkens
haar vingers afgegoten in klei. De
kralen van klei zijn biscuit stook
afgebakken op 1060 °C. Een
tweede stook van 1260 °C laat
het glazuur smelten en maakt
het keramiek hard en waterdicht.
Voor deze ketting heeft Heerkens
ook kralen gemaakt van linnen.
Ketting ‘Via della lungrata II’ van Ineke
Heerkens; keramiek, linnen; keramische
technieken, vlechten; 2014; Nederland

44
Sanaa Gateja
Sinds 2000 werkt de Ugandese
ontwerper Sanaa Gateja (1950)
met papier kralen, die hij inkoopt
bij een groep vrouwen in het
dorp Naziba, zes kilometer van
Kampala. Het papier waarvan
de kralen zijn gerold is afkomstig
van oude tijdschriften. Het
papier wordt in repen gesneden,
strak opgerold tot een kraal
en vervolgens gelakt. Gateja
ontwerpt kettingen, oorsieraden
en andere sieraden van papier en
verkoopt deze in zijn galerie en in
winkels in Kampala.
Halssieraad van Sanaa Gateja; papier,
garen; snijden, lakken; voor 2005;
Uganda; TM-6241-4

44

42
43
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Masaï, Zulu en Samburu
Kralen zijn belangrijk voor vrouwen van
de Masaï, Zulu en Samburu. Het dragen
van zoveel mogelijk halssieraden is een
graadmeter voor de aantrekkelijkheid
van huwbare meisjes. Voor getrouwde
vrouwen is het een teken van welstand.
Tegenwoordig dient het kralenwerk van
de Masaï ook als een extra bron van
inkomsten. Samburu meisjes krijgen hun
eerste kralen van hun vader, en later van
bewonderaars: hoe meer kralen een meisje
bezit, des te aantrekkelijker zij wordt
gevonden.

45
Bij de Masaï dragen zowel
mannen als vrouwen en kinderen
sieraden.
Heupgordel voor vrouwen; kralen, leer,
glas, metaal, natuurvezel; leerbewerken;
voor 1965; Masaï, Tanzania; AM-62-14

46
Deze heupgordel dragen mannen
op het blote lichaam of over de
heupdoek. De versiering wordt
met de punten omhoog in de
onderrug gedragen.
Kralen, leer, koper, metaal, natuurvezel;
leerbewerken; voor 1968; Masaï, Kenia;
TM-3696-44

47
Deze halsketting toont twee
christelijke symbolen, het hart
en het kruis. Mogelijk was
de eigenaar bekeerd tot het
christendom of vond hij symbolen
gewoon mooi.
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Sébastien Carré

Gewikkelde kralen

Pichulik

50
Het menselijk lichaam en vooral
de werking van zijn eigen lichaam,
inspireert Sébastien Carré tot
het maken van complexe sieraden
gemaakt van textiel en kralen.
Met het maken van sieraden
probeert Carré vat te krijgen
op de ziekte van Crohn, bij hem
vastgesteld in 2012. Materialen
als koper en Japans papier zijn
door Carré gekozen om hun
medicinale werking; het zijn voor
Carré sjamanistische materialen
die hij gebruikt om zijn ziekte te
bezweren.

51
Ritueel specialisten zoals een
tovenaar of waarzegger dragen
deze halsketting. Tot tovenaar
word je verkozen: dit gebeurt
door hevige hoofdpijnen en felle
pijnscheuten; tekenen van de
voorouders. Deze pijnen, die een
man of een vrouw op zijn of haar
roeping wijzen, noemt men de
‘witte ziekte’. Wit is de kleur die in
Zuid-Afrika geassocieerd wordt
met tovenaars. Wit symboliseert
reinheid, licht en goede energie en
verwijst naar de geestenwereld.
Tovenaars zijn o.a. te herkennen
aan hun witte kleding en sieraden.

54
In de sieraden van sieradenatelier
Pichulik is de grote
verscheidenheid aan culturen
binnen Zuid-Afrika goed terug te
vinden. Inspiratie haalt Pichulik
uit traditionele Afrikaanse
sieraden en ze vermengt deze
beeldtaal met elementen die
we eerder associëren met India
of Scandinavië. De sieraden zijn
met de hand gemaakt van lokale
materialen.

Broche ‘Business Plan’ van Sébastien
Carré; Japans papier, kralen, zijde,
katoen; edelsmeden, naaien, rijgen; 2015;
Frankrijk
Armband ‘Earth Inflammation’ van
Sébastien Carré; staal, Japans papier,
katoen, zijde, nylon, koper, kralen;
edelsmeden, naaien; 2013; Frankrijk

Kralen, geitenleer; leerbewerken; voor
2005; Masaï, Kenia; TM-6245-1

48
De armband verbeeldt een
horloge.

Glaskralen; rijgen; voor 1947; Swazi (dorp
M’Baban), Swaziland, Zuidelijk Afrika;

Ketting ‘Brancusi Endless Column’ van
Pichulik; touw, metaal, schelp; rijgen;
2016; Zuid-Afrika

Masaï borstsieraad

RV-2646-21

55
Borstsieraad
52
Natuurlijke plantenvezels zijn
nauw verbonden met noties
omtrent vruchtbaarheid. De
sieraden kunnen door zowel
mannen als vrouwen gedragen
zijn geweest.

Kralen, runderleer, ijzer, koper;
leerbewerken; voor 1965; Masaï, Kenia;
TM-3435-12

Glaskralen, plantenvezel; rijgen,
omwinden; voor 1947; Zuidelijk Afrikaans,
Swazi (dorp M’Baban), Transvaal,
Swaziland, Zuid-Afrika; RV-2668-1042, RV-

Glaskralen, leer; leerbewerken; voor 1983;
Masaï, Kenia; TM-4736-20

2646-34, 35

49
Vrouwen dragen dit sieraad met
de band rond het hoofd en de
twee cirkels ter hoogte van de
oren.

53
De techniek van dit kralenwerk
heet umbiho. Eerst draait men
van textiel een stevige rol. Daarna
windt men er een kralensnoer
strak omheen. Voor de kralensnoeren worden meerdere kleuren
kralen aan een snoer geregen,
zodat er bij het winden patronen
ontstaan.

Kralen, leer, blik, ijzerdraad;
leerbewerken; voor 1969; Masaï, Kenia;
TM-3767-17

47

Hoofd- en halssieraden; glaskralen,
katoenvezel, messing, textielmaterialen;
umbiho-techniek; voor 1938; Zulu, ZuidAfrika; TM-2160-446, TM-4010-6

53
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Anita Quansah

Zulu sieraden

Masaï initiatie

Masaï Kragen

56
Met haar grote opvallende
sieraden reflecteert textiel- en
sieraadontwerpster Anita
Quansah op haar Ghanese
en Nigeriaanse achtergrond.
Kralenwerk is een essentieel
element in Afrikaanse versiering
en Anita Quanash laat ze
veelvuldig terugkomen in
haar sieraden. Ze vermengt
traditionele Afrikaanse
materialen met edelstenen
en vintage kostuumsieraden.
Haar sieraden zijn een mix van
Europese en Afrikaanse stijlen:
het is een kleurrijke mix van
culturele invloeden.

57
Bij de Zulu vrouwen zijn het de
ongehuwde meisjes die de meeste
kralensieraden dragen.
Mannen dragen meestal
westerse kleding en alleen voor
speciale gelegenheden doen
ze hun kralenwerk om. Jonge,
ongehuwde mannen dragen weer
veel kralen sieraden.

59
Deze hals- en oorsieraden
droegen Masaï meisjes tijdens
hun initiatieriten. Vanaf de dag
dat een Masaï vrouw wordt
besneden draagt zij het sieraad.
Bij haar trouwen wordt een
speciale ketting aan de rechter
hanger bevestigd. Deze gaat
pas weer af wanneer haar man
sterft. Het zijn zeer belangrijke
sieraden omdat ze de relatie
van vrouwen met de wereld van
de mannen weergeven. In het
algemeen is elke hanger binnen
een paar anders versierd en ook
de gebruikte patronen verschillen
per Masaï gemeenschap.

60
Jonge Masaï vrouwen dragen
deze kralenkragen tijdens zang
en dans. Vaak dragen de vrouwen
meerdere kragen tegelijk: iedere
kraag heeft een eigen naam en
een eigen betekenis, afhankelijk
van de kleur kralen en het
patroon. De kragen worden ook in
een strikte volgorde gedragen.

Oorbellen ‘Loulou’ van Anita Quansah;
glaskralen, rocailles, Swarovski Kristal,
leer, verzilverde en vergulde kralen, acryl,
katoen; 2016; London

Glaskralen, metaal, katoenvezel, leer,
kunststof, parelmoer; leerbewerken;
1958-1972; Zulu, Zuid-Afrika; AM-560-3, RV3948-79, TM-3982-18, TM-2672-5, TM-3026-7

Samburu sieradenset

58
Leer, glas, kunststof; leerbewerken; 1965Ongehuwde Samburu meisjes
1970; Masaï, Kenia; TM-6320-1, -3
dragen veel losse kralenkettingen.
Het is een graadmeter voor hun
aantrekkelijkheid. De meisjes
krijgen de kettingen van hun
bewonderaars, jonge mannen
van de eigen clan. Trouwen mag
een meisje alleen met een man
van een andere clan. De sieraden
zijn vaak haar enige bezit als ze
trouwt.

Glaskralen, leer, metaaldraad; voor 1945;
Masaï, Tanzania; AM-62-12 & 13, AM-439-4 & 6
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Liefdesbrieven
Veel kralenwerk van de Nguni
volken in Zuid-Afrika heeft
te maken met hofmakerij en
man-vrouw relaties. Bijzonder
zijn de kralen liefdesbrieven die
jonge meisjes maakten voor
hun geliefde. De jonge mannen
waardeerden deze briefjes zeer,
want hoe meer brieven een man
droeg, hoe populairder hij was.
Oudere mannen droegen de
meest uitbundige met kralen
versierde kleding. Die waren niet
alleen door hun echtgenotes
gemaakt, ook bewonderaarsters
schonken versieringen aan hun
favoriete man.

62
Zulu-meisjes droegen
halssieraden. De kleuren waren
een middel om een boodschap
aan de geliefde over te brengen.
De betekenis van de kleuren
verschilt per cultuur, regio, of
zelfs per familie. In het algemeen
staat wit voor de zuiverheid van
de liefde, zwart voor somberheid
en ontoegankelijkheid, roze voor
armoede en groen voor de koelte
van de liefde.
Glaskralen, plastic; 20ste eeuw; Zulu,
Zuid-Afrika; AM-653-14, 16

Glaskralen, veiligheidsspeld; voor 1947;
Swaziland; RV-2646-11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Sieradenset; glaskralen, aluminium,
ijzerdraad, metaal, rubber;
metaalknippen; voor 1988; Samburu,
Kenia; TM-5104-1a, 1b, 1c, 1d
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Goud

Goud is in veel culturen
belangrijk. Het staat bijna
overal voor schoonheid,
macht en aanzien. Goud
wordt ook vaak geassocieerd
met de kracht van de zon en
met vernieuwing van leven.
Omdat goud een zacht metaal
is, is het vooral geschikt
voor sieraden. Nog steeds
is 50% van het gemijnde
goud hiervoor bestemd.
Goud is in sommige culturen
een ‘heet’ en een gevaarlijk
metaal dat met zorg en niet
door iedereen bewerkt kan
worden. De technieken voor
goudbewerking zijn universeel
bekend, maar in sommige
culturen worden hier specifieke
variaties op toegepast.

GOUD
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Edelstenen

Indonesië

In Indonesië speelt het geloof in de
bovennatuurlijke kracht van edelstenen een
grote rol. Zij brengen geluk en beschermen
tegen het kwaad. Op Bali zijn robijnen
favoriet.
Edelstenen worden op verschillende
manieren gezet in sieraden. Als de zetting
van de steen van onderen open blijft,
kunnen de gunstige eigenschappen van
de steen op de drager van het sieraad
overgaan. Veel van de edelstenen komen
uit Thailand, Myanmar, Sri Lanka en India,
maar enkele worden ook gevonden op
Kalimantan.

GOUD
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Karl Fritsch

Goud wordt in Indonesië vaak
geassocieerd met de zon, bron
van het leven en het voortbestaan
van de kosmos. Goud is ook een
‘heet’ en een gevaarlijk metaal.
Algemeen is goud verbonden
met de macht en het aanzien
van een vorst. Sommige gouden
sieraden draagt men zelden;
het zijn kostbare erfstukken die
men gebruikt om in contact te
treden met de voorouders.
Ze beschermen de nakomelingen
en zorgen voor het voortbestaan
van de afstammingsgroep. In veel
Indonesische culturen bestaat
een voorkeur voor goud met een
rode kleur.

1
Ringen uit de hoven van HindoeBoeddhistische vorsten.
De stenen zijn cabochon geslepen,
met een ronde bovenkant zonder
facetten en een vlakke onderkant.
Goud, edelstenen; cabochon geslepen,
drijven, ciseleren; 750-1550; Java,
Indonesië; A (TM-1771-44); B, C (TM-2960260, 261): bergkristal; D (TM-A-5970):
bergkristal, rhodoliet en glas

2
Vingerring, waarbij de steen
wordt vastgeklemd door de
snavels van vogels.
Goud, saffier; cabochon geslepen,
granuleren, ciseleren; 1900-1970; Bali,
Indonesië; RV-Liefkes-314

3
Broche in de vorm van de vogel
Garuda, het rijdier van de god
Vishnu.
Goud, diamant, robijn; cabochon
geslepen, drijven, ciseleren; 19e eeuw;
Bali, Indonesië, RV-liefkes-333

4
Broche uit de schatkamer van
de vorst van Mataram
De 75 karaat diamant weegt
15 gram en is geslepen in talrijke
facetten. Deze bijzondere broche
is gemaakt door goudsmeden in
dienst van de vorst.

6
Sieraadontwerper Karl Fritsch
maakt humoristische ringen en
speelt met de status en aanzien
van materialen als goud en
edelstenen. Hij zet zich af tegen
de verwachtingen over hoe een
sieraad eruit hoort te zien.
Voor deze ring maakte Fritsch
Goud, diamant; facet geslepen,
granuleren, ciseleren; 1850-1894; Lombok, een model van was dat hij met de
hand kneedde. Ook de zettingen
Indonesië; RV-4905-129
voor de edelstenen bracht hij
aan in het wasmodel. Vervolgens
5
maakte hij hiervan een mal
Ringen uit de schatkamer van
waarin hij vloeibaar metaal heeft
de vorst van Mataram
gegoten. Als laatste heeft hij de
Goud, edelstenen; cabochon geslepen,
edelstenen toegevoegd.
drijven, ciseleren; voor 1894; Lombok,
Indonesië; A (RV-2364-173): bergkristal,
B (RV-2364-183): robijn, C (RV-2364-187):
robijn, D (RV-2364-195): zirkoon,
E (RV-2364-224): robijn, F (RV-2364-234):
saffier en robijnen, G (RV-2364-254): glas,
H: (RV-364-259): sterrobijn, I (RV-2364-261):
saffier, J (RV-2364-306): robijn, K (RV-2364308): zirkoon, L (RV-2364-327): robijn,
M (RV-2364-340): stersaffier

B

C

A, B, C: bergkristal
D: bergkristal, rhodoliet en glas

7
Ringen uit de hoven van Bali
Goud, robijnen, edelstenen; cabochon
geslepen, granuleren, ciseleren; voor
1908; Klungkung en Tabanan, Bali,
Indonesië; A (TM-H-29a): robijn,
B (TM-H-29b): glas; C (TM-H-29c): robijn;
D (RV-1586-114): saffier en robijn

1

A

Ring van Karl Fritsch; goud, citrien;
verloren-was-techniek; 2005;
Duitsland; bruikleen Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch

D

5

bergkristal

robijn

robijn

zirkoon

robijn
3

saffier

robijn

zirkoon

saffier en
robijnen

glas

sterrobijn

robijn

stersaffier

7

A robijn

B glas

C robijn

D saffier en
robijn
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Asante giettechniek
De Asante giettechniek is door de Asante
bevolkingsgroep uit Ghana ontwikkeld.
Het is een techniek verwant aan de
‘verloren was’ gietmethode. Bijzonder aan
de Asante methode is dat het te smelten
metaal in de mal wordt ingebed waardoor
er een gesloten circuit ontstaat waar geen
zuurstof bij kan. De mal, gemaakt van as,
klei, gras en mest, voorkomt zo oxidatie
waardoor het mogelijk is het metaal langer
vloeibaar te houden en dunne holle vormen
te creëren.
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Goud in het Asante
koninkrijk
Goud speelt al eeuwenlang een
belangrijke rol bij de Asante. Het
Asante koninkrijk, dat nog steeds
bestaat, kwam tot bloei in de
achttiende eeuw en omvatte
een gebied dat grotendeels
samenviel met het huidige
Ghana. Sinds de vijftiende
eeuw gebruiken de Asante
heersers regalia, waaronder
veel gouden sieraden, om hun
macht en rijkdom te tonen
en zich te beschermen tegen
het kwaad. Gouden sieraden
mochten uitsluitend gedragen
worden door hooggeplaatste
personen en het koningshuis.
Dit gaf het vak van goudsmid
een hoog aanzien. Tegelijkertijd
droeg het vakmanschap van de
goudsmeden aan het hof bij aan
de status van de koning.
8
Johanna Dahm heeft de Asante
gietmethode geleerd van Nana
Polku Amponsah, een Asante
meestergoudsmid die sieraden
voor de koning maakt. Het vak
van edelsmid is bij de Asante
voorbehouden aan gekozen
mannen. Dat alleen al maakt
het bijzonder dat een vrouw
toestemming kreeg de techniek
te leren. Twee maanden lang
werkte ze in het paleis en leerde
de techniek en met name de
vervaardiging van ringen, de
specialisatie van deze edelsmid.
Johanna Dahm heeft de techniek
en de ornamentele Asante
ontwerpen niet willen kopiëren
en heeft een eigen methode en
karakteristieke stijl ontwikkeld.
Haar ringen zijn een eerbetoon
aan de Asante.
Ringen ‘Ashanti’ van Johanna Dahm;
goud; Asante gietmethode; 1998-2007;
Ghana, West-Afrika; bruikleen Galerie
Ra, Amsterdam

8
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De vorst van de Asante, de
Asantehene, en belangrijke
hoffunctionarissen droegen dit
type armbanden. Een koning in
vol ornaat draagt alleen al aan
zijn onderarm zoveel sieraden dat
hij een armdrager nodig heeft, die
zijn arm ondersteunt.
Goud, glas; verloren was techniek, rijgen;
voor 1980; Asante, Ghana; RV-5899-363,
RV-3784-3

10
Elke vorst en belangrijke chief
droeg meerdere ringen aan één
hand. De afbeeldingen op de
ringen verbeelden gecodeerde
berichten die verwijzen naar
hun koninklijke status en de
persoonlijke kwaliteiten van de
drager.
Goud; verloren was techniek; voor 1991;
Asante, Ghana; RV-3784-1, TM-5373-3,4
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Kundan mina

Voorhoofdsieraden

India

Ringen

11
Voorhoofdsieraad met afbeelding
van een pauw

Kundan betekent letterlijk 24-karaats,
oftewel puur goud, minakari of mina
betekent emailleren. Kundan sieraden zijn
vaak bezet met edelstenen zoals robijn,
smaragd, saffier en diamant(fragmenten).
Kundan mina- of kundan minakari-sieraden
hebben een zetting van 22-karaats goud.
De edelstenen worden geplaatst in
een bedje van 24-karaats gouden lint.
De achterzijde van deze sieraden is
geëmailleerd. Indien de achterzijde niet
is geëmailleerd spreekt men over kundan
sieraden of kundan jadau-sieraden.

Goud, email, glas; kundan mina; 2007;
Bikaner, India; RV-6078-22

12
Voorhoofdsieraad voor een
getrouwde vrouw door Tulkiram
Soni. Het sieraad wordt op
het midden van het voorhoofd
gedragen.
Goud, email, diamant; kundan mina;
2007; Bikaner, India; RV-6078-20

13
Voorhoofdsieraad door Tulkiram
Soni
Goud; email; cubic zirconia; kundan mina;
2007; Bikaner, India; RV-6078-21

14
Het kettinkje van deze
voorhoofdsieraden kan aan het
haar gehaakt worden.
Goud, email, diamant, granaat, gele
topaas; kundan mina; 2007; Bikaner,
India; RV-6078-11, 12a, RV-6078-35

Tulbandsieraad
15
Een tulbandsieraad werd
bevestigd aan de rechterzijde of
de voorzijde van de tulband en
werd gedragen door Rajput- en
Mogolvorsten. Onder Rajput
mannen is het nog steeds een
populair juweel, symbool van hun
afkomst en gedragen op speciale
gelegenheden, zoals het huwelijk.
De groene kraaltjes zijn ‘cracked’
kwarts stenen, ontstaan door
snelle verhitting en dan snelle
afkoeling, waarbij kleurstof wordt
toegevoegd.

In India zijn sieraden traditioneel
gezien belangrijk voor de
getrouwde vrouw. Sieraden
bieden bescherming en brengen
geluk. De sieraden die een vrouw
meekrijgt als bruidsschat zijn
haar enige bezit.
Woestijnstad Bikaner is populair
bij juweliers uit de Indiase grote
steden en bij Saudische kopers.
Dit is te danken aan de reputatie
van de Bikaner goudsmeden,
sonar, die allen de naam Soni
dragen. In de goudsmidwijk
wonen en werken ongeveer
vijfhonderd goudsmidfamilies, die
zich van oudsher toeleggen op de
kundan techniek.

19
Pauw
Afbeeldingen van de pauw komen
veelvuldig voor bij sieraden.
De pauw is het nationale
symbool van India en speelt
een belangrijke rol in de Hindu
mythologie o.a. als symbool van
schoonheid, gratie en trots.

20
Ring voor vrouwen door
Manoi Soni
Goud, granaat, glas; 2007; Bikaner, India;
RV-6078-17

21
Ring voor mannen door
Manoi Soni

Halssieraad; goud, email, diamant, robijn, Goud, email, diamant; kundan mina;
granaat, glaskralen; kundan mina; 2007; 2007; Bikaner, India; RV-6078-18
Bikaner, India; RV-6078-7

Handsieraden
22
De naam van deze handsieraden,
kundan hathpul, betekent letterlijk
handbloem.
Goud, glas; kundan mina; 2007; Bikaner,
India; RV-6078-4a

16
Halsketting en oorbellen
Goud, email, diamant, smaragd; kundan
mina; 2007; Bikaner, India; RV-6078-2a,b

17
Paar oorbellen
Goud, email, diamant, granaat; kundan
mina; 2007; Bikaner, India; RV-6078-3a

18
Halssieraad en oorbellen door
Rajkumar Soni

19

Goud, email, diamant, granaat,
glaskralen; kundan mina; 2007; Bikaner,
India; RV-6078-8a, b

Tulbandsieraad door Rajkumar Soni;
goud, glas, email; kundan mina; 2007;
Bikaner, India; RV-6078-10a

20

19
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Johari Bazaar
In Jaipur komen in de wijk Johari Bazaar
dagelijks duizenden handelaren, toeristen,
juweliers en speculanten samen om hun
edelstenen en diamanten te verhandelen.
Ook goudsmeden, stenenslijpers en
kralenrijgers bieden hier hun diensten
aan. Grote juweliershuizen zoals Amrapali
hebben de beste ambachtslieden in dienst.
Hun sieraden zijn wereldwijd populair.

23
Halssieraad met twee pauwen
Goud, diamant, parel, email; kundan
mina; 2011; Bhuramal Rajmal Surana/
Surana Jewellers, Jaipur, India; RV-6117-1

24
Dit sieraad is geïnspireerd op
de traditionele halskettingen
die Indiase Rajput koningen,
maharadja’s, droegen.
Goud, diamant, email; kundan mina;
2011; Bhuramal Rajmal Surana/Surana
Jewellers, Jaipur, India; RV-6117-2

25
Hanger
Goud, email, diamant, tourmalijn,
parels; kundan mina; vroeg 21ste eeuw;
Bhuramal Rajmal Surana/Surana
Jewellers, Jaipur, India; RV-6117-7

26
Paar armbanden met
olifantskoppen
Goud, email, diamant; kundan mina;
2011; Bhuramal Rajmal Surana/Surana
Jewellers, Jaipur, India; RV-6117-9

27
Armband met twee
leeuwenkoppen
Goud, email, diamant; kundan mina;
2011; Bhuramal Rajmal Surana, Jaipur,
India; RV-6117-8

23

81

Emaille cloisonné

Emaille champlevé

28
Aurélie Guillaume gebruikt de
techniek van cloisonné emaille
om illustraties te maken die
geïnspireerd zijn op Pop Art,
straatcultuur en stripverhalen.
Een getekende illustratie
kopieert ze met koperdraad op
een koperen ondergrond die
al in een figuur is gezaagd. De
tussenruimten vult Guillaume
op met verschillende kleuren
emaillepoeder. Vervolgens
wordt het plaatje in een speciale
emaille-oven verhit. Op het
gladde glasachtige oppervlak
dat ontstaat brengt Guillaume
nog kleine details aan met een
speciaal glazuur dat nogmaals
wordt verhit.

30
In India, waar ze vier jaar
heeft gewoond en gewerkt,
maakte Esther Brinkmann
kennis met emaille champlevé.
Voor deze techniek worden
in een dikke plaat metaal
motieven gegraveerd waarna
de groeven worden opgevuld
met emaille. Met name de stad
Jaipur staat bekend om deze
versieringstechniek. De techniek
vergt jarenlange oefening
en ofschoon Brinkmann een
ervaren edelsmid is zocht ze
voor het maken van deze ringen
samenwerking met Indiase
edelsmid en emaillespecialist
Kamal Kumar Meenakar.

Broche ‘Marguerite’ van Aurélie
Guillaume
Emaille op koper, zilver, staal,
poedercoating; emaille; 2017; Canada

Anish Kapoor
29
De Indiase kunstenaar Anish
Kapoor is bekend geworden
met zijn grote geometrische
sculpturen in de publieke ruimte.
Zijn beelden hebben vaak een
ronde, vloeiende vorm en een
reflecterend en spiegelend
oppervlakte. Tevens speelt
felgekleurd pigment een grote
rol in zijn werk. De ringen van
de hand van Kapoor kunnen
niet los gezien worden van
deze sculpturen. Het pigment
is versmolten tot emaille en de
grote reflecterende oppervlakten
zijn aangepast aan de menselijke
maat en draagbaar gemaakt.

32
Ring voor mannen
Goud, smaragd, saffier; 2007;
juweliershuis Amrapali, Jaipur, India;
RV-6078-14

33
Met deze spiegelring kon een
geliefde via de spiegel naar haar
minnaar seinen of de kust wel of
niet veilig was.
Goud, diamant, robijn email, glas;
kundan mina; 2011; juweliershuis Gem
Palace, Jaipur, India; RV-6117-10

Ringen ‘Fragments of Flowers’ van
Esther Brinkmann; goud, emaille, koper;
emailleren Kamal Kumar Meenakar, 2014;
Zwitserland; India

31
In deze vingerringen is de
smaragd (6.14 karaat) geslepen
in de vorm van een blad, de
rozenkwarts (14,6 karaat) en
diamantfragmenten in de vorm
van een bloem.
Goud, smaragd, rozenkwarts, diamant,
email; kundan mina; 2007; juweliershuis
Amrapali, Jaipur, India; RV-6078-16,15

30

Ringen ‘Water’ van Anish Kapoor; goud,
emaille; edelsmeden, emailleren; 2003;
Verenigd Koninkrijk; bruikleen Stedelijk
Museum ’s-Hertogenbosch

29

27
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Manish Arora
34
Modern halssieraad

37
Manish Arora is een
internationaal bekende
Diamant, oranje steen, parels; 2011;
modeontwerper, gesitueerd
Bhuramal Rajmal Surana/Surana
in Parijs. Beroemdheden uit
Jewellers; Jaipur, India; RV-6117-3
Hollywood en Bollywood
dragen zijn ontwerpen. Hij
35
haalt zijn inspiratie uit Indiase
Deze hanger is gezet met één
ambachten en tradities maar
smaragd (1,4 karaat), en 46
geeft deze een hedendaagse
diamanten (samen 0,7 karaat).
vertaling. Indiase esthetiek en
De maker en verkoper is Gorang
stijlelementen vermengt hij met
Pal, een Bengaalse edelsmid
westerse invloeden zoals Pop
die in de jaren ‘70 naar Jaipur is
gemigreerd om er bij een oom aan Art. In samenwerking met het
gerenommeerde juweliershuis
de slag te gaan. Zijn specialisme
Amrapali heeft hij een sieradenlijn
is ‘diamond jewellery’. Smaragd
uitgebracht met hedendaagse
en diamanten zijn gekocht van
Daya Sharma en Vijay Kumrawa, ontwerpen geïnspireerd op
de traditionele kundan mina
edelstenenhandelaren.
techniek.
Goud, email, diamant, smaragd; kundan
mina; vroeg 21ste eeuw; Johari Bazaar;
Jaipur, India; RV-6078-5a

36
Deze armband met nava-ratna,
9 edelstenen, voor de bovenarm,
is aangepast voor de Westerse
markt. De armband is nieuw
gemaakt, maar zo behandeld dat
het antiek oogt.
Goud, email, saffier, spinel, diamant,
smaragd, parelmoer, hessoniet, kwartskattenoog, koraal, gele saffier; kundan
mina; 2007; juweliershuis Gem Palace;
Jaipur, India; RV-6078-13

Ring ‘Gazelle’ van Manish Arora; verguld
metaal, goud, email, turquoise, kristal;
kundan mina; juweliershuis Amrapali,
2013; Jaipur, India; schenking Amrapali,
India; 7114-1
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Amrapali
39
Tempelhanger
Het hart van de ronde hanger is
afkomstig van een Zuid-Indiase
tempelhanger, de zetting
eromheen is nieuw. De ontwerper
heeft er zelf een tijgertand
van hars aangezet om het een
robuuste speelsheid te geven.
Aan de tijgertand worden allerlei
viriele eigenschappen toegekend.
De gouden kralen zijn in de vorm
van populaire zaden, radruksha.
De term verwijst naar ‘de tranen
van Rudra’, een Vedische god. Het
sieraad kan worden gedragen
‘door iedereen die durft op te
vallen,’ aldus ontwerper Anil
Ajmera.
Goud, tijgertand, email, zaden; kundan
mina; 2011; juweliershuis Amrapali;
Jaipur, India; RV-6117-6

40
Dit haarsieraad is gedragen en
terug verkocht aan de juwelier.
Het is in India gebruikelijk om
gouden sieraden in financieel
moeilijke tijden van de hand te
doen. Het sieraad behoorde
waarschijnlijk toe aan een
tempeldanseres.
Goud, granaat, robijn, diamant, email;
kundan mina; vroeg 21ste eeuw;
juweliershuis Amrapali; Jaipur, India;
RV-6117-5

41
Amrapali, een bekende juwelier
in Jaipur, is opgericht door
twee Indiase kunsthistorici,
Rajiv Arora en Rajesh Ajmera.
Al sinds de jaren ‘70 bestuderen
zij in heel India regionale
edelsmeedtradities en kopen
ze stukken op. Anders dan de
meeste juweliers smelten ze de
stukken niet om, maar halen
ze de sieraden uit elkaar om ze
te bestuderen of om ze in een
nieuw stuk, in een eigentijdse
vormgeving, te verwerken. Dit
sieraad is samengesteld uit
delen van een 20 à 30 jaar oude
armband van traditioneel kundan
minaka en imitatie-diamant.
Goud, email, glas; kundan mina; 2007;
juweliershuis Amrapali; Jaipur, India;
RV-6078-1a

38
Halssieraad ‘Gazelle’ van Manish
Arora
Verguld metaal, goud, email, turquoise,
kristal; kundan mina; juweliershuis
Amrapali; 2013; Jaipur, India; schenking
Amrapali, India; 7114-2
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GOUD

Suriname
42
Oorknoppen gedragen door
oudere Surinaamse vrouwen.
Goud, steentjes, bloedkoraal; ca. 1950;
Suriname; TM-3290-207a, b,TM-3290-215a, b,
TM-3290-214a, b, TM-1975-13a, b

43
Een hindoestaanse bruid
draagt het sieraad in haar linker
neusvleugel, waarbij de lovertjes
aan de onderzijde van de hanger
op de lip hangen.
Goud, steentjes; ca. 1950; Suriname;
TM-1975-15

44
Een staafje aan de achterzijde
van dit neussieraad wordt in
de neusvleugel gestoken. Dit
type werd door hindoestaanse
vrouwen gedragen.
Goud; filigrain; ca. 1950; Suriname;
TM-1975-14

45
Dergelijke goudklompjes, pipit,
draagt men aan een gouden
ketting en zijn nog steeds
populair in Suriname.

84

GOUD

De Andes

85

Quimbaya cultuur

In de precolumbiaanse periode waren
gouden voorwerpen in de Andes culturen
bestemd voor de elite en ter versiering van
tempels. De Andes culturen associeerden
goud met de zonnegod die de Inca’s Inti
noemden. Goud was het zweet van de zon
en zilver de tranen van de maan.
In de Zonnetempel van de Inca’s in Cuzco
bevonden zich een gouden beeld van de zon
en tien koninklijke mummies overladen met
gouden sieraden.
Toen bekend werd hoeveel goud de Spaanse
veroveraars hadden aangetroffen trokken
veel meer Spanjaarden vanuit Mexico naar
de Andes. Hun plunderingen betekenden het
definitieve einde van de Inca-cultuur.

Goud; ca. 1950; Suriname; TM-3602-96

46
De speld wordt bij baby’s
opgespeld ter bescherming tegen
het boze oog. De speld heeft een
gouden of een zwarte kraal.

48
Gouden schijven werden op
de borst gedragen om de zon
te reflecteren en zo indruk te
maken op de toeschouwers. De
hangers werden in graven van
hoogwaardigheidsbekleders
meegegeven. De geometrische
decoratie zal een rituele betekenis
hebben gehad.
Goud; drijven, ciseleren; 700 - 1530;
Veraguás, Panama; TM-3842-606,607

49
Mytische voorouders
De oorsieraden zijn versierd met
drie gezichten van mythische
voorouders van de elite. Ook
de hanger stelt een mythische
voorouder voor. Zijn oorsieraden
geven zijn hoge status aan. De
komma-vorm van de ogen is
kenmerkend voor de Lambayeque
cultuur.

50
Het opvallende van de zeer rijk
uitgedoste sjamaan is dat zijn
ribbenkast is weergegeven.
Dat kan verwijzen naar de
symbolische dood die hij in
trance ondergaat om naar de
andere wereld te reizen. De
verticale slang over zijn ribben
symboliseert hergeboorte en
de regeneratieve kracht van
sjamanen en voorouders.
Hanger van een sjamaan; goud, platina,
lapis lazuli, gegoten, gedreven, filigrain,
500-800 AD; Manteño of Tolita/
Tucamo, Jama, Ecuador; bruikleen
Wereldmuseum Rotterdam

53
De rijke versiering van banden
rond hoofd, heupen, knieën en
enkels en de spiraalvormige
oorsieraden geven aan dat het
gaat om een man van bijzondere
status. Het bespelen van een fluit
en het hanteren van een ratel
duidt erop dat het een sjamaan
kan zijn.
Hanger; goud; verloren-was-techniek,
drijven, ciseleren; 700 - 1530; Veraguás,
Panama; TM-3842-335

Motché

54
Metaalbewerking uit de Andes
is een van de meest verfijnde en
51
hoogontwikkelde kunstvormen.
Deze neusring werd gedragen
Het vakmanschap en de kennis
door een man van aanzien in de
zijn in de loop der tijd verdwenen.
Quimbaya cultuur. Aardewerken
Motché, een juweliershuis
beelden van voorouders werden
opgericht door archeoloog Carole
ook van dit soort gouden
Fraresso, werkt nauw samen
neusringen voorzien.
met Peruaanse ambachtslieden
Legering (tumbaga) van koper (30%)
om deze technieken nieuw
en
goud;
drijven;
400
–
700
AD;
Oorsieraden en hanger; goud; drijven,
leven in te blazen. De sieraden
ciseleren; 1000-1400; Lambayeque, Peru; Quimbaya cultuur, Colombia; bruikleen
Wereldmuseum Rotterdam
zijn geïnspireerd op de rijke
RV-4074-1, RV-3614-5
iconografie van precolumbiaanse
beschavingen. Deze sieraden zijn
52
Het sieraad kan deel zijn geweest te koop in onze museumwinkel.
van een oorschijf. Die vorm was
Oorbellen Chimu, Lambayeque, Viscus,
vooral voor de hoogste klasse
Mochica leguanen; goud, zilver, koper;
bestemd.
drijven, ciseleren; 2017; Lima, Peru.
Goud; drijven, ciseleren; 1000-1400;
Quimbaya, Colombia; TM-2731-7

Goud, metaal; ca. 1950; Suriname;
TM-3215-70a, b

47
De kralen van deze ketting
worden gemaakt door goudblad
om gipsen balletjes te vormen.
Daarna wordt het gips uit de
kralen verwijderd.
Goud; ca. 1950; Suriname; TM-6188-1
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GOUD
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GOUD

Goudeiland

87

Bali en Java

Op Java zijn veel gouden sieraden bij toeval
gevonden door Javaanse landarbeiders
bij het bewerken van de grond. Zij dateren
uit de 4de tot 15de eeuw. Volgens Chinese
geschriften werd er in die tijd al goud
bewerkt op Java, Bali en Sumatra. Het
goud was afkomstig van Sumatra,
Kalimantan en Sulawesi. In oude teksten
werden Java of Sumatra goudeiland of
goudland genoemd waar ‘een overvloed
aan goud’ werd gevonden. De vorsten
hadden waarschijnlijk vele edelsmeden
in dienst. Goudsmeden behoorden tot de
klasse van rondtrekkende ambachtslieden.
Gereedschap kon gemakkelijk meegenomen
worden, de werkplaats was tegelijkertijd
winkel.

55
Oorsieraden
Goud, amethist; drijven, ciseleren; 13501550; Java, Indonesië; TM-1771-1; TM-1771-2

56
Oorsieraden
Goud; drijven, ciseleren; 750-1550; Java,
Indonesië; TM-2960-297; TM-2960-294

57
Oorsieraden
Goud; drijven, ciseleren; 750-1550; Java,
Indonesië; TM-2960-289; TM-2960-282;
TM-2960-281; TM-2960-280; TM-2960-279;
TM-2960-278; TM-1771-27

58
Oorsieraden in de vorm van een
draak, het rijdier van god Indra
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1400; Java,
Indonesië; TM-1771-8

59
Oorsieraden versierd met
monsterkopjes ter bescherming
van de drager
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1550; Java,
Indonesië; TM-1771-7; TM-1278-3; TM-1771-41;
TM-1771-15

60
Oorsieraden
Goud; drijven, ciseleren; 750-1550; Java,
Indonesië; TM-2960-273; RV-Liefkes-321

61
Op de oorsieraden staan
mythische figuurtjes.
Waarschijnlijk hadden de sieraden
een beschermende functie.
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1400; Java,
Indonesië; TM-1286-199; TM-1771-22

62
Oorsieraden
Goud; drijven, ciseleren; 200-750; Java,
Indonesië; RV-Liefkes-322; TM-2960-299

63

63
Prins Sutasoma
Dit sieraad stelt de Prins
Sutasoma voor, gezeten op de
schouders van de koning-demon
Kalmasapada. Het is een episode
van een oud Indiaas verhaal. Het
is niet bekend wie het sieraad
gemaakt heeft, voor wie of hoe
het gebruikt werd. Het is mogelijk
een sierstuk dat op kleding werd
gedragen.

66
Danseressen dragen dit
hoofdsieraad in combinatie met
verse bloemen.
Goud, ijzerdraad; 20ste eeuw; Bali,
Indonesië; RV-Liefkes-420

67
Bruidssieraden
Goud; voor 1948; Java, Indonesië;
TM-1799-10b, c, d

68
De karper staat voor volharding
en doorzettingsvermogen.
Volgens een Chinese legende
zwemmen karpers in de Gele
Rivier tegen de stroom in. In
64
de bovenloop van de rivier is
Sieraad met de kop van een
een waterval, de Drakenpoort.
olifant, het rijdier voor goden en
vorsten. Het is niet bekend hoe dit De karper die het lukt het
om deze laatste sprong te
sieraad werd gedragen.
maken verandert in een draak.
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1400; Java,
Vandaar dat de kopjes van deze
Indonesië; TM-1771-21
vissen een draakachtig uiterlijk
hebben. Chinees-Indonesische
65
kinderen droegen de hangers als
Het is onbekend hoe dit
geluksbrengers.
sieraad werd gedragen. Aan de
bovenkant is het versierd met
Goud, diamant; drijven, ciseleren, vroeg
een monsterkop en twee Garuda 20ste eeuw; Peranakan, Java, Indonesië;
kopjes. Aan weerskanten zijn
RV-Liefkes-328
twee gekroonde slangen, naga,
te zien. De drie wielen verwijzen
mogelijk naar de god Vishnu. De
aan ringen hangende lovertjes en
de brochespeld zijn waarschijnlijk
later toegevoegd.
Goud; drijven, ciseleren; 1293-1400; Java,
Indonesië; TM-2960-319

Goud; ajourwerk; 1350-1400; Java,
Indonesië; TM-1278-7

69
Deze zegelringen zijn vermoedelijk
gebruikt als amulet. In de
zegelplaten zijn inscripties
gegraveerd die te maken
hebben met geluk en voorspoed.
Zoals het Oud-Javaanse teken
voor Shri, geluk (A); een korte
gelukwens (B) en een vis op een
lotuskussen (C).
Goud; graveren; 750-1500; Java,
Indonesië; RV-913-18 (A), TM-2960-262 (C),
TM-2960-265 (A), TM-A-5972 (B), TM-5198-1(B)

70
Vingerringen
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1500; Java,
Indonesië; TM-2960-269; TM-2960-268;
TM-2601-3; TM-2601-2

71
Hangers
Goud; drijven, ciseleren; 750-1550; Java,
Indonesië; TM-A-5952-2; TM-A-5953

72
Delen van een diadeem
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1400; Java,
Indonesië; RV-1403-2784

73
Schaamplaat met afbeelding van
een hemelnimf
Goud; drijven, ciseleren; 1300-1400; Java,
Indonesië; TM-1771-18

GOUD

Erfstuk

Nias

74
Deze armband is een erfstuk van
een adellijke familie van Sulawesi.
De Toraja zien goud als symbool
van de zon en van vernieuwing
en wedergeboorte. Armbanden
als deze zijn dan ook aanwezig
bij dodenrituelen. Een harskern is
bedekt met een dunne plaat goud
waarin motieven gedreven zijn.
De cilinders met op de punten
rode glaskralen zijn aan elkaar
gevouwen en niet gesoldeerd.
Goud, glaskralen; drijven, ciseleren; 19de
eeuw; Sulawesi, Indonesië; RV-Liefkes-392

Goudsmeden op het Indonesische
eiland Nias behoorden tot de
klasse van aristocraten, die
speciale banden hadden met de
bovenwereld. Goud werd gezien
als een machtig materiaal dat de
eenheid tussen de bovenwereld
en de mensenwereld kon
herstellen. Wie veel goud bezat
toonde dit bezit tijdens feesten
en vergrootte daarmee zijn
status en aanzien. Wel moesten
de sieraden nieuw worden
gemaakt. Oude sieraden werden
daarom omgesmolten. Het
steeds opnieuw bewerken van
goud associeerde men met de
eeuwigheid van het licht en de
schepping.

88

GOUD

Sawu

Zuidoost-Molukken

77
Deze sieraden zijn gemaakt voor
de dochter van de vorst van
Sawu, die met een Nederlander
trouwde. De parels kwamen uit
het eigen parelvisserijbedrijf van
de vorst.

In de Zuidoost-Molukken
waren gouden sieraden een
belangrijk familiebezit en tevens
statussymbolen. Men zag de
sieraden als heilige, voorouderlijke
erfstukken en bewaarde ze in
speciale manden. Westerse
munten, zoals gouden tientjes,
vormden het basismateriaal. Het
smelten van goud zag men als
het ‘doden’ van het materiaal
en hiervoor riep de smid de hulp
van de voorouders in. Het ‘hete’
goud van de bruidsprijs, de
gouden sieraden, symboliseert
de mannelijke bijdrage aan
het proces van de schepping.
Verkoelende tegengeschenken
zoals weefsels staan voor
vrouwelijke vruchtbaarheid.

Goud, parels; voor 1932; Sawu, Indonesië;
TM-789-7, TM-3993-6, TM-3993-10, TM-789-5

Minangkabau
78
De punten aan de zijkant van
deze hoofdtooi van een bruid
verbeelden buffelhoorns, net als
het dak van een Minangkabau
huis. De driehoeken op de
oorsieraden zijn bamboescheuten,
een symbool voor vruchtbaarheid,
net als de bloemen op de
hoofdtooi.

75
Adellijke mannen in Noord- en
Midden-Nias droegen dit sieraad.
In Zuid-Nias droegen vrouwen het Goud, edelsteentjes; ciseleren; eind 19de
ook.
eeuw; Minangkabau, Indonesië;
Goud; hameren; voor 1883; Nias,
Indonesië; RV-370-3048

RV-Liefkes-401; RV-Liefkes-409

76
Oorsieraden gedragen door
vrouwen van adel

79
Gouden borden droeg men als
borstsieraden en soms ook op
het hoofd. Het sieraad was
een statussymbool; de borden
verbeelden overwinningstekens,
overgehouden aan legendarische
voorouders en de door hen
gewonnen oorlogen.
Goud; drijven, ciseleren; begin 20ste
eeuw; Kisar of Luang, Molukken,
Indonesië; TM-5787-4

Goud; 19e- 20e eeuw; Nias, Indonesië;
RV-Liefkes-452

89

82
Voorhoofdsieraad
Goud; drijven; ciseleren; laat 19de –
vroeg 20ste eeuw; Zuidoost Molukken,
Indonesië; RV-Liefkes-113

83
Hoofdsieraad in de vorm van
twee hanenfiguren
Goud; drijven; ciseleren; laat 19de –
midden 20ste eeuw; Zuidoost Molukken,
Indonesië; RV-Liefkes-58

84
Waarschijnlijk is de hanger
van deze ketting afkomstig uit
Hindoe-Boeddhistisch Java.
Afgebeeld is een scene van
de ascese van de prins Arjuna
terwijl hij belaagd wordt door
hemelnimfen.
Goud; drijven, ciseleren;1400-1700 en
begin 20ste eeuw; Tanimbar-eilanden,
Indonesië; TM-5787-3

85
Borsthanger
Goud; drijven; ciseleren; laat 19de –
vroeg 20ste eeuw; Tanimbar-eilanden,
Indonesië; RV-Liefkes-451

70 en 82

86
Het gebruik van dit sieraad is
onbekend.
Goud; drijven, ciseleren; begin 20ste

80
eeuw; Tanimbar-eilanden, Indonesië;
Tussen de schakels en de kraaltjes TM-5787-20
van dit halssieraad zitten
slangenkopjes.
Goud, kralen; 19de eeuw; Zuidoost
Molukken, Indonesië; RV-Liefkes-355

81
Borst- of hoofdsieraad
Goud; drijven; ciseleren; laat 19de –
vroeg 20ste eeuw; Tanimbar-eilanden,
Indonesië; RV-Liefkes-366

74

76

78
75

GOUD

90

Filigrain en granuleren

Gouddraad

Van gouddraad en gouden korrels maken
Indonesische edelsmeden de mooiste
sieraden. De technieken filigrain en
granuleren werden al vanaf 750 AD
toegepast, zoals blijkt uit sieraden die op
Java in de grond zijn gevonden. Op Sumatra
werden deze technieken verder ontwikkeld
in het sultanaat Aceh, onder invloed van
Turkse ambachtslieden uit het Osmaanse
rijk. Vanuit Aceh verspreidden de technieken
zich verder naar West Sumatra, waar de
belangrijkste goudmijnen waren. Ook in
Sulawesi, Java en Bali worden filigrain en
granuleren nu nog vaak toegepast.

GOUD

87
Deze armband is vermoedelijk
gemaakt door geschoolde
edelsmeden in Makassar of
Kendari, belangrijke centra van
edelsmeedkunst op Sulawesi.
Goud; filigrain, granuleren; 20ste eeuw;
Zuid-Sulawesi, Indonesië; RV-Liefkes-393

88
De om elkaar gedraaide
gouddraden van dit halssieraad staan symbool voor
de verbondenheid van de
dorpsbewoners. Zowel adellijke
mannen als vrouwen droegen
deze sieraden. De grootte en dus
het gewicht van de ketting was
afhankelijk van de status van de
eigenaar.
Goud; twijnen; 19de eeuw; Nias,
Indonesië; RV-Liefkes-444

91

89
Het maakproces is voor Giovanni
Corvaja bijna net zo belangrijk
als het eindresultaat. Hij doet
maanden, soms zelfs jaren,
onderzoek naar technieken
die hij kan toepassen op zijn
favoriete materiaal: goud. Zo
kan hij gouddraad oprekken tot
de dikte van een vijfde van een
haar. De gouddraden veranderen
hierdoor in fijne zachte draden
die, eenmaal bij elkaar geplaatst,
lijken op bont. Deze armband
bestaat uit vele kilometers
gouddraad en het maken heeft
meer dan duizend uur werk
gekost.
Armband ‘The golden Fleece Bracelet’
van Giovanni Corvaja; goud, platina;
smeden, draadtrekken; Italië; bruikleen
Adrian Sassoon, Verenigd Koninkrijk

90
Oorsieraad door mannen van
hoge stand in het rechteroor
gedragen.

91
Amélie Spitz vermengt traditionele goudsmeedtechnieken met
moderne technieken. Voor deze
hanger heeft ze met een 3D pen
een driedimensionaal model
gemaakt. Vervolgens heeft ze
een messing afgietsel gemaakt.
Tot slot zijn edelstenen, zilver,
verf, gevonden voorwerpen
en met de 3D pen gemaakte
kleurrijke draden toegevoegd.
Spitz heeft met het gebruik van
de 3D pen een vernieuwende
manier gevonden om het klassiek
draadwerk te benaderen dat
traditioneel gemaakt wordt van
metaal.

Hanger ‘Carnival’ van Amelie Spitz;
messing, zilver, kristal, amethist, onyx,
aquamarijn, onyx, rooskwarts, carneool,
Swarovski kristal, 3D pen, verf, ketting,
gevonden voorwerpen; verloren-wastechniek, 3D pen; 2016; Duitsland

Filigrain

94

93

De vorm verwijst zowel naar de
windroos, die op Bali een symbool
voor het heelal is, als naar een
lotusbloem, symbool van reinheid.
Goud, robijn, dekschild van kever;
filigrain; voor 1906; Bali, Indonesië;
RV-1586-112

94
Deze bruidsarmband maakte
deel uit van de erfstukken, die
moeders aan hun dochter gaven.

Goud, robijn; filigrain; 19de eeuw;
Ring ‘Carnival’ van Amelie Spitz; messing, Minangkabau; Sumatra, Indonesië;
ketting, verbrand carneool; verloren-was- RV-Liefkes-359
techniek; 2016; Duitsland

Goud; filigrain; voor 1947; Nias, Indonesië;
TM-1771-23

93
Oorknoppen voor vrouwen
van adel

92
In Budakeling, één van de centra
van edelsmeedkunst op Bali,
werkt de zeer ervaren edelsmid
I Wayan Gede Bagiarta. Deze
sieraden maakte hij in 30 dagen.
Van een staafje van 30 gram
goud trok hij draden van verschillende dikte, waarvan hij ook de
granules vormde. Uit plaatgoud
dat hij walste maakte hij de
grondvormen van de sieraden.
In de sieraden zette hij facetgeslepen edelsteentjes.
Een dergelijke set is geliefd
bij jonge vrouwen en wordt
gedragen op feesten. Sieraden
in de vorm van bloemen zijn
populair op Bali.

95
Edelsmid en wetenschapper
Robert Baines doet onderzoek
naar eeuwenoude edelsmeedtechnieken. Vooral het draadwerk
en de filigrain-technieken van
de Etrusken heeft zijn interesse.
De sieraden van Baines zijn
experimenteel en abstract en
zoeken de grenzen op van de
filigrain-techniek. Robert Baines
heeft in zijn thuisland Australië de
eretitel ‘Living Treasure-Master
of Australian Craft’ toegekend
gekregen voor zijn contributie aan
het Australische ambacht.
Armband ‘Two cars’ van Robert Baines;
zilver, verf, poedercoating, plastic
giraffen, speelgoedauto’s ; filigrain,
galvaniseren; 2012; Australië

Broche, oorknoppen en ring; goud 22K,
robijn, onyx; filigrain, granuleren; 2017;
Bali, Indonesië; 7108-1, 2, 3a, 3b

92
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GOUD

Rood goud
In de hoogtijdagen van het
Sultanaat Aceh, onder de
regering van Sultan Iskandar
Muda (1607-1636) werkten
300 edelsmeden aan het hof.
Specifiek voor gouden sieraden
van Aceh is het toepassen van
emailleren, een techniek die zij
mogelijk leerden van Chinese
edelsmeden. Ook hield men van
goud met een rode kleur. Dit
wordt bereikt door goud met
koper te mengen, of door het
goud te beitsen of in te wrijven
met verschillende middelen.
96
Oorknoppen
Goud, edelstenen; emailleren, filigrain;
19de- 20ste eeuw; Aceh, Indonesië;
RV-Liefkes-340 en RV-Liefkes-341

97
Haarsieraad voor een bruid

92

GOUD

Java

Sumba

Oorsieraden

100
Armband

104
Oorsieraad

Goud, hoorn; filigrain; voor 1951; Java,
Indonesië; TM-2109-20a

Goud; filigrain; 20ste eeuw; Sumba,
Indonesië; RV-Liefkes-336

107
Deze oorsieraden droegen
vrouwen met het snoer op de
borst hangend.

101
Oorsieraden

105
Dergelijke oorsieraden, mamuli,
waren vaak onderdeel van de
bruidsprijs. Zij werden gedragen
bij rituelen. De buffel en het
paard symboliseren rijkdom en
status, de kaketoe vervult de
rol van boodschapper tussen de
levenden en de doden.

Goud; filigrain; voor 1947; Surabaya,
Indonesië ; TM-1771-45a, b

102
Oorringen
Goud; granuleren; 750-1550; Java,
Indonesië; TM-2960-291, 292

103
Oorsieraden in de vorm van een
schelphoorn en een rad, de twee
belangrijkste attributen van de
hindoegod Vishnu.
Goud; filigrain; granuleren; 1300-1500;
Java, Indonesië; TM-1771-29, TM-1771-37;
TM-1771-39; TM-2960-311

Goud, edelsteentjes; emailleren; filigrain;
voor 1946; Aceh, Indonesië; TM-1698-470

Goud; filigrain, granuleren; 20ste eeuw;
Sumba, Indonesië; RV-Liefkes-335,
RV-Liefkes-337, TM-5787-2

106
Deze gouden ketting behoorde
tot de regalia van de heersers. De
ketting werd om de nek gedragen
als teken van autoriteit. De
uiteinden stellen de opengesperde
bek voor van een naga, een
kruising tussen een slang en een
draak.
Goud; filigrain; 20ste eeuw; Oost Sumba,
Indonesië; RV-Liefkes-363

Robert Baines
98
Broche ‘Endangered Pink’ van Robert
Baines; goud, poedercoating; filigrain;
2013; Australië

99

Goud, glaskralen; filigrain; laat 19de –
vroeg 20ste eeuw; Tanimbar-eilanden,
Indonesië; RV-Liefkes-343

108
Oorsieraden
Goud; granuleren; 20ste eeuw; Lio;
Flores, Indonesië; TM-5787-8a en 8b;

93

Sieraden van de vorstenfamilie
van Sawu
De dochter van een vorst van
het eiland Sawu trouwde
met een Nederlander en ging
wonen op Sumba. Sommige
van haar gouden sieraden zijn
traditionele sieraden voor de
vrouwelijke familieleden van
de vorst. Ook vertonen enkele
sieraden Nederlandse invloeden;
vermoedelijk zijn ze speciaal voor
haar gemaakt.

109
Oorsieraden
Goud; filigrain, granuleren; 20ste eeuw;
Ngada; Flores, Indonesië; TM-5787-27a, b;
TM-5787-30a, b; TM-5787-31a, b

110
Twee zakdoekversieringen, die
worden bevestigd aan een punt
van de zakdoek. Vaak bevat het
houdertje amber, waardoor een
zacht aroma door de kleding
wordt verspreid.
Goud; filigrain, granuleren; voor 1932;
Sawu, Indonesië; TM-3993-8 en TM-3993-9

111
Halssieraden

TM-789-13

Sumatra
114
Hangers, waarschijnlijk voor
Europeanen
Goud; filigrain, granuleren; voor 1920;
Karo; Sumatra, Indonesië; TM-114-41;
TM-114-43

115
De vorm van de hanger van
dit bruidssieraad verwijst naar
karbouwenhoorns, een symbool
van welstand.

Goud, diamanten; filigrain,
draadvlechten; voor 1932; Sawu,
Indonesië; TM-3993-1, TM-789-18, TM-789-6

Halssieraad; goud, zilver; granuleren;
20ste eeuw; Karo; Sumatra, Indonesië;

112
Bruidssieraden van de
vorstenfamilie van Sawu. De
gevlochten armband heeft de
vorm van een slang, de ketting
heeft motieven in de vorm van
lotusbloemen.

116
Oorsieraden

113

107

Goud; filigrain, granuleren; voor 1932;
Sawu, Indonesië; TM-3993-4, TM-3993-5,

TM-5787-9a en 9b; TM-5787-22a en 22b

Goud; filigrain, twijnen; voor 1890; Sawu,
Indonesië; TM-789-2, TM-789-12b

Hanger ‘Perception 5’ van Robert Baines;
zilver, verf; filigrain, galvaniseren; 2015;
Australië

113
De roodachtige kleur van de
armbanden is het gevolg van
beitsen, onderdompeling in een
kokend mengsel van salpeter,
aluin en zout.

RV-Liefkes-403

Goud; filigrain, granuleren; voor 1947;
Toba Batak; Sumatra, Indonesië; RV-892-7;
TM-1771-50

Fotografie
GOUD
in
de tentoonstelling

94

Merenako van Motueka
draagt een kiwi veren mantel
en hei-tiki; 1880s;
© The National Library of
New Zealand

Juwelier set gemaakt door
Oumou Sy, gepresenteerd
tijdens de Dakar Fashion
Week; Dakar, Senegal; 2000;
fotograaf niet bekend © Niet
bekend

Man met versieringen;
Kiriwina, Papoea-NieuwGuinea; fotograaf Eric
Lafforgue

Joodse bruid in feestelijke
kleding; Sanaa, Jemen; 1942;
fotograaf Y. Haybi;
TM-60004065

Portret van een Zulu man
met ‘liefdesbrieven’; ca. 1951;
fotograaf niet bekend; TM10004293

KRALEN
Jonge vrouw met haar
kind, Kenia; 2016; fotograaf
Bartosz Hadyniak © Istock

RV-A188-1-52

TM-20017992

Een model draagt
kralenketting met slogans
tijdens de Marianne Fassler’s
mode show; Johannesburg,
Zuid-Afrika; 2014 ©
Marianne Fassler

Een Awajun-man met
oor-ornamenten gemaakt
van kevervleugels en
toekanveren; Peru; 2010;
fotograaf Gabriela Medina

Kofi Deborah presenteert de
mode- en sieradencollectie
van YEVU; Accra, Ghana;
2013; fotograaf Desire
Clarke © YEVU

Elvira Golombosi presenteert
haar sieraden; fotograaf
Evelyn Bencicova © Elvira
Golombosi

Masai meisjes; Masai Mara
National Park, Kenia; 1995,
fotograaf Jim Zuckerman

ZILVER
Ontwerpster Hanne Bruun
draagt haar eigen zilver
ontwerp; Den Haag;
Nederland; 2012; fotograaf
Hans Oostrum © Hanne
Bruun
Sami-bruid Margrethe op
haar bruiloft; Noorwegen,
2013; fotograaf Anne Katja
Gaup
Oezbeekse vrouw; Khiva,
Oezbekistan; 2010;
fotograaf Madina Turdieva
© Madina Turdieva
Een Turkmeense vrouw
draagt een zilveren sieraad
op haar rug; Gonbad-e
Kavus, Iran; 1975; fotograaf
Khosrow Pir © Khosrow Pir

Model Crystal Marie James
presenteert de ‘Coiled
Serpent’ halsstuk, gemaakt
door Elena Stonaker; 2013;
fotograaf James Holden ©
Elena Stonaker

TM-60033850

Portret van twee Damal
mannen; Papua, Indonesië;
1912-1913; fotografen A.F.R.
Wollaston en C.B. Kloss;

Portret van een Kayan
Dayak man; Indonesië; 1988;
fotograaf F.A.M. Welman;

Model Christine Neptune
tijdens het Afropunk
Festival; New York, USA;
2016, fotograaf Mark Alan
Iantosca

Amazigh vrouw in feestkledij;
Marokko; 1940-1960;
fotograaf G. Gillet;

Man draagt een ketting
van potvis tanden; Fiji;
20ste eeuw; fotograaf
Josiah Martin © The British
Museum
Irabau-a, voorman van
Suaba met versieringen;
Malaita, Salomonseilanden;
c. 1920; © The British
Museum

Seboni Abner Makgamatha
en Katlego Eyedah
Mamabolo tijdens
Mercedes-Benz Fashion
Week; Johannesburg,
Zuid-Afrika; 2017; fotograaf
Jeffrey Rikhotso

Navajo vrouw Mabell op
Marble Canyon; Arizona,
USA; 1943-1970; fotograaf
Josef Muench © ABOR

NATUUR

GOUD

Een model tijdens de
Marianne Fassler’s mode
show, Johannesburg, ZuidAfrika; 2015 © Marianne
Fassler
Artiest en textiel
ontwerpster
Nike Davis Okundaye
draagt eigen ontwerp;
Lagos, Nigeria;
fotograaf Lakin Ogunbanwo
Masai vrouw; Kajiado,
Kenia; 1968; fotograaf N.F.
Halbertsma; TM-20014545
Afua Smith presenteert de
mode- en sieradencollectie
van YEVU; Accra, Ghana;
2013; fotograaf Desire
Clarke © YEVU
Samburu vrouw; South
Horr, Kenia; 1961; fotograaf
Wilfred Patrick Thesiger ©
Pitt Rivers Museum

Agbogidi Obi James
Ikechukwu Anyasi II; Nigeria;
2012; fotograaf George
Osody
Jonge vrouwen afkomstig
uit de Hamar gemeenschap;
Dimeka, Ethiopië; 2017;
fotograaf Eric Lafforgue
Modeblogster Keabetsoe
Mautla; Bali, Indonesië; 2017;
fotograaf ADW Photography
© Keabetsoe Mautla
GOUD
Céphas Bansah, Chief
van het Gbi traditionele
gebied van Hohoe; Ghana;
Bensberg, Duitsland; 2007;
fotograaf Anton Luhr ©
imageBROKER / Alamy
Stock Photo
Gouden ringen en
armbanden gedragen
tijdens een ceremonie; Accra,
Ghana; 2000;
fotograaf Carol Beckwith
© Robert Estall foto studio /
Alamy Stock Photo
Model Luca Adamik draagt
de ‘Gazelle’ ketting, gemaakt
door Manish Arora &
Amrapali Juweliers;
Jaipur, India; 2013;
fotograaf Yannis Vlamos ©
Manish Arora
Een meisje bezoekt de
Pushkar markt; Pushkar,
India; 2012;
fotograaf Vladimir Sklyarov
© Alamy Stock Photo

Objectfotografie
in de hand-out
9 (17)
Modeblogster Charuta
Met dank aan Galerie The National
Arvind Yadav; Greater Noida,
12 (42)
India;
Fotograaf Axau; met dank aan
fotograaf Kavita Yadav ©
Sam Tho Duong
Moda Yalda
14 (66)
Fotograaf Julia Brooke-White;
Vrouw met oorhangers;
met dank aan Alan Preston
Tanimbar, Indonesië; 191020 (11)
1950; fotograaf Petrus
Met dank aan Galerie Rob Koudijs
Drabbe M.S.C.; RV-A97-1-34
23 (117)
Met dank aan Galerie Marzee
Portret van een radja van
Zuid-Nias in vol ornaat; Nias, 24 (128)
Met dank aan Frans Kup
Indonesië; ca. 1918; fotograaf
C.B. Nieuwenhuis; RV-A106- 26 (141)
Met dank aan Galerie Ra
1-19
29 (164)
Met dank aan Galerie Marzee
Een aristocratische man uit
31 (172)
Hiliamotania in traditionele
Met dank aan Galerie Marzee
kleding en sieraden; Nias,
31 (199)
Indonesië; 1980;
Met dank aan Galerie Ra
Fotograaf A. A. Gerbrands
33 (183)
Met dank aan Galerie Marzee
Nellie Florence Baines draagt
50 (50)
“3 x 1 = 1, No. 3” ketting,
Set sieraden door Oumou Sy 		
gemaakt door Robert
gepresenteerd tijdens de Dakar
Baines; Australië;
Fashion Week; Dakar, Senegal; 2000
Fotograaf Jeremy Dillon
61 (20)
Robert Baines © Robert
Met dank aan Mobilia Gallery
Baines
63 (31)
Felike van der Leest
Minangkabau vrouw;
67 (43)
Indonesië; 1880-1908;
Met dank aan Wouter Stelwagen
fotograaf C.B. Nieuwenhuis;
70 (56)
RV-A78-50
Met dank aan Anita Quansah
80 (21)
Vrouw draagt traditionele
Met dank aan het Stedelijk Museum
hoofdtooi; Ubud, Bali,
’s-Hertogenbosch
Indonesië; 2014; fotograaf
81 (30)
Konstantin Trubavin ©
Met dank aan Esther Brinkmann
Aurora Photos / Alamy Stock
83 (37)
Photo
Fotograaf Yannis Vlamos; met dank
aan Manis Arora
Vrouw en kind dragen
traditionele gouden sieraden 90 (95)
Robert Baines
tijdens een tempelfeest;
Selat, Bali, Indonesië; 1976;
fotograaf Brent Hesselyn
Man met gouden sieraden;
Tanimbar, Indonesië; 19101950; fotograaf Petrus
Drabbe M.S.C.; RV-A97-1-42
Twee vrouwen met gouden
borden; Maluku Tenggara,
Indonesië; ca. 1913; fotograaf
Wilhelm Müller; TM10005987

95

Foto achterkant:
Rashid al-Obeidani maakt een ring in
zijn werkplaats in Rustaq, Oman; 2015;
fotograaf Charles O. Cecil © Alamy
Stock Photo

Museum Volkenkunde heeft getracht
alle rechthebbenden van beeld- en
geluidsmateriaal te achterhalen.
Denkt u aanspraak te maken op
onbesproken beeldrechten, dan
verzoeken wij u contact met ons op
te nemen.

