
in goud
vertalen

A
an een zeshoekige tafel, bekleed met puur bladgoud, 
worden de wensen van de klant besproken. Stellen 
die gaan trouwen en ringen willen laten ontwerpen, 
ouders die een sieraad willen laten maken voor de 

achttiende verjaardag van hun kind, erfgenamen die ‘iets’ met 
de antieke broche van oma willen. Terwijl Lou alle tijd neemt om 
de klant te leren kennen met het stellen van uitdagende vragen, 
werkt Taco, die tevens diamantair is, onverstoorbaar aan zijn 
werkbank, midden in de sfeervolle winkel annex atelier.

Persoonlijk
“Alles kan,” zegt Lou, “en dat is best lastig. Veel mensen weten 
niet precies wat ze willen. Daarom help ik om dat uit te vinden. 
Ik spoor hun verlangen op en vertaal deze naar een sieraad. 
Elke stijl is mogelijk. Als het maar van goud is. Ik begeleid het 
creatieve proces; ik vraag door, ik wil het verhaal horen. Bijvoor-
beeld bij het ontwerpen van trouwringen: wat verbindt twee 
mensen met elkaar, welke gemeenschappelijke interesse heb-
ben ze? De uitkomsten zijn heel vaak verrassend en bieden 
enorm veel inspiratie voor het maken van een persoonlijk sie-
raad.”

Integer
Lou gaat helemaal los in het boven tafel krijgen van die verha-
len en de vertaling ervan in unieke sieraad. Lou: “Taco gaat los 
op het materiaal. Hij is een vakman, een ambachtsman. Hij be-
heerst de technieken en kan beoordelen of mijn ideeën uitvoer-
baar zijn. We krijgen veel verzoeken om iets met erfstukken te 
doen. Daar gaan we integer mee om. Het zijn belangrijke stuk-
ken, er zit een familiegeschiedenis aan vast, ze roepen vaak in-
tense herinneringen op. Je kunt er vreselijk leuke dingen mee 

Een sieraad gemaakt door Goudsmidatelier Tafel 
van Goud is niet zomaar een sieraad. Het is een 
kunststuk. Ontwerper Lou en goudsmid Taco 
toveren met goud en edelstenen. Ze ontwerpen 
de prachtigste ringen, hangers en armbanden en 
veranderen erfstukken in eigentijdse juwelen. 

VERHALEN

doen. Zo hebben we een bijbelslotje verwerkt in een hippe ket-
ting, een levensboom gezaagd uit een gesmolten trouwring en 
de achterkant van een Zeeuwse knoop getransformeerd in een 
hanger. Onze klanten zijn vaak verbaasd en ontroerd door de 
bijzondere metamorfose van hun erfstuk. We maken er iets ei-
gentijds van, mét behoud van het originele karakter.”

Goudsmidatelier Tafel van Goud
Stadhoudersstraat 13, Oud-Rijswijk
T 070 303 05 09
E info@TafelvanGoud.nl
www.TafelvanGoud.nl
Open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00
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