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Een sieraad 
  vertelt een 
verhaal...

Ze noemde me altijd haar oogappel en die liefde was 
wederzijds. Ik was een paar maanden daarvoor aan mijn 
studie begonnen en zat net op kamers toen mama belde 
met het vreselijke nieuws dat oma plotseling overleden 
was. Als ik daaraan denk, voel ik nog steeds die pijn van 
dat moment.

Oma was zo trots op me toen ze hoorde dat ik, als eerste van 

de familie, naar de universiteit zou gaan en nu zou ze mijn 

afstuderen niet meemaken. Vreselijk vond ik dat. Toen ik dat 

tijdens het laatste jaar van mijn studie aan mama vertelde, 

kwam ze met een fantastisch idee. Ze liet me twee ringen 

zien. De ene was van oma geweest: een wat ouderwetse ring, 

maar hij paste zo echt bij oma. De andere was van mama zelf. 

Mama wilde ze naar Bol & de Bruijn Edelsmeden brengen om 

er één nieuwe ring voor mij van te laten smeden. Als cadeau 

voor wanneer ik mijn bul kreeg, dan was oma er toch een 

beetje bij. Ze had al eerder wat bij hen laten maken toen ze 

nog vanuit hun atelier aan huis werkten.

Het resultaat was geweldig. De ring was opgebouwd uit drie 

smalle bandjes die aan elkaar vastzitten: een geelgouden 

baan van de ring van oma, een geelgouden baan van de ring 

van mama en een nieuwe, witgouden baan die mij symbo-

liseerde. Drie generaties onlosmakelijk verbonden. Zelfs de 

diamant, mijn geboortesteen, uit oma’s ring was hergebruikt.

Ik draag die ring nu al ruim tien jaar. Sinds kort heb ik ook een 

prachtige bijpassende armband. Toen wij vorig jaar ons eerste 

kindje verwachtten, is mijn vriend, zonder dat ik het wist, naar 

Bol & de Bruijn Edelsmeden gegaan. Tegenwoordig heb-

ben ze een mooie winkel aan de Torenstraat. Hij heeft daar 

een geboortesieraad voor me laten maken: een witgouden 

armband met een granaat, want dat is de geboortesteen van 

januari. Aan het eind van die maand is onze dochter geboren. 

We hebben haar Anna genoemd. Naar mijn oma.

- Elsbeth (34) uit Rosmalen
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Edelsmeden is  

ook hét adres voor:

• parelsieraden

• bijzondere horloges

• eigentijdse sieraden

• reparaties

Zo is oma altijd bij me


