
Talke Sietsma maakt 
juwelen met edelstenen 
van overleden edelsmid

Een hart van 
edelsteen



tot goudsmid. In die periode deden moderne siera-
den hun intrede en gingen veel traditionele opvat-
tingen overboord. Juwelen werden groter, sculptu-
raler en kregen rare vormen. Naast het traditionele 
goud als basis vond ook zilver zijn weg. Juweelont-
werpers gingen meedoen in de kunstwereld. Siera-
den overstegen het ambachtelijke, ze werden toege-
paste kunst. Heel boeiend allemaal.” 
De juwelen kwamen via dochter Marjet Koldeweij 
bij Talke terecht. “Marjet woont in Meersel-Dreef 
(Hoogstraten) en kwam al vaker in mijn winkeltje. 
Zij bracht doosjes met halffabricaten van haar va-
der, afgietsels van ontwerpen die nog samengesteld 

Het zijn de vergeten juwelen uit de nalatenschap 
van edelsmid Jan Koldeweij die de hoofdrol spelen 
in de recentste collectie van Talke Sietsma (49). De 
juwelenontwerpster mocht er haar ding mee doen. 
“Ik hoefde niks nieuws uit te vinden, ik kon gewoon 
in zijn schatkist duiken en beginnen te spelen”, 
lacht ze. “Het voelde als puzzelen met stenen en 
vormen van veertig en vijftig jaar geleden. En ik ben 
halsoverkop verliefd geworden op die periode.” 
Vandaag stelt Talke haar Stones of Koldewey-collec-
tie tentoon in kunstgalerie De Laro in Meerle. “Het 
is een verfijnde mix geworden”, zegt ze zelf. “Van de 
stijl van de jaren 60 en 70 en de vormen van Kolde-
weij.” 

Juwelen als kunst 
Of Talke de juwelen van hun vader wilde afwerken? 
De vraag kwam van de kinderen van Jan Koldeweij 
(1923-2017), een Nederlandse beeldend kunste-
naar en siersmid. “Hij maakte in het begin vooral 
stukken voor de kerk”, weet Talke. “Zoals kande-
laars en doopschalen. Tijdens de jaren 60, een peri-
ode van ontkerkelijking, kreeg hij een pak minder 
opdrachten. Toen heeft de man zich omgeschoold 
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In het juweelatelier van Talke Sietsma in 
Meerle (Hoogstraten) vertelt elk sieraad 
een verhaal. Van een wandeling door het 
bos, een museumbezoek of een opvallend 
stukje in de krant. Aan CittA Kempen ver-
klapt Talke hoe haar jongste collectie The 
Stones of Koldewey tot stand kwam. En 
dat ze graag lepeltjes maakt, dat ook.
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“Ik hoefde niks nieuws uit 
te vinden, ik kon gewoon 
in zijn schatkist duiken en 
beginnen te spelen”

en afgewerkt moesten worden. En ze had ook dozen 
bij met edelstenen. Die stenen wilde de familie 
graag in de juwelen laten zetten. Dus ben ik begin-
nen te puzzelen. En meteen verliefd geworden op 
de jaren 60 en 70. Wat is dat een leuke tijd!” 
Talke maakte de hele serie af en daar beleefde ze 
veel plezier aan. Al bleek er wel meer tijd en werk in 
te kruipen dan ze vooraf kon inschatten. “Op uitno-
diging van de familie heb ik het atelier van Kolde-
weij bezocht. Wat mij daar het meeste raakte, was 
de sfeer van toewijding die er hing. Ik herkende er 
een stukje van mezelf in. Dat eindeloos achter je 
werkbank zitten en ervoor blijven gaan. Tijd doet er 
dan niet meer toe.”

Lepeltje, lepeltje 
Als waardering voor het werk dat Talke leverde, gaf 
de familie Koldeweij haar de rest van de verzame-
ling stenen cadeau. Een deel ervan verwerkte ze in 
de nieuwe collectie. “Zelf zou ik niet spontaan aan 
jaspis, mosagaat of onyx denken om nieuwe juwe-
len te creëren. Maar dit zijn bijzondere stenen die 
ook nog eens in aparte vormen werden geslepen: 
met afgeronde driehoeken en zo, echte vormen uit 
de jaren 60. Daar moest ik gewoon mee aan de slag. 
Mijn ontwerpen heb ik een jasje uit de jaren 60 en 
70 aangemeten. In de spijltjes die ik gebruikte, her-
ken je zelfs de jaren 50.”
Het resultaat is een collectie die een combinatie 
vormt van stenen, bijzondere vormen en verfijnde 

edelmetalen. “Setjes van amethisten en bergkristal-
len nodigden gewoon uit om ze te verwerken tot 
oorbellen. De ruwe, onbewerkte blokjes pyriet en 
hematiet zweven nu in ringen gemaakt van dunne, 
gouden spijltjes. De hangers wilde ik graag ruimte-
lijk en horizontaal houden, dan lijkt het alsof je het 
juweel als een reliek draagt, als een heel kostbaar 
iets. Die techniek gebruik ik vaker in mijn werk, en 
ik vond hem goed passen bij Koldeweij. Ik heb mij 
zo goed geamuseerd met deze collectie dat ik al 
plannen maak voor deel twee. Het smaakt naar 
meer. En er zijn nog veel stenen over.” 
In de Koldeweij-collectie springt een van de twaalf 
ontwerpen eruit. Een mini-besteksetje? “Tja, ik heb 
iets met kleine lepeltjes”, klinkt het. “Theelepelfor-
maat. Dat is een beetje een rare tik van me. Voor dit 
modelletje heb ik een vorm van Koldeweij gebruikt 
als bakje. En toen dacht ik: het lepeltje vraagt ook 
om een vorkje en een mesje. Dus is het een compleet
couvert geworden. En voor je het vraagt: je kan er 
effectief mee eten, ja. Ik vind het leuk om minige-
bruiksvoorwerpen te creëren. Die zijn fijn om in je 
hand te hebben en mee te spelen. In mijn sprookjes-
collectie zat een paplepeltje van Goudlokje. En voor 
de bomen en bamboeserie maakte ik een slabestek-
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hebbers op in Breda. Daar geef ik nog steeds les. 
Aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Scho-
ne Kunsten volgde ik nadien ook de avondopleiding 
juweelontwerp. Het is de combinatie van ambacht, 
techniek en ontwerpen die je nodig hebt om je ei-
gen sieraden te maken. Maar in gezelschap van an-
dere ontwerpers blijf ik wel steeds de goudsmid, ik 
flirt graag met wat ik kan.” 

Zilver komt altijd goed 
Talke combineert een deeltijdse opdracht als docent 
edelsmeden met haar eigen winkel annex atelier. In 
dat pand was ooit het postkantoor van Meerle ge-
vestigd. Talke kocht het zestien jaar geleden. Hier 
woont ze met haar gezin en organiseert ze maande-
lijks workshops zilveren juwelen maken of edelsme-
den. 
Een uit de kluiten gewassen houten tafel palmt de 
meeste atelierruimte in. Het blijkt een op maat ge-
maakte werkbank. Zes uitgezaagde halve cirkels zijn
het, mét vijlpen. Daaronder lederen doeken om het 
vijlsel op te vangen. Een goudsmid beschikt over 
een uitgebreid alaam en Talke toont ons de meest in 
het oog springende gereedschappen. Een aambeeld 
van ijzer om zilver te slaan en het lederen smeed-
kussen dat ze erfde van Jan Koldeweij. Er komen 
ook een halve bril, een kindersokje en cocktailprik-
kers tevoorschijn. Cocktailprikkers zijn gereedschap 
nummer één voor de goudsmid, leren we. De halve 
bril kreeg Talke van een glasblazer. Die gebruikte 
toch maar één glas van de zijne om zijn ogen te be-
schermen tijdens het smelten. Hij haalt de gele 
gloed weg die erg belastend is voor je ogen. 
En het sokje? Dat schuift Talke over de vijlpen. “Het 
beschermt het sieraad tegen krassen. Zal ik vuur 
maken? Dat oogt altijd spectaculair op foto’s”, knip-
oogt ze. Vakkundig smelt Talke een brokje zilver, 
giet het in een mal en vist er een zwart staafje uit. 
“Zilver oxideert”, verduidelijkt ze. “Dus moet het 
nog in een zuur opgewarmd worden vooraleer we 
het verder bewerken. Door het zilver te slaan wordt 
het steviger, na het gieten is het bros. Ik vind zilver 
een heerlijk materiaal om mee te werken, het heeft 
een grote rekbaarheid. Je kan het eindeloos mishan-
delen, het komt toch altijd goed.” W 

Links en boven: tanden
stokers en een halve bril: 
onmisbaar voor Talke. 

INFO: www.
juweelatelier.com

Tentoonstelling
‘The Stones of

Koldewey’ loopt
nog tot 22 maart

in kunstgalerie De
Laro, Lage Rooy

14, Meerle

je. Wie weet begin ik ooit nog aan een reeks minia-
tuurtjes (lacht).” 

Herkenbare ondertoon 
Talkes collecties zijn telkens wereldjes op zich die 
een eigen verhaal vertellen. Inspiratie voor haar 
ontwerpen doet ze overal op. “Kijkend naar een 
schilderij van Rembrandt, bijvoorbeeld”, vertelt ze. 
“Maar de aanleiding kan evengoed een bamboe-
struik zijn in mijn tuin of een beukennootje dat ik in 
het bos opraap. Een krantenartikel uit 2004, over 
een man die woorden graveerde in rijstkorrels, 
mondde uit in een reeks zilveren en gouden rijstkor-
rels met wenswoorden. En stenen worden ongetwij-
feld het thema voor 2020. Ik wil me niet vastpinnen 
op één typische stijl, al heeft mijn werk blijkbaar 
een ondertoon die herkenbaar is. Iemand noemde 
het mijn handtekening. Daar ben ik wel blij mee, 
want door al die invalshoeken voel ik me soms nog-
al verdeeld.” 
En anders is er nog het meesterteken waarmee Tal-
ke haar creaties kenmerkt. “Het mijne is een ovalen 
vorm met daarin een Scandinavisch mannetje en 
mijn initialen. Het meesterteken werd afgeschaft 
sinds goud- en zilversmeden vrije beroepen gewor-
den zijn, maar ik hanteer het nog steeds. Ik ben fier 
op mijn ambacht.” 
Het beroep van goudsmid leerde Talke aan de vak-
school van Schoonhoven (in de Nederlandse provin-
cie Zuid-Holland, red.). “Met dat diploma heb ik een 
tijdje reparaties uitgevoerd voor juweliers. Daar-
naast startte ik een opleiding edelsmeden voor lief-

Talkes Juweelatelier in het 
oude postkantoor van 
Meerle.


