
 
SLEUTEL TOT HOOP 
Gepatineerd zilver | € 79,95 
 
Iedere zilveren sleutel is volkomen uniek en geeft toegang tot hoop, die ons richting geeft in 
deze moeilijke tijd. Iedere sleutel is intrigerend en grappig op eigenwijze manier. Soms zijn 
ze zelfs bijna niet herkenbaar meer als sleutel. Iedere sleutel heeft 2 verschillende zijdes met 
mooie structuren, sommige hoogglanzend, andere gepatineerd alsof ze al eeuwenoud zijn. 
De sleutels kunnen fungeren als geluksbrenger, een soort amulet, of je kunt ze zien als een 
bijzonder klein kunstobject dat je om je hals draagt. 
 
 

VERKNIPTE KUNST 
Geweven stof | lavendel | € 16,95 
 
Hemelse stof gevuld met hemelse geuren. 
Van dit stuk stof is er maar één in de hele wereld. Het is geweven in het textielmuseum in 
Tilburg door beeldend kunstenaar Jeroen Krielaart. Hij studeerde aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten St Joost en kreeg onder andere de Buning Brongersprijs toegekend.  
 
 

BRONZEN WENSBEENTJES  
Amulet | Blauw, groen of bruin patina | € 45,- 
 
In veel beschavingen, zelfs teruggaand tot de tijden van de Romeinen en ouder, kenden 
mensen wensbeentjes magische krachten toe. Het werkte zo: twee mensen pakten ieder een 
poot van het wensbeentje vast tussen duim en wijsvinger en trokken tot het brak. Van 
degene die het grootste deel tussen de vingers had zou de wens waarheid worden. 
Bronzen beelden, met name van heiligen, werden vaak gestreeld om vervulling van een wens 
af te smeken. Door de vele strelingen door de eeuwen heen (de mensheid wenst wat af!), 
begon het gepatineerde brons te glimmen, wat het beeld een nog magischer uitstraling gaf. 
 
Het bronzen wensbeentje verenigt deze twee ideeën en zorgt er bovendien voor dat er niet 
een keuze hoeft te worden gemaakt tussen de wens van de een of de ander! 
 
 
 

 

ECCE HOMO zie de mens  
Broche | perspex, lak, luciferdoosje, was, vilt | € 25,- 
 
Neem een kijkje in de spiegel. Wat zie je? De mooiste van het land? IJdelheid is 1 van de 7 
hoofdzonden. Dus wie begaat eigenlijk al die zonden? Kijk nog eens in het spiegeltje…. Durf 
je de confrontatie aan? Of stop je de spiegel liever weg in het luciferdoosje. 
 
ECCE HOMO maakt deel uit van een reeks sieraden naar aanleiding van het Jheronimus Bosch 
jaar, die de 7 hoofdzonden als onderwerp heeft. 
 
 
 

 

Te koop: Kleine kunstwerkjes waar je hart en je zintuigen een dansje van maken! En 
allemaal door ons gemaakt in onze ateliers! 
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