Hereniging van ambacht en sieraad
Sieraad Laten Maken bij IJssel Juweliers

Achter ieder sieraad schuilt een prachtig ambacht en een uniek
verhaal. Dat beseffen eigenaren van IJssel Juweliers Mirjam
Schoemaker en Jacqueline ’t Hart zich maar al te goed. Om hun
liefde voor sieraden nog meer te delen, staat er vanaf heden
een werkbank van ‘Sieraad Laten Maken’ in hun winkel waar
een goudsmid het eeuwenoude ambacht uitoefent. Niet alleen
interessant om ieder denkbaar sieraad te laten (ver)maken, maar
ook om te ervaren hoe mooi het vakmanschap van een goudsmid
is. Van schets tot uitwerking.

Eeuwenoud ambacht in een nieuw jasje
Aangezien schoonzusjes Jacqueline en Mirjam een passie voor
sieraden delen, openden ze in 2011 hun eigen juwelierszaak in
de dorpskern van Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het pand
voorheen al een juwelierszaak huisvestte, zagen de dames genoeg

ruimte voor verbetering. Ze pakten het groots
aan en verbouwden de winkel in 2014 compleet
tot een moderne en stijlvolle zaak anno nu.
Vijf jaar later begint het te kriebelen om meer
beleving te creëren over hoe een sieraad tot
stand komt.
“We zijn trots op de sieraden die we verkopen
en maken. Dat willen we meer laten zien”,
vertelt Jacqueline. “Daarom besloten we om
een werkbank te integreren in de zaak, inclusief
ervaren goudsmid uiteraard. Naast beleving
bieden we zo meer mogelijkheden voor onze
klanten zoals reparaties, vermakingen en het
laten ontwerpen en maken van compleet nieuwe
sieraden, al dan niet met ‘oud goud’.”

Emotionele waarde van bestaande en nieuwe sieraden
De goudsmid die bij IJssel Juweliers werkt is een
ervaren vakvrouw van het bedrijf ‘Sieraad Laten Maken’.
Zij is gespecialiseerd in het voeren van persoonlijke
ontwerpgesprekken. Bij zo’n gesprek gaat de goudsmid
uitgebreid met een klant om tafel en vraagt naar zijn of haar
verhaal en emotie. Bij trouwringen vraagt zij bijvoorbeeld
naar de eerste ontmoeting, de mooiste momenten samen
en de aantrekkingskracht. Wanneer iemand een dierbare
is verloren en as in een sieraad wil laten verwerken, vraagt

“Sieraden zijn vaak veel meer dan alleen producten,”
aldus Mirjam. “Het geeft ons ontzettend veel voldoening
wanneer iemand heel blij is op het moment dat hij of zij
een sieraad bij ons ophaalt. Zowel bij een reparatie van
een bestaand sieraad als bij het zien van een nieuw sieraad
waar een persoonlijk verhaal achter schuilt.”

zij bijvoorbeeld naar iemands mooiste eigenschappen en
wat je van iemand hebt geleerd. Gaandeweg het gesprek
schetst de goudsmid een sieraadontwerp dat iemand
op het lijf is ontworpen. Het gebruik van oud goud is
daarbij zeker mogelijk. Mirjam en Jacqueline moedigen
het zelfs aan. Allereerst vanwege de duurzaamheid. Het
is jammer om een oud sieraad niet meer te gebruiken,
omdat bijvoorbeeld de maat niet goed is of de stijl niet
past. Daarnaast wordt de emotionele waarde van een
nieuw sieraad vergroot, wanneer het van goud van oude
dierbare sieraden is gemaakt.

IJssel blijft IJssel
Naast de nieuwe werkbank kunnen klanten nog steeds
de service verwachten die ze van Jacqueline en Mirjam
gewend zijn. Klanten kunnen er dus blijven genieten van
alle sieraden in de vitrines, langskomen voor iets kleins
of gewoon een gezellig gesprek. Jacqueline: “We blijven
mensen graag advies geven over sieraden, met als extra
dat we nu het complete plaatje kunnen laten zien van
hoe een sieraad ontstaat. Ik nodig dan ook iedereen die
benieuwd is uit om een kijkje te nemen bij de werkbank
en onze goudsmid.”

