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Lofrede voor Ted Noten, 23 november 2008 
 
Een krantenbericht: “Jeroen Brouwers, laureaat voor de Prijs 
der Nederlandse Letteren 2007, heeft vandaag laten weten dat 
hij deze prijs weigert; het begeleidende geldbedrag acht hij 
te laag. De Nederlandse Taalunie betreurt dit ten zeerste. 
Zoals het Comité van Ministers van de Taalunie stelt: De Prijs 
is bedoeld als een eerbewijs.” Dat was op 23 oktober vorig 
jaar. Een paar dagen voor die datum kwam de jury voor de 
Françoise van den Bosch Prijs bij elkaar. De keus viel op Ted 
Noten, de dwarsligger, rebel, man van de controverse, 
dissident in sieradenland, entertainer, serieuze randfiguur, 
de man van het grootse gebaar. Het grootse gebaar … en wat 
hadden wij jou te bieden, Ted: een prijs voor een discipline 
die je vrolijk bespuwt en waar je met alle macht uit weg 
probeert te breken, en een geldbedrag dat ver onder de prijs 
van een gemiddelde-Ted-Noten ligt. Jeroen Brouwers vergeleek 
zijn prijs met een dooie mus, maar, Ted, met een dooie mus zou 
jij wel raad weten. 
Ik heb mij afgevraagd waarom je de prijs eigenlijk niet zou 
weigeren, en dat was ook de eerste reactie die jij gaf op het 
heugelijke bericht – maar gelukkig greep je meisje direct in. 
En het antwoord lag naast de vraag in jou zelf besloten: je 
jaagt niet alleen graag op stang, je wordt ook graag behaagd, 
onder de kin gekieteld, bewonderd, hebt graag succes, het ego 
moet af en toe ook gestreeld, nietwaar? En van brood alleen 
kun je tenslotte ook niet leven. Dus accepteerde je de prijs, 
wat toch wel een beetje teleurstellend voor ons was want 
feitelijk ben jij de eerste en vermoedelijk de enige die deze 
prijs met een groots gebaar af had kunnen wijzen.  
 
Maar de prijs is een mooie prijs, en dat weet jij ook. Die 
prijs krijg je niet zomaar, de Françoise van den Bosch Prijs 
is een erkenning door vakgenoten en door andere kenners, een 
eerbewijs. Gelukkig maar, dat jij deze verleiding niet kon 
weerstaan, je vindt het een leuke prijs. Je ondervond ook de 
belasting ervan ‘51 jaar, en nu al zo’n prijs, ik kan wel 
stoppen’ maar je deed het tegenovergestelde: je hebt 
gestimuleerd door deze prijs ruim uitgepakt, een spetterende 
show georganiseerd, samenwerking gezocht en gevonden met jonge 
ontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute, investeringen 
gedaan, sponsors gevonden en wederom getoond hoe ruim jij kan 
denken, hoe graag jij je publiek iets geeft en hoe je ook  naar 
sieraden kunt kijken. We zullen het straks allemaal zien.  
 
Terwijl jij de lieveling van het publiek werd, een knuffelbeer 
die menige bemiddelde dame het contante geld uit de zak weet 
te praten, schop je ook nogal eens wild om je heen ten nadele 
van collega’s, museumconservatoren, ‘schrijvers over’ en 
galeriehouders. Daarom heeft het vermoedelijk ook zo lang 
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geduurd tot je werk eindelijk serieus door een van de 
Nederlandse musea opgepikt werd en verzameld ging worden.  
Na 18 jaar Ted weten we ook dat jij nu eenmaal jij bent, een 
self made man in jewellery , een entrepreneur in verhalen, een 
Limburger met een grote bek, maar ook een mopperpot met een 
klein hartje, iemand die zo blij als een kind kan zijn met een 
nieuw werk, en gewoon een hele goede kunstenaar die al zijn 
sensoren gebruikt en die werken op zijn naam heeft staan die 
je bij je lurven grijpen.  
Na een wat aarzelende, zoekende start in 1990, had je zo’n 
jaar of vijf later je ‘coming out’, die begon met de 
‘prinses’, het in acryl gevatte muizenlijkje met parelketting. 
Je zette je afkeer van de parelketting en misschien wel van 
het hele sieradengebeuren op een sublieme manier om in een 
stuk dat alom afschuw en bewondering opriep. De acrylperiode 
was toen net begonnen en die bracht naast klassiekers als 
Ageeth’s bruidsschat, de Survival Bag met de makreel en de 
Superbitch Bag, ook je eigen ‘strandvakantie-lijn’ van 
makkelijk werk waarbij je niet al te veel hoeft na te denken, 
dat jou en je kopers blij maakt – anderen noemen dat hun 
‘bread and butter line’ maar aan brood met boter en zelfs 
beleg heb jij nooit gebrek gehad zoals ik meerdere malen heb 
kunnen vaststellen als ik rond lunchtijd bij je binnenviel. 
Langzamerhand werd je werk steeds groter en veelomvattender. 
Je vond je parameters buiten de wereld van het sieraad, in de 
echte wereld, de banale wereld van het geld en louche zaakjes, 
commercie, consumptie en branding. Zo wordt je werk nu al 
jaren gekenmerkt door een ontregelend activisme.  
Je kocht een pistool in België en nog een paar in Amsterdam. 
De tasjes en andere sieraden die daar uit voortkwamen zijn 
onderdeel van je ‘Design against crime’ project, waarvoor je 
wapens uit het criminele circuit onttrekt door er iets moois 
van te maken.  
Je zaagde een brood zilver in stukjes en verkocht ze per 
gewicht als broche, je verbouwde een polo helm tot diadeem 
voor Maxima, verzaagde een witte Mercedes, en een rode 
Mercedes, probeerde een DNA koffer gevuld met menselijke haren 
de ruimte in te sturen, en je liet honderden volwassenen en 
kinderen hun eigen broche kauwen. Dat noemen we nog eens 
spectaculaire vormgeving.  
Het spektakel is je dierbaar, en daarmee toon je je een 
kunstenaar van deze tijd maar wek je ook twijfel en ergernis 
op – zeker in Nederland: want is dat wel nodig al die 
toestanden en kunnen we zo’n paljas eigenlijk wel serieus 
nemen? Het antwoord is duidelijk: Ja, natuurlijk moeten we je 
serieus nemen. Je bent namelijk een fantastische verhalen 
verteller en die zijn er niet veel. De Duitse filosoof Walter 
Benjamin schreef al in 1936, en ik citeer hem nu maar even in 
het Engels:  “Less and less frequently do we encounter people 
with the ability to tell a tale properly”. Benjamin zag 
sprookjes, sagen, spreekwoorden, anekdotes en grappen als het 
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wezenlijke middel voor het uitdrukken en uitwisselen van 
sociale ervaringen. Walter Benjamin heeft het dan over 
mondelinge vertellers. Jij, Ted, doet het op een andere 
manier, jij vertelt jouw verhalen beeldend en via de taal van 
het sieraad. Maar het zijn verhalen, grappen, ingevingen en 
bespiegelingen die aankomen en die we niet vergeten, die 
inderdaad sociale ervaringen uitdrukken, en die een band 
kunnen smeden tussen mensen. We hoeven trouwens al jouw 
verhalen echt niet te geloven, als ze ons maar meevoeren. 
Wat voor apparatuur heb je niet allemaal ingehuurd om je 
verhaal te kunnen vertellen. De robotarm bij de respectabele 
kunstenaarssociëteit Arti in Amsterdam opende na een druk op 
de startknop zelf een klein kluisje aan de wand, haalde daar 
een simpele acryl ring met een papieren hoedje uit, maakte een 
soort dansje door de ruimte waarbij de robot de ring aan de 
bezoekers presenteerde, zich langzaam weer terugtrok en met 
een draaiende beweging terugkeerde naar de kluis waar hij de 
ring weer in teruglegde en die hij vervolgens afsloot. Het 
publiek was gefascineerd en verrukt – ik heb ze een tijdje 
geobserveerd - want het was een prachtige mechanische 
choreografie die op deze tentoonstelling van actuele beeldende 
kunst precies de juist toon zette om sieraden te presenteren: 
één sieraad wel te verstaan.  Verder zette je een 
kermisattractie in het Stedelijk Museum Amsterdam, op een 
tentoonstelling over het hedendaagse gebruik van goud. Hier 
konden bezoekers tegen inworp van een euro hun geluk beproeven 
door met de klauw van de machine een staaf goud van 1 kilo 
(marktwaarde: zo’n 15.000 euro) op te pikken. Dat dit niemand 
zou lukken lag nogal voor de hand, maar de kast legde wel een 
directe relatie tussen het goud en de bezoekers bloot: de  
aantrekkingskracht van 1000 gram puur goud, de hebzucht en gok 
lust opgewekt bij de aanblik daarvan.  
Nu heb je dan weer een krokettenautomaat gehuurd en op het 
Oudekerksplein in Amsterdam geïnstalleerd, waar mensen voor € 
2,50 de allergoedkoopste Ted Noten ooit kunnen aanschaffen in 
de vorm van een rood gespoten ringetje. Onder de titel ‘Be 
nice to a girl buy her a ring’ zouden bezoekers van de meisjes 
wat romantiek op de Wallen kunnen brengen, door hun een ring 
aan te bieden, of zou de populariteit van een prostituee 
gemeten kunnen worden aan het aantal rode ringen dat ze heeft. 
Dana Jansen postte een bericht op een weblog van de Rietveld 
Academie, waarvoor ze een van de hoeren, direct om de hoek bij 
de ringenautomatiek, interviewde. In het filmpje vertelt deze 
dame het maar een ‘stupid idea’ te vinden. Haar commentaar: de 
meisjes willen geld zien, met echte diamanten zou het een goed 
idee zijn geweest.  
Maar het is het zoveelste voorbeeld van een geslaagd verhaal, 
een verhaal dat mensen aan het denken zet en zelfs op pad doet 
gaan met een videocamera om zelf de diepere betekenis daarvan 
te onderzoeken. 
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Een maand of wat geleden werden je geornamenteerde keramische 
dildo’s op Art Cologne vertoond en volgende maand schitter je 
met een geheimzinnige zwarte trolley op Design Miami. Je staat 
met een been in het design, en met het andere in de kunst, 
maar de navelstreng loopt naar het sieradennest. Je hebt de 
niche gevonden die al eerder door designers werd ontdekt, en 
bevindt je nu in het gezelschap van designers als Ron Arad, de 
Campana Brothers, Tom Dixon, Studio Job, Jurgen Bey. Dat is 
fantastisch en eervol. En dat voor een metselaar uit Swalmen. 
Maar vergeet niet dat ook die plek een niche is, net zo 
onbereikbaar voor het grote publiek als de sieradenniche maar 
wel aantrekkelijker vanwege de sex appeal van het grote geld. 
Je prijzen stijgen nu spectaculair, misschien ga je in Miami 
wel voor het eerst naar een bedrag met vijf nullen – waar die 
beroemde design-broeders van jou je al in vóór  gingen.  
 
Voor de stichting Françoise van den Bosch is deze toekenning 
aan jou ook uniek. Nu gaat de prijs niet naar de ‘eerste 
buitenlander’ (dat was Pierre Degen in 1984) of de ‘eerste 
buitenlander van buiten het continent’ (dat was Warwick 
Freeman uit Nieuw Zeeland in 2004), maar naar de ‘eerste 
kunstenaar met een sparring partner, Marcel van Kan, een 
atelier met medewerkers, een dependance op de wallen, een 
website en een eigen huisstijl ontworpen door de 
Designpolitie’.   
 
Ted, ik vind het een voorrecht je te kennen en af en toe samen 
met je te kunnen werken, om je werk te volgen en je 
ontwikkeling te zien accelereren. Ik reik je met trots de 
Françoise van den Bosch Prijs 2008 uit.  
 
Liesbeth den Besten 
 
 
 


