
 

                         Voor Robert Smit  

    winnaar van de Françoise van den Bosch Prijs 2004  
 

De jury voor de Françoise van den Bosch Prijs 2004 kwam lang geleden, in 

april 2003, bij elkaar. Consensus over Robert Smit was snel gevonden. 

Eigenlijk was iedereen verbaasd dat hij nog niet op de lijst van winnaars 

voorkwam, want Robert Smit maakt al jaren sieraden op een hoog niveau en 

zijn werk blijft verrassen. Voortdurend zijn er weer nieuwe aspecten in te 

vinden. De jury wil ook wijzen op het belang van zijn boeken. Alle boeken 

over zijn werk, door hemzelf of anderen uitgegeven, zijn eenmalige projecten 

van een uitzonderlijke kwaliteit. 

 

Sieraden lijken hem in zijn bloed te zitten en toch heeft hij gedurende zo’n 15 

jaar geen sieraad gemaakt, uit onvrede, maar ook uit een behoefte om op een 

andere manier te werken. Het tekenen, ordenen en structureren lag zo dichtbij 

in de sieraden die hij rond 1971 maakte, dat de stap naar de beeldende kunst 

klein was. Tekenen werd zijn metier. Toen hij in 1985 weer sieraden ging 

maken, sloeg hij toe met een collectie die in alle opzichten verbluffend was. 

Zoveel goud, fantasie en intuïtie bij elkaar had het Nederlandse publiek nog 

nooit gezien. Zijn sieraden hadden een on-Hollands karakter, ze waren te veel 

goud, te groot, te verhalend en te duur voor de polder. Ze maakten veel los. 

 

Goud is zijn materiaal. Een materiaal dat hij op een weergaloze manier buigt, 

rolt en rilt, zaagt, bekrast en met klinknageltjes verbindt, en dat hij verbergt 

onder zilver, staal, zink, lood en dikke lagen verf. Goud, dat soms vaag door 

de verflagen heen schemert en dat soms straalt als de zon. Goud in zijn eigen 

legeringen, en zijn eigen kleuren, en alles met een sublieme technische 

perfectie aaneengesmeed. De vruchtbare kruisbestuiving tussen de beeldende 

en toegepaste eigenschappen, die in zijn werk zo’n mooie balans hebben 

gevonden, mag hier ook niet onvermeld blijven.  

We herinneren ons de discussie die naar aanleiding van zijn sieraden in 1985 

en 86 ontstond. Hierbij keerde Robert Smit zich tegen de toen heersende 

sieraadvormgeving in Nederland, die hij onpersoonlijk, oppervlakkig en 

synthetisch vond. Zo creëerde hij ruimte voor een andere benadering. Zijn 

eigen sieraden met hun magische en evocatieve kracht getuigen daarvan. Het 

is hoog tijd dat de prijs nu eindelijk gaat naar Robert Smit, als een erkenning 

voor zijn belangrijke bijdrage aan de sieraadkunst in Nederland en daarbuiten.  

 

De jury voor het jaar 2004 bestond uit: 

Warwick Freeman, Florian Hufnagl, Renny Ramakers, Ward Schrijver en 

Liesbeth den Besten (voorzitter). 
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