


Bol & de Bruijn, pure 
passie en vakmanschap
In een prettige kennismaking met Erik Bol en Irma de Bruijn, beter 

bekend onder de bedrijfsnaam Bol en de Bruijn edelsmeden, hierbij 

een portret van dit echtpaar als edelsmid. Beiden volgden de va-

kopleiding voor edelsmeden in Schoonhoven.

Erik Bol en Irma de Bruijn

 “Alle sieraden worden met zorg en aandacht voor 

detail vervaardigd in eigen huis”



De passie voor het vak was bij Erik 20 jaar geleden ontstaan tijdens een korte kennismaking 
bij een oom die reparaties verrichtte aan sieraden als edelsmid. Het opende deuren voor Erik. 
Hij was niet meer weg te slaan achter de werkbank. Dit was wat hij wilde, mooie dingen 
creëren en mensen blij maken. De liefde voor edelsmeden ontstond bij Irma tijdens een open 
dag in Schoonhoven. Irma besloot zich tijdens de opleiding te specialiseren in zilversmeden 
en Erik in goudsmeden. Ze vormden een passend duo en vulden elkaar goed aan waardoor 
ze tot de conclusie kwamen om samen een bedrijf op te startten. In 2001 gestart in Den 
Bosch is het bedrijf momenteel werkzaam vanuit de plaats Rosmalen waar ze een atelier 
hebben, en klanten ontvangen uit geheel Nederland en de grensstreek van België. 

Bol en de Bruijn edelsmeden staat voor een persoonlijke manier van werken wat doorgevoerd 
wordt in alle facetten. Het betreft niet alleen het ontwerpproces of het eindproduct: nazorg 
hoort daar eveneens bij. Een persoonlijke benadering met de klant vinden Erik en Irma 
aangenaam en van belang. Een sieraad kopen bij Bol en de Bruijn moet voldoen aan de wens 
van de klant. Dit houdt in, wat de klant mooi vindt, in welke stijl dan ook. De klanten 
waarderen deze manier van werken. Vakmanschap, ‘op maat vervaardigen’ en exclusiviteit 
zijn de standaarden. Na een uitgebreide kennismaking worden enkele ontwerpen gemaakt, 
waarna deze worden gepresenteerd en mogelijk verfijnd. Alle sieraden worden met zorg en 
aandacht voor detail vervaardigd in eigen huis. 

Een ring, collier, oorbellen, een gesp, een dasspeld of broche. Van goud of zilver gemaakt met 
of zonder een edelsteen, parel of diamant. Ook wanneer de klant een voorkeur heeft voor een 
bepaalde steensoort wordt dit verwerkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een bestaand 
sieraad aan te passen of deze een totale metamorfose te geven naar een nieuw sieraad. Indien 
nodig worden producten via de internationale markt aangeschaft. Diamanten of edelstenen 
met een speciaal formaat of kleur. Door de jaren ervaring en een diversiteit aan klanten is een 
grote knowhow opgebouwd. Daaruit hebben Erik en Irma een gehele portfolio opgebouwd 
in combinatie met nieuwe creaties. Bol en de Bruijn staat er om bekend in alle stijlen te 
kunnen werken van klassiek tot modern. Het atelier is te bezoeken op afspraak. Dit mede om 
de klant de volledige aandacht te geven. 
Met veel trots kijken Erik en Irma terug naar opdrachten uit het verleden met vaak veel 
emotie maar vooral blijdschap van klanten. Ze hopen in de toekomst nog veel mensen geluk-
kig te maken met een uniek sieraad. Want een juweel van Bol en de Bruijn is een sieraad voor 
het leven.
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