
Aan niets is tegenwoordig nog te zien dat 
iemand rouwt om het verlies van een dierbare. 
Met de parlAmore rouwsieraden laat kunstenaar 
Helena van Essen de verdwenen traditie van 
het dragen van rouwkleding op een eigentijdse 
manier herleven. 

Een knoopje van een kledingstuk of een beetje 
as van de overledene geven deze sieraden een 
intiem en persoonlijk karakter. Door ze te dragen 
voel je je op een bijzondere manier verbonden 
met je dierbare.  

 ‘ In l iefdevolle herinnering verbonden’
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ROUW- EN GEDENKSIERADEN

Rouwspeld tijdens de uitvaartplechtigheid

Met de rouwspeld als ‘corsage’  ben je voor 
de aanwezigen herkenbaar als naaste van 
de overledene. Met een foto kan de 
rouwspeld persoonlijk worden gemaakt.

De vorm is afgeleid van het ruitvormig 
stukje stof dat mensen vroeger op hun 
mouw droegen als teken van rouw.

RouwspeldRouwspeld

‘Het was informeel, maar gelukkig waren wij goed herkenbaar.’

met de nerven van de klimop           met echte parels ‘versteende tranen’           in beide past een foto 
Concept, ontwerp & productie:  Helena van Essen
Postbus 15185  |  1001 MD  Amsterdam 
T 06 24804424  |  info@parlamore.nl  |  www.parlamore.nl



Rouwknoop als rouwteken en aandenken

Een knoopje van een kledingstuk van de 
overledene draag je op een basissteen van 
onyx of jaspis, als speld, broche of hanger.

Het knoopje is eenvoudig te verwisselen 
voor een ander en ook de as-cabochon 
past er op. 

Het stijlvolle bewaarkistje bevat passe-partouts 
voor portretjes van de overledenen van wie 
een knoopje wordt bewaard.

knoopje op onyx als reversspeld                     knoopje op jaspis als broche                        as-cabochon op onyx, als hanger

‘Het is fijn om te  dragen, 
het geeft me echt steun.’

As-cabochon op rouwknoop of ring

In de as-cabochon is ruimte om 
een beetje as of haar te bewaren. 
Hij is er in brons, zilver of goud, 
afgewerkt met een parel.
 
Je draagt hem op een ring of op 
de basissteen van de parlAmore 
rouwknoop.

Met een naam of initialen er op 
gegraveerd wordt de as-cabochon 
nog persoonlijker.

in gepatineerd brons, 
op de jaspis rouwknoop

as-cabochon op ring

in goud, op de onyx rouwknoop


