Friendship Knot 2019
Ter viering van het 800-jarig bestaan van Baarlo is een speciaal sieraad
ontwikkeld dat enkel op intekening kan worden besteld.
De Friendship Knot 2019, een gouden of wit-gouden hanger gebaseerd op het
ontwerp van de Granny’s Knot uit 1994 van Shinkichi Tajiri, is in een gelimiteerde
en genummerde editie van 50 exemplaren vervaardigd door edelsmid Tonny
Silvrants te Baarlo. Deze nummering wordt telkens handmatig in het sieraad
gefreesd.
De Shinkichi Tajiri Estate geeft bij elke genummerde versie een authenticiteitscertificaat uit waarop het nummer van de editie staat vermeld. Hiermee wordt
bevestigd dat dit sieraad in overeenstemming met de Shinkichi Tajiri Estate is
vervaardigd.

Na vele omzwervingen heeft Shinkichi Tajiri zich in 1962 in Baarlo gevestigd.
Hier onstaat het grootste deel van zijn oeuvre en zal hij later concluderen dat
Baarlo zijn thuis geworden is. De unieke beeldenroute die in de jaren negentig in
samenwerking met vele lokale actoren ontstaat, geeft Baarlo haar bijnaam het
Knopendorp. Voor dit jubileumjaar is gekozen om Granny’s Knot uit te voeren als
sieraad en om te dopen tot Friendship Knot.
De opbrengsten uit de verkoop van dit exclusieve kleinood worden geschonken
aan Baarlo Leeft ten behoeve van de festiviteiten rondom 800 jaar Baarlo.

Granny’s Knot (oudewijvenknoop) 1996, Kasteelweide Baarlo. Foto © Jan van Soest.

Knopendorp Baarlo
Al vele jaren wordt Baarlo in de volksmond ook wel liefkozend het Knopendorp
genoemd. In 1991 wordt het eerste beeld ‘De Verbinding’ van Shinkichi Tajiri nabij
de Rabobank geplaatst. Het symboliseert de verbinding tussen de dorpen Baarlo
en Maasbree die samen een gemeente vormen.
Vanuit dit initiatief worden in de daaropvolgende jaren nog zes gietijzeren knoop
beelden op verschillende locaties in Baarlo geplaatst. De laatste uit deze serie is
de Dijkknoop uit 1997. Een technisch hoogstandje van de plaatselijke IJzergieterij
Geraedts, omdat dit werk van ruim 3 bij 9 meter in één keer gegoten diende te
worden. De bijzondere uitstraling van deze serie beelden in Baarlo volgt vanuit
het gietprocedé, het zogenaamde zandgieten. De door Tajiri vervaardigde houten
modellen zijn lossend ontworpen, hetgeen betekent dat ze in zand gedrukt
worden en vervolgens in hun geheel kunnen worden verwijderd, zonder de
originele mal te beschadigen.
Tajiri, bekend van zijn grote variatie aan beelden in de openbare ruimte, heeft in
nauwe samenwerking met Jan Geraedts van IJzergieterij Geraedts voor Baarlo
een unieke beeldenroute gecreeërd.
De beeldenroute werd gesponsord door: IJzergieterij Geraedts, Woningstichting
Maasbree, Maribelle knitwear, Rabobank, Gemeente Maasbree, Provincie
Limburg en Tajiri zelf.

Granny’s Knot - Friendship Knot
In Baarlo staat Granny’s Knot aan de rand van de speelweide bij Kasteel d’Erp.
Het eerste exemplaar staat in het Noord-Franse plaatsje Bruyères. Daar heeft het
beeld de titel Friendship Knot gekregen. Het markeert de vriendschap tussen de
bewoners van het het dorp en hun bevrijders van het 442nd Regimental Combat
Team, een Amerikaanse gevechtseenheid bestaande uit louter Amerikanen van
Japanse afkomst. Dit regiment was in mei 1944 geland in Napels en in de
maanden daarop doorgestoten tot Noord-Frankrijk.
Ter gelegenheid van de viering van vijftig jaar bevrijding heeft Shinkichi Tajiri
namens de 442nd Regimental Combat Team (waar hij deel van uitmaakte) het
beeld in 1994 aan de bewoners van Bruyères geschonken.

De onthulling van de Friendship Knot ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding van Bruyères, oktober
1994. Tajiri met zijn kleindochter Tanéa en zijn echtgenote Suzanne.
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