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De Somewhere Else hanger was de
volgende. Op verzoek van Lucy maakte ik
twee jaar geleden de Brave hanger. Radiation
volgde en Barry van Anoraknophobia was
een uitdaging; ik heb afgelopen maand een
nieuwe versie gemaakt. Er waren diverse
verzoeken voor een Seasons End hanger;
deze is net nieuw. Inmiddels zijn er van deze
zes modellen verschillende varianten, zoals
bedels, oorhangers en manchetknopen
en komen er wat mij betreft nog andere
modellen bij. Het ontwerp van deze sieraden
bestaat natuurlijk al, maar voordat het een
zilveren hanger is gaat er nog wel van alles
aan vooraf. Het begint met: Hoe ga ik deze
hanger maken, welk formaat wordt het en
hoe zwaar. Ik maak altijd eerst een aantal
proefmodellen, dat is allemaal handwerk. De
hangers moeten allemaal gelijk zijn, het is
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Wat begon in 2007 als kado in een
Sinterklaas surprise voor mijn broer is
zeven jaar later gegroeid tot een Marillion
sieraden collectie. Dat Sinterklaaskado
was de Marbles hanger, toen hij hem naar
concerten om had, kwamen daar veel
reacties op, ik had nooit gedacht dat ik nu
een hele Marillion collectie zou verkopen.

onmogelijk en ook te kostbaar om ze per stuk
met de hand te maken. Van het model wordt
een matrijs of mal gemaakt. Daarna wordt het
model gegoten in zilver. Elke hanger wordt
door mijzelf met de hand afgewerkt (schuren,
polijsten) Ik heb elke hanger minstens vier of
vijf keer in mijn handen voordat het bij jullie
terecht komt.
Het is enorm leuk om bij concerten en op
Facebook de sieraden terug te zien bij jullie,
ik hoop nog veel mensen blij te maken met
hun favoriete Marillion hanger.
Naast deze Marillion sieraden maak ik in mijn
atelier al 23 jaar sieraden in opdracht. Dat
kan een nieuw sieraad zijn, maar ik maak ook
iets nieuws van eigen oude sieraden van de
klant door het goud te smelten. Bij het maken
van een ontwerp en sieraad houd ik de klant
altijd in gedachten; een sieraad moet passen
bij de drager.
Zo ontstond ook de slogan van mijn bedrijf:
Unique Jewellery for Unique People.

NOVEMBER 2014 THEWEBHOLLAND 25

