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Margareth van den Heuvel:

“ALS HET GEVOEL GOED IS, KOMT DAT IN HET SIERAAD TERUG”
Begonnen op een zolderkamer in haar ouderlijk huis is Margareth van
den Heuvel met haar goudsmederij eMM alweer 10 jaar gevestigd aan
het Raadhuisplein in Vreeswijk. Margareth heeft vanaf het begin een
goede samenwerking tussen haar en haar klanten als essentieel gezien
voor een goed resultaat. Deze werkwijze heeft haar inmiddels een
trouwe klantenkring opgeleverd. Vele dorpsgenoten weten de weg te
vinden naar het wat verscholen gelegen pand op de kop van het plein.
Nadat ze een aantal jaren geleden in het TV-programma ‘Geloof en
een hoop liefde’ geïnterviewd werd, mag ze ook veel klanten buiten
Vreeswijk tot haar klantenkring rekenen.
VERTROUWENSBAND OPBOUWEN
In haar atelier aan het Raadhuisplein ontwerpt en maakt Margareth sieraden
op maat. Margareth legt uit: “Mensen komen vaak met een basisidee voor
een sieraad. Dat kan voor een gedenksieraad of een bruidssieraad zijn, of
men wil een eigen draai geven aan oude of geërfde sieraden. Ik nodig ze
dan uit in mijn atelier voor een eerste vrijblijvend gesprek. Ik neem daar
echt de tijd voor want dat zie ik als de eerste stap in het opbouwen van
een vertrouwensband. Die is echt nodig in dit werk: het draait voor 80%
om emotie. Elk sieraad, oud of nieuw, is uniek en heel persoonlijk en dat
maakt het een emotioneel traject. Belangrijke voorwaarde voor een goed
resultaat is dat het gevoel bij zowel mij als de klant goed is. Het gevoel komt
uiteindelijk altijd in het sieraad terug.”
EERLIJKE AFKOMST
Vervolgens tekent Margareth een eerste schets van het ontwerp. In
samenspraak met de klant ontstaat dan een definitief ontwerp waarna
Margareth het sieraad kan maken. Hier heeft ze zo’n 4 tot 6 weken voor
nodig. Margareth maakt sieraden van alle edelmetalen, maar met goud en
zilver werkt ze het meest. Ze vertelt: “Het liefst ‘recycle’ ik bijvoorbeeld goud
dat zelf meegebracht wordt. Is dat niet het geval dan lever ik het goud,
waarbij ik alleen werk met producten met een eerlijke afkomst.”
FABULA EN HORTUS
Doordat Margareth door alle beperkingen het afgelopen jaar ineens wat
meer tijd kreeg, zag zij kans haar grote wens te laten uitkomen. “Ik wilde
al zo lang aan de slag gaan met het ontwerpen en maken van een eigen
collectie sieraden. Ineens had ik die tijd”, vertelt ze. Tot nu toe hebben 2
collecties het licht gezien; ‘Fabula’, gebaseerd op sprookjes en ‘Hortus’,
gebaseerd op de plantenwereld. Van beide collecties zijn inmiddels ringen,
hangers, armbanden en kettingen te koop in haar atelier. “Deze sieraden
zijn helemaal naar mijn eigen smaak, de eerste reacties zijn heel positief”,
aldus een dankbare Margareth.
UP TO DATE BLIJVEN OVER MARGARETHS’ WERK?
Kijk eens op Instagram goudsmederij_emm waar zij regelmatig foto’s
plaatst van sieraden die zij in opdracht maakt, maar ook van sieraden
uit haar eigen collecties.
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