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GOUDSMID ÉN JUWELIER ANNE BOEREMA

“Samenwerken met andere
ontwerpers inspireert mij enorm en 
blijkt nu een constante factor”
TEKST: FEMKE VAN VUGT, BEELD: MEREL WAAGMEESTER

Anne Boerema is juwelier, 
goudsmid, én zelfstandig 
ondernemer. Hartje Utrecht, in 
de Mariastraat 30, heeft zij een 
winkel in exclusieve sieraden. 
Wandelend door de historische 
binnenstad van Utrecht komen 
wij bij Annes JWLS utrecht aan. 
Met een mengeling van trots en 
bescheidenheid heet Anne ons 
welkom in haar fonkelnieuwe 
winkel en raken we aan de praat. 
 
HOE KOM JE EROP OM IN DEZE 
TIJD EDELSMID TE WORDEN? 
Anne vertelt hoe het allemaal 
begonnen is met een inspirerende 
docent handvaardigheid op de 
middelbare school. Door hem is zij 
zich gaan oriënteren op een creatieve 
opleiding en zo is zij uitgekomen bij de 
Vakschool Schoonhoven. Anne volgde 
daar eerst de opleiding tot goudsmid 
en bekwaamde zich daarna verder 
tot zilversmid. Aansluitend heeft zij 
haar opleiding vervolgd aan de Design 
Academy Eindhoven. “Hoewel ik op 
de Design Academy veel heb geleerd 
over ontwerpen, ontdekte ik daar ook 
dat goudsmeden mijn echte passie is. 
Ik ben vervolgens een samenwerking 
begonnen met drie andere creatieve 
designers – van schoenen, kleding 
en meubels –, en we noemden ons 
Vier D. Daarna ben ik mij verder gaan 
specialiseren door samen te gaan 
werken met een andere edelsmid 
onder de naam Annexs juwelier 
goudsmid. Sinds een jaar ben ik 
helemaal zelfstandig en kan ik mij  
100% richten op mijn eigen stijl.”

En gevoel voor stijl heeft Anne! JWLS 
utrecht ademt vakmanschap en liefde 
voor design in al zijn facetten; van de

verfijnde eigen collectie van Anne, de 
zorgvuldig geselecteerde prachtige 
juwelen van onder Mattioli, IsabelleFa, 
Angela Hübel, &Jewels, Uli Rapp en 
Jutta Ulland – alles in kleine oplagen 
met de hand gemaakt –, tot en met het 
recent vernieuwde en oogverblindende 
interieur, ontworpen door kunstenaar 
en ontwerper Rolf Bruggink, een 
kunstwerk op zich. In alles een 
combinatie van eenvoud en raffinement; 
simpele pracht!

IK KAN ME VOORSTELLEN 
DAT JE ENORM TROTS BENT 
“Ja, antwoordt Anne met de haar 
kenmerkende bescheiden lach, het 
is helemaal geworden zoals ik wilde. 
Het voelt ook weer een beetje als mijn 
eerste plek bij Vier D. Samenwerken 
met andere ontwerpers inspireert mij 
en blijkt nu een constante factor. Net 
als mijn liefde voor het edelsmeden; ik 
ben regelmatig bezig met ontwerpen of 
zit achter mijn werkbank.”

WAAR HAAL JE JE INSPIRATIE 
VOOR NIEUWE ONTWERPEN 
VANDAAN? “Ik ben daar altijd mee 
bezig in mijn hoofd, en regelmatig 
met mijn handen. Waar het precies 
vandaan komt weet ik niet, maar ik kijk 
altijd goed om me heen en ben best 
wel associatief... dan zie ik iets moois, 
bijvoorbeeld in textiel, of in de natuur, 
of in andere beeldende kunst, en dan 
denk ik, hé, als ik nou eens zoiets 
in goud maak. De laatste tijd ben ik 
gefascineerd door alles wat mogelijk 
is met 3D printen; door deze nieuwe 
techniek kan je dingen maken die 
vroeger technisch niet mogelijk waren 
of veel te veel tijd kostten. Je bent dus 
veel vrijer in je ontwerpen. Het is heel 
leuk om daarmee bezig te zijn.”

WILDE JE ALTIJD AL 
ONDERNEMER WORDEN? 
“Nee, helemaal niet, maar ik ben 
gegroeid in mijn ondernemerschap. 
En inmiddels doe ik het al 18 jaar! Het 
zelfstandig ondernemerschap is voor 
mij een manier om mijn vak, mijn 
ambacht, te kunnen uitoefenen op een 
manier die helemaal van mij is. Nu kan 
ik mijn eigen keuzes maken, of het nou 
gaat over de collectie, het interieur van 
de winkel of de manier waarop ik werk. 
Weet je, ik heb namelijk ook nog een 
gezin met drie tieners... Ik heb doordat 
ik ondernemer ben mijn eigen netwerk 
kunnen opbouwen, mijn eigen stijl 
verder doorontwikkeld, en dat laatste 
is heel belangrijk voor mij. Natuurlijk 
komen er ook moeilijke dingen bij, 
zoals marketing en zo… Nou ja, dat 
hoort er ook bij. Maar alles bij elkaar 
voel ik me heel goed bij de vrijheid die 
ik heb!”

HEB JE PERSOONLIJKE 
FAVORIETEN? “Wat ik zelf heel mooi 
vind zijn de sieraden van Angela Hübel, 
haar sieraden zijn sculpturen op je 
hand. Het vakmanschap in de sieraden 
van IsabelleFa vind ik fantastisch. En 
op mijn eigen ontwerpen ben ik ook 
wel trots, zoals de ring met een zetting 
geïnspireerd op een acanthusblad … 
Weet je, sieraden zijn vaak verbonden 
met bijzondere momenten in je leven. 
Ze onderstrepen je stemming, je weet 
vaak nog waar je ze kocht of hoe je ze 
kreeg. Uiteindelijk zijn sieraden een 
symbool voor aandacht, liefde en zorg 
voor elkaar en voor jezelf, en dat is wat 
ik zo prachtig vind aan dit vak.”

Eindeloos kijken we rond in deze 
geweldige ‘snoepwinkel’ en steeds 
weer ontdekken we nieuwe sieraden. 
Met een ketting van Uli Rapp en een 
heel lang verlanglijstje nemen we 
afscheid. We’ll be back!
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“Het vakmanschap 
in de sieraden 

van IsabelleFa 
vind ik fantastisch”


