
Een bijzonder mens, dat is Appenzeller
zonder twijfel. Hij weet kunst en
draagbaarheid op een unieke manier

te combineren. Zijn materiaalkeuze hangt
helemaal af van het object. Niet de waarde,
maar de schoonheid van het materiaal staat
voor hem voorop. Dat kan goud of zilver
zijn, maar ook aluminium of kunststof.
Appenzeller studeerde af aan de afdeling
Edelsmeden van de Gerrit Rietveld
Academie. Een keuze die hij pas tijdens zijn
studie maakte. ‘Binnenhuisarchitectuur
sprak mij ook erg aan’, vertelt hij. ‘Maar het
vrije van de richting Edelsmeden gaf de
doorslag. Ik kan volledig onafhankelijk wer-
ken en hoef me niet te conformeren aan een
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Echte sieradenliefhebbers kennen

hem allemaal.Hans Appenzeller is

één van de beroemdste ontwer-

pers die ons land rijk is. Nationaal

én internationaal weet hij mensen

na bijna 40 jaar nog altijd te verba-

zen met zijn bijzondere creaties.

Lifestyle bezocht de kunstenaar in

zijn prachtige galerie aan de

Amsterdamse Grimburgwal om

alles te horen over zijn werk, zijn

keuzes en zijn inspiratiebronnen.
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Vervolg van pagina hij. ‘De sieraden die ik ontwierp vielen ver-
volgens ook in Nederland weer in de smaak.
Dat opende weer nieuwe perspectieven.’ Een
aantal jaren na de start van zijn Amerikaanse
avontuur opende Appenzeller nog een winkel
in Soho, op West Broadway. In die tijd reisde
hij veel heen en weer van Amerika naar
Nederland, waar de winkel gewoon open was.
Na negen jaar besloot hij Nederland weer als
basis te nemen en volgde het vertrek uit
Manhattan. Dit zorgde voor meer rust en
balans, waardoor Appenzeller zich weer vol-
ledig kon concentreren op zijn ontwerpen.

Onafhankelijk
De tijd waarin Appenzeller zich graag wilde
afzetten tegen de heersende ‘moraal’ op sie-
radengebied is inmiddels voorbij. De ont-
werper heeft duidelijk een eigen identiteit
ontwikkeld en maakt precies wat hij mooi
vindt. Dit kan ook gewoon goud en zilver
zijn. ‘Ik voel me nu eigenlijk nog vrijer dan
in de jaren 70. Toen leek alles te kunnen,
maar moest je je toch aan bepaalde regels
houden. Althans, dat dácht ik. Ik wilde geen
commerciële producten maken en echt
anders dan anders zijn. Bepaalde materialen
en steensoorten waren voor mij uit den boze.
Nu zijn echt alle grenzen verdwenen. Wil ik
een klassieke diamant gebruiken, dan doe ik
dat gewoon.’ In zijn werk varieert
Appenzeller met materialen als goud, zilver,
staal, aluminium, edelstenen, rubber en plas-
tic. Welk materiaal hij kiest hangt af van de
vorm van het object. Belangrijk is draagbaar-
heid. ‘Natuurlijk is het fantastisch als één
van je creaties in het museum belandt, maar
dat is voor mij allesbehalve het hoofddoel.
Mijn sieraden zijn ontworpen voor gebruik.
Niet als kunstobject of showmodel in de
vitrine. Op basis van mijn mensenkennis
creëer ik stukken die zowel mooi als draag-
baar zijn. Ik wil dat mensen zich bijzonder
voelen met mijn creaties, dat ze er écht ple-
zier van hebben. Ik besteed veel aandacht
aan de sluitingen bijvoorbeeld, maar ook aan
de manier waarop een sieraad valt.’

Bijzondere vazen
Naast sieraden interesseert Appenzeller zich
ook voor andere vormen van kunst. Zo heeft
hij zich beziggehouden met het ontwerpen
van vazen en schalen in onder andere alumi-
nium en kunststof. Op zijn initiatief werd de
tentoonstelling ‘Passie in Vorm’ georgani-
seerd met daarin een unieke collectie vazen
van Nederlandse architecten en ontwerpers.
Aanleiding was de beroemde Delta Vaas van
architect Mart van Schijndel, die 25 jaar voor
de tentoonstelling op verzoek van
Appenzeller werd ontworpen. Tijdens
‘Passie in Vorm’ werden ruim 100 bijzonde-
re vazen van architecten en ontwerpers als
Berlage, De Bazel en Copier getoond, naast
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bepaalde opdracht. Ook het werken met
metalen heeft me altijd erg getrokken.’

Revolutie
Zijn studie rondde hij af in een unieke tijd:
‘Het was eind jaren ‘60, er was een ware
revolutie aan de gang op talloze terreinen.
De mogelijkheden lagen volledig open, ook
op sieradengebied. Voor het eerst was het
mogelijk om te experimenteren met nieuwe
vormen en materialen. En dat deed ik volop.
Tijdens een sieradenshow liet ik bijvoor-
beeld modellen rubber armbanden in het
publiek gooien. Op die manier wilde ik dui-
delijk maken dat het echt anders kon. Goud
en diamant voerden niet langer de boven-
toon. Ik zag de juwelier met zijn standaard
assortiment als ‘vijand’ en zette me af. In die
tijd kwamen er steeds meer ontwerpers die
anders durfden te zijn. Samen met collega
Lous Martin richtte ik in 1969 in Amsterdam
Galerie Sieraad op aan de Herengracht. Een
sieradengalerie was toen een heel nieuw
fenomeen. Naast Lous en ikzelf kregen ver-
schillende vernieuwende exposanten de kans
om hun werk te tonen.’

Onderdeel van het geheel
Appenzeller maakte al snel naam met zijn
originele, maar simpele vormen en sluitin-
gen. Het streven naar eenvoud komt in zijn
werk sterk naar voren. Vorm en functie zijn
één. De sieraden vallen ook op door hun
sierlijke lijnenspel. Appenzeller gebruikt
geen grote diamanten of smaragden, maar
edelstenen die logisch passen in de construc-
tie van een armband of collier. ‘Ik zorg
ervoor dat stenen echt onderdeel uitmaken
van het sieraad en er niet zomaar in zijn
gezet’, legt hij uit. ‘Ik gebruik hun vorm en
kleur juist als basis voor het geheel. Dat vind
ik zelf erg mooi en het geeft mijn sieraden
een heel eigen karakter.’

Amerikaans avontuur
Galerie Sieraad heeft tot 1975 bestaan.
Daarna is Appenzeller voor zichzelf begon-
nen in een winkel op de Singel. Een paar jaar
later opende hij zijn winkel aan de
Grimburgwal waar hij verschillende mede-
werkers aannam om hem te assisteren.
Appenzeller heeft een goed gevoel voor ont-
wikkelingen in de mode en de vormgeving.
Hij voerde verschillende opdrachten uit voor
modereportages en de Nederlandse media
besteedden volop aandacht aan zijn werk.
Niet alleen in Nederland boekte hij succes, in
1983 opende hij een winkel op Madison
Avenue in New York, een toplocatie. Ook
hier bleken zijn revolutionaire ontwerpen
geliefd. ‘Ik ging me voor deze winkel speciaal
richten op het Amerikaanse publiek’, vertelt
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hedendaagse ontwerpers als Wanders en
Jongerius. Daarmee gaf Appenzeller een bij-
zonder overzicht van de Nederlandse
designgeschiedenis vanaf 1914 tot nu, met
het accent op de periode tot 1940.

Inspiratie
De creaties van Appenzeller worden door
talloze liefhebbers gewaardeerd. Zelfs na 40
jaar weet hij te verbazen. ‘Er is ontzettend
veel gedaan op sieradengebied’, vertelt hij.
‘Maar toch kan het wat mij betreft altijd weer
mooier en anders. Steeds als ik een ontwerp
maak, denk ik: dit is de beste armband van
de wereld. Zolang ik dat blijf voelen, kan ik
verder. Waar ik mijn inspiratie vandaan
haal? Dat is echt heel breed. Door te kijken
naar kunst, films, mode, architectuur maar
ook de natuur kom ik op de meest creatieve
ideeën. Kijk maar eens naar de vorm van
sommige planten en bloemen, die is zo uniek
dat ik daar weer iets mee kan. Ik sta steeds op
scherp. Dat maakt het leven leuk. Ook de
veranderende technieken zorgen ervoor dat
mijn werk interessant blijft. Ik ontwerp nu
veel met behulp van de pc. En ik maak
gebruik van het laserlassen, een hele bijzon-
dere techniek waarmee meer mogelijk is dan
ooit. Het apparaat last zo plaatselijk dat
alleen het juiste stuk warm wordt. Dat geeft
een heel bijzonder effect. Een steen zit op die
manier echt vast in het werk.’

One by One
Aan de Grimburgwal vinden bezoekers een
overzicht van de prachtige collecties bro-
ches, armbanden, ringen, oorbellen en han-
gers die Hans Appenzeller de afgelopen
decennia creëerde. Ieder stuk is handge-
maakt in de werkplaats. Heel bijzonder is
One by One, een exclusieve collectie van
sieraden die maar één keer worden gemaakt.
Het is de eerste keer dat Appenzeller een
heel nieuwe lijn creëerde naast zijn uitge-
breide collectie. De eerste collectie van One
by One is gebaseerd op natuurlijke inspira-
tiebronnen. De organische vormen, die type-
rend zijn voor de gebruikte giettechniek,
geven een vanzelfsprekende natuurlijke plek
aan bijzonder geslepen edelstenen. Omdat
One by One uit allemaal unieke sieraden
bestaat, verandert de collectie constant. Een
stuk dat verkocht is, is vervolgens niet meer
verkrijgbaar.

Benieuwd naar de prachtige stukken van
Hans Appenzeller? Kom dan eens langs aan
de Grimburgwal 1 om zijn creaties met
eigen ogen te bewonderen. Ook de site is
meer dan de moeite waard. Op
www.appenzeller.nl vind je een indruk van
de collectie.
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