
Betrokken, persoon-
lijk en met passie 
voor perfectie: Bol 
& de  Bruijn edel-
smeden zijn gespe-

cialiseerd in het maken van unieke 
en onderscheidende sieraden voor 
hun opdrachtgevers. Hun persoon-
lijke aandacht betreft niet alleen 
het ontwerpproces of het eind- 
product: nazorg hoort eveneens 
bij hun service. De betrokkenheid 
bij de klant is soms zo groot dat 
een warme band blijft bestaan. 
Een bewijs dat de aanpak van  
Bol & de Bruijn zeer op prijs 
gesteld wordt.

Een avontuur
“Elke opdracht is een nieuw avon-
tuur voor zowel de klant als voor 
onszelf,” vertelt Erik Bol. “Al bij 
het eerste gesprek, waarin we de  
wensen van de klant inventarise- 
ren, registreren we de kleinste op- 
merkingen en details. Tussen de 
regels door luisteren geeft vaak al 
veel richting aan het ontwerp.”
“En omdat wij alles zelf vervaar-
digen, is bijna alles mogelijk. We 
denken met de klant mee en verta-
len zijn of haar wensen direct naar 
een ontwerp,“ valt Irma de Bruijn 

Als een  
sieraad

tot  
persoonlijke 

kunst  
verheven 

wordt

bij. “Vaak wordt er tussentijds nog 
een afspraak gemaakt om bepaalde 
definitieve keuzes te maken. Het kan 
dan gaan om de kleur, grootte of 
vorm van een diamant. De klant kan 
het hele ontwerp- en maakproces op 
de voet volgen.” En dat vertaalt zich 
in een uniek en harmonieus sieraad, 
dat geheel in evenwicht is met de 
persoonlijkheid van de klant.
Erik: “Iedere klant is uniek en heeft 
andere wensen, waardoor er in de 
loop der jaren een grote variatie in ons  
oeuvre is ontstaan. Daar zijn we best  
trots op: dat we telkens weer in de 
huid van de klant weten te kruipen, 
maar ‘m tegelijkertijd ook weten te 
verrassen.”

Zesde zintuig 
Zeker als het om sieraden met een  
emotionele lading gaat, zoals 
gedenksieraden, kunnen mensen 
onder de indruk zijn van het eind- 
resultaat. En dat heeft alles te maken 
met de werkwijze van Bol & de Bruijn.
Irma: “Al vanaf de start van ons eigen  
atelier werken wij op onze betrokken 
en persoonlijke manier en hebben 
daarmee een soort zesde zintuig 
ontwikkeld voor het aanvoelen van 
wat de klant wil en mooi vindt. Vaak 
horen we van klanten dat ze de 
ruimte die ze bij ons krijgen zo prettig 
vinden en wij ze niet tot een ontwerp 
dwingen. Waardoor het uiteindelijke 
sieraad precies is wat ze voor ogen 
hadden”.
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