By Mohan

H

Een van de prinsessen van de Nederlandse
koninklijke familie draagt een set oorbellen van zijn
hand en Gwen Stefani kreeg van haar geliefde een
verlovingsring naar ontwerp en makelij van goud- en
edelsmid en designer Mohan Chandie Shaw.

ij gebruikt bewust het woord
‘makelij’ en geen ‘fabrikaat’,
omdat elk sieraad ook echt door
hem wordt ontworpen en op
ambachtelijke manier gemaakt.
Of dat nu een custom made sieraad is in opdracht
van Schaap & Citroen, een model voor de
collectie van LeChic, of voor de sieraden die hij
onder zijn eigen naam uitbrengt. ‘In elk ervan
stop ik een stukje van mijn ziel. Van allemaal
bepaal ik de lijn.’

diamant zetten, naast het wisselen van wijzerplaten voor Rolex-horloges en alles wat verder
maar in goud, zilver, diamant en kleurstenen op
zijn pad kwam. Maar wat hij echt wilde, was ontwerpen. Die kans kwam toen een klant vroeg naar
iets wat ook Amsterdam Diamond Centre niet in
zijn collectie had. Mohan pakte een in zwart leer
gebonden dummy - de eerste van wat tot een
reeks zou uitgroeien - schetste met potlood een
ontwerp, dat door de bewuste klant zo werd
gewaardeerd dat Homan de opdracht kreeg.

Kwartje
Het edelsmid/designer verhaal van de in Amsterdam geboren Mohan begint in Suriname, waar hij
als peuter zijn eerste kennismaking met de edelsmederij opdoet in de goudsmederij van grootvader. Terug in Nederland weet hij als adolescent
niet te kiezen tussen een loopbaan in voetballen,
drummen of iets met zijn handen doen. Tot zijn
vader voorstelt in diens voetsporen te treden. Het
kwartje valt, Mohan doet de goud- en zilversmidopleiding in Schoonhoven en eenmaal klaar
stuurt hij drie sollicitatiebrieven. ‘Ik heb vanaf het
begin direct hoog ingezet en bood mijn diensten
alleen bij topzaken aan.’ Het Amsterdam Diamond
Centre zag wel wat in hem. ‘Ik heb er acht jaar
gewerkt en ontzettend veel geleerd.’

‘Wat dat betreft ben ik autodidact. Ik ben altijd
mijn eigen leermeester geweest. Na mijn tijd bij
Amsterdam Diamond Centre zocht ik een nieuwe
uitdaging en vond die bij Schaap & Citroen. Eerst
in Amsterdam, later in hartje hofstad Den Haag.
Ik heb daar een eigen werkruimte tot mijn
beschikking, waar ik voor Schaap & Citroen
custom made sieraden maak.’ In 2008 kreeg hij
onder de naam ‘By Mohan’ de kans om voor
Schaap & Citroen een eigen lijn te ontwikkelen
en in 2010 werd hij door LeChic gevraagd een
geheel nieuwe collectie te ontwerpen. LeChic
was toe aan een herwaardering van waar het
merk groot mee is geworden: inspirerend design,
prachtige eenvoud en hoge kwaliteit, maar dan
wel meteen eigentijdse touch.

Zo leerde Mohan onder andere zes karaats

‘Uitgangspunt was om de essentie van LeChic te

behouden, maar de collectie te laten passen in de
tijd van nu. Bij het ontwerpen van een concept
zoals bij LeChic kijk ik vooral naar waar het in
trends naar toe gaat. Ik zoek naar het klassieke
van de toekomst, naar tijdloos design. Ik laat me
onder andere inspireren door kunst, media,
literatuur, architectuur, mode en ontmoetingen
die ik met mensen heb. Cruciaal is het met een
andere perceptie naar de wereld kijken. Ik wil niet
alleen kijken, ik wil vooral zien. Uit al die
ervaringen druppelt een distillaat, dat zich
vertaalt in mijn sieraden.’

Harmonieus
De sieraden van Mohan kenmerken zich door de
robuuste, eerlijke vormen waarin de lijnen harmonieus in elkaar opgaan, en de verfijnde details
in de afwerking. ‘Ik noem ze zelf super vrouwelijk.
Dat kan ook niet anders. Ik praat elke dag met
vrouwen en weet wat ze mooi vinden.
Er ontstaat zoiets als een uitwisseling van
geesten. De vrouwen laten zich inspireren door
de vormen en materialen van mijn sieraadontwerpen, maar omgekeerd laat ik mij door hen
inspireren.’
Als goud- en zilversmid zit de liefde voor de
edelmetalen diep verankerd in Mohan.
‘In combinatie met diamant vind ik het de
mooiste materialen om mee te werken.

Diamant heeft een verhaal. Een verhaal dat al
een miljard jaar oud is. En een diamant verliest
nooit haar glans. Na tachtig jaar glimt ze nog net
zo alsof je het gisteren hebt gekocht. Het is ook
het mooiste dat je een vrouw cadeau kunt doen:
een gouden of zilveren sieraad - al dan niet met
diamant - dat je speciaal voor haar hebt laten
ontwerpen door een edelsmid die er het beste en
diepste van zijn kunnen in heeft gelegd.’
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