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welkom om dit soort opdrachten bij

Winkler onder te brengen. “Want als ze

zich zelf zoiets eigen willen maken, kost ze

dat minstens tien jaar van hun leven”, zegt

hij lachend. Naast reclameborden maakt

Winkler ook antieke spiegels, verguld hij

ornamenten, zoals wapenschilden, gevel-

stenen, boten, meubels, hekwerken en

torenhaantjes en maakt hij decoratief ver-

gulde of verzilverde glaspanelen. De

panelen die rond 1900 veel werden

gebruik voor gevelreclame zijn hierbij zijn

inspiratiebron. 

UITSTRALING
Erik Winkler is ervan overtuigd dat er een

markt is voor deze opvallende, maar

arbeidsintensieve en dus ook niet goedko-

pe signs. “Juist doordat er steeds meer

eenheidsworst is in signing, groeit bij

bedrijven de behoefte zich te onderschei-

den. Mensen gaan zich steeds meer reali-

seren hoe belangrijk een unieke reclame is

voor de uitstraling van een bedrijf. Zeker

voor bedrijven die een combinatie van

ambacht en kwaliteit willen uitstralen,

zoals bierbrouwerijen, juweliers en choco-

laterieën, is deze signing heel geschikt.

Het straalt persoonlijke aandacht uit en

geeft glans aan je pand.”

www.ferrywinkler.nl

www.schitterend.eu

s met uitstraling
AMBACHTIN BEELD

Erik Winkler voorziet een glazen paneel aan de achterzijde van bladgoud. Het is allemaal handwerk, er komt nauwelijks een machine aan te pas.
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van spandoeken tot standbouw. Sinds

2009 zijn aan het totale dienstenpakket

twee nieuwe takken toegevoegd.

Enerzijds 3D-reclameborden; sierlijke hou-

ten ondergronden met decoratieve ele-

menten die verguld of verzilverd zijn, hier

en daar voorzien van geëtst glas en zelfs

parelmoer. Anderzijds glaskunst; decora-

tief vergulde of verzilverde glaspanelen.

PASSIE
Het blijkt de passie van Erik Winkler. “Op

19-jarige leeftijd werd ik in Florida gegre-

pen door de prachtige signs die ik daar

zag. De uitstraling en kwaliteit spraken me

enorm aan. Ik ben een vakidioot, kijk altijd

omhoog of iets attentiewaarde heeft en

een positieve uitstraling. Dingen die ik

echt mooi vond, bleken vaak wel veertig

jaar oud. Toen werden signs veel mooier

afgewerkt en met meer details gemaakt.

Alles wat nu wordt gemaakt, is onderdeel

van de wegwerpeconomie. Hedendaagse

gevelreclames verdwijnen met het vertrek

van een bedrijf. Dat vind ik zuur. Wat blijft

er over van onze tijd? Daarom wil ik monu-

mentale decoraties maken. Objecten die

lang meegaan en bewonderd zullen wor-

den.” Erik Winkler is er bovendien van

overtuigd dat ambachtelijk gemaakte

reclame meer positieve en onderscheiden-

de aandacht trekt voor een passerende

klant. “Perfect uitgevoerde, rijk gedeco-

reerde signage is daarom een absolute

meerwaarde voor een winkel of restau-

rant. Een eenvoudige lichtbak valt daarbij

in het niet”,  stelt hij. 

HANDWERK
Terwijl hij bezig was met de modernste

signtechnieken, besloot hij zich tevens te

bekwamen in ambachtelijke technieken

zoals vergulden, verzilveren, glasetsen,

schilderen en parelmoer inleggen. Kennis

die niet voor het oprapen lag. “De oude

meesters die vroeger de mooiste dingen

maakten, deden heel geheimzinnig over

hun werkwijze. Veel van die geheimen zijn

meegenomen in het graf.” Avonden,

nachten, maanden en jaren besteedde

Winkler aan onderzoek, studie en cursus-

sen. Zijn scheikundige achtergrond kwam

hierbij goed van pas. Hij volgde diverse

opleidingen in het buitenland, van Canada

en Groot-Brittannië tot Tsjechië. Soms

deed hij middenin de nacht via een inter-

netveiling een bod op een boek in

Australië, zo ver ging deze passie. 

Al deze verworven kennis en vaardighe-

den past Erik Winkler nu toe in de specials

die het bedrijf aanbiedt. Het is allemaal

handwerk, er komt nauwelijks een machi-

ne aan te pas. Hij durft te stellen dat hij in

Nederland de enige is die al deze technie-

ken beheerst. Signbedrijven zijn dan ook
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Een modern signbedrijf, met een bijzon-

dere afdeling ‘specials’. Dat is Dekoratie

Studio Ferry Winkler in Diemen. Het

bedrijf werd 36 jaar geleden opgericht

door Ferry Winkler, die nog altijd actief is

in de zaak. De dagelijkse leiding is tien

jaar geleden overgenomen door de nieu-

we generatie Winkler.

PAPLEPEL
Als kind keek Erik Winkler al over de

schouders van zijn vader mee terwijl hij

aan het decoreren of standbouwen was.

Daarnaast lieten zijn ouders hem van

jongs af aan kennismaken met geschiede-

nis, kunst en architectuur. “Ik kreeg de

liefde voor schitterende dingen dus met

de paplepel ingegoten. Toen ik op de

middelbare school zat, schafte mijn vader

een snijplotter aan. Een van de eersten in

het land, volgens mij. Daarmee heb ik veel

geëxperimenteerd.” Hoewel Erik na de

middelbare school eerst een uitstapje

deed naar een studie scheikunde en ver-

volgens afstudeerde in kunstgeschiedenis,

kroop het bloed toch waar het niet gaan

kan. Tien jaar geleden stapte hij, samen

met zijn broer, in het familiebedrijf. Erik

als creatieve man, Ferry junior nam de

zakelijke kant voor zijn rekening na het

afronden van zijn heao-opleiding. 

Met de modernste machines en goed op

de hoogte van alle ontwikkelingen en

mogelijkheden in de markt, is Dekoratie

Studio Ferry Winkler van alle markten

thuis, van autoreclame tot gevelborden en
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Met de nieuwste machines en technieken is Dekoratie Studio Ferry Winkler met recht een

modern signbedrijf te noemen. Breed en van alle markten thuis. Het opvallende reclame-

bord op de gevel in Diemen verraadt echter dat hier, naast de modernste technieken, ook

ambachtelijk werk wordt gemaakt.

Erik (links) en Ferry Winkler boven de opvallende gevelreclame.
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OPVALLENDE GEVELRECLAME

Om goed te laten zien wat mogelijk is met ambachtelijke

technieken, maakte Erik Winkler van Dekoratie Studio

Ferry Winkler ter ere van het 35-jarig bestaan van het

bedrijf vorig jaar een bijzondere gevelreclame voor het

eigen pand in Diemen. Een opvallend driedimensionaal

bord waarin wel dertig verschillende technieken zijn

gebruikt. Winkler: “Het is een combinatie van houtbe-

werking, schilderen, vergulden, verzilveren, parelmoer

appliceren en aflakken. En het is geweldig om te zien

hoe voorbijgangers op de rem trappen en vol nieuwsgie-

righeid naar onze gevel omhoog kijken.”


