
 
 
“Lies Wambacq is een jonge ontwerpster uit Leuven met een passie voor verhalen. 
Rommelmarkten, vrienden, muziek, reizen… inspiratie vindt Lies overal en die 
verwerkt ze in haar vloeiende, organische ontwerpen. Elegante en tijdloze juwelen 
om verliefd op te worden.” Dit tekstje op Internet maakte ons nieuwsgierig. We 
trokken dus naar Kessel-Lo waar Lies haar atelier heeft.  
 
In juni 2005 studeerde Lies Wambacq af in Paridaens. Ze volgde de richting 
Moderne talen-Wetenschappen. 
 
Lies, hoe maak je van Moderne talen-Wetenschappen de overstap naar 
juweelontwerp? 
Ik heb altijd als kind al academie gedaan. Thuis hadden we geen tv, dus wij 
knutselden nogal veel en ik wilde heel graag Kunsthumaniora doen, maar voor papa 
lag dat moeilijk. Hij heeft me eigenlijk zo een beetje in ASO gehouden. Achteraf 
gezien was ik daar wel blij om. Ik heb bewust talen gevolgd – waarin ik eigenlijk 
niet zo sterk was - omdat ik in mijn achterhoofd al een beetje het parcours had dat 
ik ging volgen. Ik wist dat ik met wetenschappen later niet veel meer ging doen. 
Hoewel toch… als ik een ontwerp in elkaar steek moet ik daar ook een technisch 
over nadenken en ik merk dat ook ik vanuit die richting denk en bepaalde 
problemen misschien anders ga oplossen dan iemand die die achtergrond niet 
heeft. Zeker met zettingen en zo, dat moet heel juist zijn, dat is echt 
millimeterwerk. 
Mijn talen, die gebruik ik echt wel! Ik was in september op een beurs in Parijs en 
was blij dat ik mijn Frans kon bovenhalen. Die richting moderne talen bewijst haar 
nut. Natuurlijk is het zo dat we op school heel veel moesten schrijven terwijl ik dat 
nu net minder nodig heb. 
Latijn heb ik nooit gevolgd en ik heb daar altijd een beetje spijt van gehad, vooral 
toen ik vakken als kunstgeschiedenis moest leren. Vaak stond de titel van het 
kunstwerk in het Latijn op het werk… en dan ook die verhalen, al die Romeinse 
sagen, het was gemakkelijker geweest als ik die al gekend had. 
  
Dus je was vooral creatief bezig in je vrije tijd, en vanwaar die interesse voor 
juweelontwerp? 
Mode was eigenlijk altijd mijn grote passie, maar toen ik uit Paridaens kwam was ik 
nog maar 17 en ik hoorde vreselijke horrorverhalen over de mode-academie. Dat 
maakte me terughoudend want ik had geen echte kunstopleiding. Ik las toen 
toevallig een artikel over Wouters en Hendrickx dat mijn interesse wekte voor 
juweelontwerp… Het leek me leuk, het is tegelijk een ambacht én creatief 



ontwerpen. Bovendien was het toen een knelpuntberoep, wat ook perspectief gaf. 
Ik ging er dus voor en hield in mijn achterhoofd dat ik later nog mode kon gaan 
doen. Maar dat is er nog niet van gekomen. Hoewel de interesse blijft. Ik ga 
waarschijnlijk in juni voor de eerste keer samenwerken met een Nederlandse  
modeontwerpster Ebby Port, om juwelen te maken die passen bij haar creaties.  
 
Welke studies heb je dan uiteindelijk gedaan? En waar? 
Ik volgde een Master of arts met afstudeerrichting juweelontwerp, in Hasselt. De 
studie duurt 4 jaar: 3 jaar bachelor en dan een jaar master. Het is een combinatie 
van theorie en praktijk. 
Wij begonnen met 20 en we zijn met 7 afgestudeerd. Qua theorie was het toch wel 
redelijk zwaar. Er zijn vakken als kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, literatuur in de 
kunst en zelfs melancholie in de kunst. Ik was achteraf gezien blij dat ik ASO 
gedaan had en gewoon was geweest om te ‘studeren’. De technische theorie zit 
vooral in de eerste twee jaren, dat gaat dan over legeringen en hoe je een zetkast 
maakt en zo.  
Na die 4 jaar ben je dan master juweelontwerp, maar technisch sta je eigenlijk nog 
niet zo ver. Dat merkte ik gauw. In het derde jaar mochten we stage doen. Ik heb 
toen gekozen voor een dubbele stage, omdat ik mezelf wilde oriënteren. Eén stage 
liep ik bij een galeriste in Brussel die kunstjuwelen verdeelde. Prachtige stukken, 
maar ik vond het wel een ‘hautaine’ wereld. De juwelen waren fantastisch, maar 
een juweel was een kunstobject, minder iets dat men draagt. De andere stage 
deed ik bij Karla Mertens (die trouwens ook uit Paridaens komt). Een heel fijne 
ervaring: het was leuk om juwelen te zien die gedragen werden en waar een 
verhaal aan verbonden is. Door die stage ben ik meer gaan stilstaan bij de 
symbolische waarde van juwelen (trouwringen, verlovingsringen, juwelen als 
geschenk voor speciale gelegenheden). Wat me ook boeide was het feit dat een 
juweel mensen overleeft en doorgegeven wordt naar de vlgende generatie. Ik 
maakte er zelfs mijn thesisproject rond. Het ging over de overleving en de 
overleveringskracht van sieraden. Dit verhalende aspect is me blijven volgen. Het 
persoonlijk contact met klanten vind ik heel belangrijk, ik ben benieuwd naar hun 
verhaal. Een trouwring bijvoorbeeld is iets dat je de rest van je leven draagt, dat 
moet echt wel iets zijn dat past bij de persoon. 
 
En lukt dat? Heb je daar veel tijd voor nodig? 
Dat duurt wel eventjes. Mijn allereerste klant was mijn broer. Dat doet me meteen 
terugdenken aan de moeilijke start. Toen ik in 2009 afstudeerde was er 
economische crisis. In onze sector kwam die keihard aan, de goudprijs was echter 
ineens 4 keer duurder, een juweel was plots een heel ander product geworden, 
zeker in het goud. Dus alle ateliers liepen leeg en ik vond geen werk.… Maar ik heb 
het geluk gehad  iemand zijn atelier over te kopen voor een appel en een ei en zo 
kon ik toch aan de slag. Eerst het paar trouwringen voor mijn broer. Het was 
zoeken. Je komt van de school waar het allemaal heel kunstzinnig is en dan moet 
je ineens trouwringen maken. Maar het is heel organisch gegroeid. Voor elke 
nieuwe klant maakte ik een drietal voorontwerpen in zilver waarop ze hun keuze 
konden baseren. En dan werkte ik het gekozen type uit in het goud. Zo heb ik 
stilaan mijn collectie van voorbeeld trouwringen opgebouwd. (Lies toont een kastje 
met een stuk van de collectie. Ze straalt en is terecht trots op haar werk.) 
 



 
 
Vorig jaar heb ik samen met mijn vriend 6 maanden rondgetrokken met een busje… 
We wilden wat tijd nemen voor ons en ook om na te denken over de toekomst. 
Want we deden allebei twee jobs. Toen we terugkwamen, kon ik op mijn halftijdse 
job aan de KULeuven niet terugvallen. Toen dacht ik ‘nu of nooit’ en ik ben voltijds 
zelfstandige geworden. Ik startte met de verdere uitwerking van de voorbeeld 
collectie trouwringen. Zo kunnen de klanten kiezen welk patroon, zetting, 
materiaal ze mooi vinden en dan kan ik verder werken op maat.  
 
Vragen mensen soms andere dingen te ontwerpen? 
Zeker! In 2010 hield ik een allereerste tentoonstelling met unieke juwelen waar 
mensen rechtstreeks konden kopen. Daarna kwam er ook vraag om een bepaald 
juweel te maken zoals op de tentoonstelling, maar met een andere steen 
bijvoorbeeld, maar ook verlovingsringen of familiejuwelen of... Eigenlijk een 
beetje van alles, en dat maakt het boeiend. 
Maar ik werk niet alleen met unieke sieraden op maat. En een jaar of drie geleden 
kreeg ik de vraag van Lasso (een winkel in de Parijsstraat) om een collectie uit te 
werken. En intussen verkoop ik deze collectie al in verschillende winkels. 
 
Die stukken maak je dan in verschillende exemplaren? 
Ja, daar heb ik een moule van, zo kan ik deze gemakkelijker reproduceren. Naast 
de trouwringen, presenteer ik zo een tweetal collecties per jaar. Bij deze bedenk 
ik eerst een concept, een verhaal, maar ook wordt er al snel over de budgetten 
nagedacht. Het geheel moet betaalbaar blijven. Ik creëerde bij voorbeeld een 
collectie gebaseerd op Barokke portretten.  
 
Is het niet ontzettend moeilijk om een prijs te plakken op zo’n uniek stuk? Je bent 
daar misschien dagen mee bezig… 
Prijsbepaling is inderdaad één van de moeilijkste dingen. Ik heb het voordeel gehad 
dat ik na mijn studie in Nederland bij een goudsmid kon werken die me een aantal 
basisprincipes meegaf. Door in Nederland te werken daarna ook bij goudsmid Karla 
Mertens zag ik wel wat de marktprijs is voor iets. Vaak is het een beetje 
schipperen tussen productprijs en de werkuren. Er zijn soms stukken waarvan je 
denkt, die zijn onbetaalbaar, ik ben daar drie dagen aan bezig geweest. Dat kan je 
niet per uur betalen! Terwijl er andere stukken zijn die sneller uitgewerkt zijn en 
die je makkelijk kan reproduceren. 
Hoe dan ook blijft de prijs heel moeilijk bij handwerk.  
Ik vind het wel heerlijk werken. Ik doe niets liever dan hier in mijn atelier bezig te 
zijn.  



Ik las gisteren een artikel waarin stond dat er momenteel veel aandacht is voor het 
ambachtelijke en dat het zo veel voldoening geeft als je aan het creëren bent, en 
dat is ook zo. Een product vanaf nul tot een afgewerkt stuk maken geeft je een 
heel goed gevoel. En dan zien hoe blij je klant er mee is!  
 
Je sprak daarnet over je reis met jullie busje; reis je graag, en veel? 
Ik reis dolgraag. De eerste grote reis die ik maakte was naar Griekenland met het 
EJP (Europees Jongeren Parlement) en in juli na het zesde jaar ging ik naar 
Vietnam met een klasgenote die daar zeven jaar had gewoond. Tien jaar geleden 
was het nog helemaal anders om zo’n grote reis te maken. Internet was nog niet zo 
bereikbaar en bellen was soms lastig, het was echt heel ingrijpend, we werden 
totaal ondergedompeld in de cultuur. We waren helemaal weg, we kenden de taal 
niet… Maar dat maakte het een ervaring waar ik nog steeds graag aan terug denk.  
Reizen is mijn zuurstof en geeft ook inspiratie. Bij Pieter, mijn vriend die in de 
muziekwereld werkt, is dat ook zo, hij is gefascineerd door muziek. Ik ben met 
hem enkele jaren geleden naar India geweest, een droomreis, zeker voor een 
juweelontwerper. Zelfs de armste mensen dragen prachtige juwelen. De 
grondstoffen zijn er voorhanden en het hoort ook bij de cultuur, juwelen hebben 
daar veel meer een symbolische waarde dan bij ons. Je vindt er veel ateliers en 
heel andere stukken dan in het Westen zoals hoofdjuwelen en neuspiercings. In 
België worden juwelen op een totaal andere manier gedragen.  
Onze laatste lange reis was met ons busje. We reden langs de hele kust van Spanje-
Portugal en later trokken we door naar het Noorden, Berlijn, de kust van Polen, 
Litouwen, Letland.  
 
Heb je dan onderweg gewerkt om ‘zelfbedruipend’ te zijn? 
Ja, onderweg maakte ik verschillende juwelen. Ik had mijn ateliertje mee in ons 
busje en plaatste de afgewerkte juwelen in de webshop. Onlangs nog verkocht ik 
een paar oorbellen die ik daar gemaakt heb. 
 
Is het erg belangrijk om een webshop te hebben? 
Het is interessant, vooral als je geen eigen winkel hebt. Maar het is nog 
belangrijker dat je een website hebt. Mensen zoeken ontzettend veel op het net! 
In het begin had ik alleen een website en als de mensen hier kwamen was het 
duidelijk dat ze de website helemaal uitgeplozen hadden en al op voorhand hadden 
uitgekozen wat ze mooi vonden. Een webshop was toen nog erg duur. Daarom 
startte ik met een webshop via Etsy, een online platform voor vintage en 
handgemaakte dingen.  Deze begint goed te werken, zelfs buiten de landgrenzen.  
 
Je moet dus van alles wat je online zet een goede foto hebben. Neem je die dan 
zelf? 
Juwelen zijn heel moeilijk te fotograferen, het zijn blinkende objecten, je moet 
rekening houden met weerspiegeling… Ik werk met een professionele fotograaf.  
 
Je bent nu zelfstandige. Valt dat mee? Ondernemer zijn, is niet meteen iets wat 
je op school leert. 
Inderdaad, dat leer je absoluut niet, dat doe je met vallen en opstaan. Ik ben blij 
dat ik eerst vijf, zes jaar als zelfstandige in bijberoep gewerkt heb en bij andere 
zelfstandigen kon werken. Ik had daarnaast de mogelijkheid om een aantal dingen 
zelf te doen en te proberen, zonder daar financieel afhankelijk van te zijn.  



Ik ben nu iets meer dan een jaar volledig zelfstandig en ik had me vorig jaar 
voorgenomen om op alle kansen en projecten in te gaan. Het was heel druk, maar 
het heeft wel het resultaat dat ik een heel jaar heb kunnen overleven van mijn 
werk als juweelontwerpster. En ja, het is niet evident. Ik ben goudsmid, maar ik 
moet ook ondernemer zijn. Ik heb eigenlijk maar 2 dagen per week over om 
juwelen te ontwerpen. Voor de rest moet ik mails beantwoorden, rekeningen 
betalen, kijken naar welke beurzen ik zal gaan, onderdelen bestellen, contacten 
met klanten hebben, persmails sturen, winkels op de hoogte houden van nieuwe 
collecties. Daar kruipt veel tijd in, maar ik krijg er steeds meer plezier in. In het 
begin vond ik het eng om mijn juwelen te verkopen. 
Maar ik krijg het onder de knie. Ik merk wel dat ik een trage groeier ben. Toch ben 
ik heel blij dat ik altijd mezelf ben gebleven, mijn ding ben blijven doen. Mensen 
accepteren dit.  
 
Heb je een boekhouder moeten nemen? 
Ja, ik heb dat meteen gedaan. Ik had immers geen enkele economische 
achtergrond. Al heb ik een cursus bedrijfsbeheer gevolgd. Hiervoor had ik geen 
benul van hoe ik een factuur moest opstellen, een businessplan maken, een 
onderneming starten… 
 
Als ik het goed begrijp, zijn je dagen heel goed gevuld, als zelfstandige? 
Ja, dat wel. Ik heb in december zelfs 7 op 7 gewerkt. Dat is een piekmoment. Ook 
mei en juni zijn heel druk. Echt dode momenten zijn er niet. Het leuke is dat ik 
verschillende producten maak. Je hebt de trouwringen, en dat is zo wat 
seizoensgebonden (hoewel…), maar ik heb ook opdrachten voor verjaardagen, dat 
kan het hele jaar door; ik weet wel al dat ik in november-december best niet met 
vakantie ga! 
 
Jouw werk lijkt me heel boeiend, maar je moet altijd wel inspiratie hebben… 
Waar haal je die? 
Reizen, nieuwe impressies, oude juwelen, schelpen. Ik verzamel heel veel. Ik heb 
pas van iemand een schelpenverzameling gekregen, ik ben er mee in de wolken, 
omwille van de structuren. (Lies toont een schuif met de meest verschillende 
schelpen). Typisch voor mijn creaties is dat er altijd een patroon in zit, en soort 
stempelprint. Zonder die structuur zou het minder arbeidsintensief zijn, maar het 
zou geen juweel van mij zijn.  
 
Het lijkt me inderdaad extra werk, die structuur in de ringen. Hoe maak je dat 
precies? 
Ik maak mijn vormpjes eerst in was. In die was druk ik mijn patroon. En dan wordt 
dat in een gipsen moule gezet. Die gipsen moule gaat in de oven en het vormpje 
gaat helemaal verdampen. In de holtes die zo ontstaan zijn kan ik dan metaal 
gieten en dan gaat die gipsen moule in water. Zo’n gipsen moule kan ik maar één 
keer gebruiken. Dat noemen ze de ‘cire perdue’-techniek. Dat maakt dus ook wel 
dat de stukken echt uniek zijn.  
 



 
Is er in juwelen een mode? Zie je nu bij voorbeeld meer geel of wit-gouden 
voorwerpen?  
Een beetje wel. Nu is er bijvoorbeeld een tendens om meer met ruwe stenen te 
werken, bij voorbeeld met een ruwe diamant.  
 
Kreeg je dan in je opleiding ook kennis mee van de stenen die gebruikt kunnen 
worden? 
Ja, we hebben wel wat meegekregen over de klassieke stenen, diamant, safier, 
robijn, smaragd en zo, maar Karla Mertens heeft een grote passie voor stenen én 
een immense kennis op dat vlak en van haar heb ik heel veel geleerd. In mijn 
eindwerk zaten ruwe kiezels. Bij opgravingen vindt men soms een juweel waar een 
steen zich  rond heeft gevormd. Ik vind dat fascinerend. En dat heeft me ook 
geïnspireerd om bepaalde juwelen met kiezels te maken. (Ze toont een paar heel 
speciale, vrij zware ringen).  
En nog iets heel anders, maar wat ik wel belangrijk vind: ik kan ecologisch bezig 
zijn met mijn materiaal. Van ons product, metaal, wordt niets weggegooid, elk 
klein overschotje of deeltje dat valt, vang ik op en het kan terug uitgezuiverd en 
gebruikt worden. En ook stenen kunnen opnieuw gebruikt worden.  
 
Wie krijg je het meest over de vloer? Dames? 
Ja meestal. Soms ook jonge mannen voor verlovingsringen bij voorbeeld en heel 
zelden een man die een dasspeld of manchetknopen zoekt, maar zo courant is dat 
nu ook weer niet. 
Vrouwen hebben natuurlijk meer juwelen.  
 
Elke jaar doe ik ook een tentoonstelling, meestal hier thuis zelfs. Dat is voor mij 
het allerleukste. Zo begin ik begin november een nieuwe collectie met unieke 
stukken uit te werken. Dat is dan voor mijn ‘test-publiek’. Ik zie graag hoe mensen 
reageren en welke stukken ze er eerst uitnemen. Zo weet ik dat het een goed idee 
is om die stukken mee te nemen naar de collectie. 
 
Het is duidelijk, Lies, dat je nog geen seconde spijt had van de ietwat ongewone 
studiekeuze die je maakte na je middelbaar onderwijs. Kan jij een goede raad 
geven aan leerlingen die nu voor hun studiekeuze staan, en die misschien ook 
kiezen voor een niet evidente studierichting?  
Ik zou zeggen dat ze best hun ‘hart’ volgen en kiezen voor datgene wat hen boeit… 
Als je in kunst geïnteresseerd bent, kan je meedoen aan de Kunstbende en naar de 
Academie gaan. Zo weet je of het iets voor jou is.  Ze moeten kijken naar wie ze 
zelf zijn en luisteren best niet alleen naar leraren, ouders, vrienden. Maar ze 



moeten geen sprong in het ongewisse maken, ik zou ze aanraden om te gaan kijken 
op verschillende plaatsen, om scholen en opleidingen te vergelijken. 
Ik ben nu heel blij dat ik de stap naar Kunst zette dadelijk na mijn secundair. Ik 
heb de tijd gehad om te leren en rustig te groeien. Je kan ook altijd nog op latere 
leeftijd aan zoiets beginnen, maar dan wil je het allemaal wat sneller doen. 
 

https://www.facebook.com/Juweelontwerp.LiesWambacq/ 
http://www.lieswambacq.be 
http://www.chloeandkiwi.be/ (huisfotograaf) 
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