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Zoals je discipline nodig 
hebt om naar je werk te 
gaan, hebben zij die nodig  
om thuis te blijven. Toch 
doen ze het, Katrin Wouters 
en Karen Hendrix. 
Ondanks hun onstuitbare 
werklust en passie voor  
sieraden wil het succesvolle 
Vlaamse ontwerpersduo 
ruimte voor verdieping.  
En voor zichzelf. Als een 
ware ekster betreedt  
journalist Liddie Austin 
(1959) hun atelier.
TEKST: LIDDIE AUSTIN | BEELD: CHANTAL ARIËNS

‘Aiaiai. Als gij er 
niet meer zijt,  

weet ik niet hoe ik  
het volhoud!’

Ontwerpersduo 
Wouters & Hendrix

ZIN IN  
VLAANDEREN  
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Links: Karen Hendrix 
Rechts: Katrin Wouters
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ijn eerste sieraad van Wouters 
& Hendrix – vergulde oorrin-
getjes waaraan een ijzeren 
visje hangt – kocht ik in 1991. 

Dat weet ik zelf niet meer zo precies maar de 
ontwerpers weten het onmiddellijk, als ik 
hun bedrijfspand in een stil straatje in Ant-
werpen binnenstap: de oorbellen die ik draag 
zijn van de wintercollectie van 1991. “We zien 
het altijd meteen als iemand iets van ons 
draagt,” zegt Katrin Wouters. “Het is een 
 compliment, iets waarop we trots zijn. Het 
fijnste is dat we na al die jaren steeds vaker 
drie generaties vrouwen onze sieraden zien 
dragen: oma, moeder en dochter.” Karen 
 Hendrix: “Mensen associëren sieraden vaak 
met belangrijke momenten in hun leven. De 
eerste communie, je huwelijk, de geboorte 
van een kind. Het is mooi daar een onderdeel 
van te zijn.”

39 vrouwen & 1 man
Sinds 1984 maken mijn generatiegenoten 
Katrin Wouters (1962) en Karen Hendrix 
(1960) samen sieraden onder de naam Wou-
ters & Hendrix. De naam van hun label werd 
via loting bepaald: Katrins naam eerst, daar-
na die van Karen. Gestaag bouwden ze een 
internationaal verkopend bedrijf op: eerst 
met alleen zilveren en vergulde sieraden, 
vanaf 2007 ook met een goudcollectie. Zoals 
het in de modewereld gebruikelijk is, maken 

ze in (verguld) zilver elk jaar twee collecties 
die wereldwijd in (mode)zaken, via hun eigen 
webshop en in eigen winkels in Antwerpen, 
Brussel, Knokke en Amsterdam worden 
 verkocht. Daarnaast is er de My Favourites-
collectie, waarin ze een aantal greatest hits 
hebben opgenomen. Het eigenzinnige werk 
wordt in eigen atelier vervaardigd: hier, in 
deze oude fabriekshal. Katrin: “Het is een 
bewuste keus om dat zo te doen. We vinden 
de afwerking van onze sieraden heel belang-
rijk; je moet kunnen zien dat het handwerk is. 
Daarom willen we er dicht bovenop zitten.” 
Het bedrijf heeft inmiddels veertig mede- 
werkers: op één man na allemaal vrouwen.

Verschillende persoonlijkheden
Niet alleen kijken Wouters & Hendrix naar 
mijn oorbellen, ik scan bij binnenkomst als 
een ekster ook de sieraden die zij dragen. 
Eigen werk natuurlijk, maar wel duidelijk ver-
schillend eigen werk. Katrin: “Ik combineer 
wat wij maken met familiejuwelen om het 
verhaal persoonlijk te maken: de zegelring 
van mijn moeder, een paar dunne ringetjes 
met verschillende structuren uit onze goud-
collectie, onze diamanten rozenring. Zo ziet 
mijn rechterhand er meestal uit.” Karen: 
“Altijd.” Katrin: “Inderdaad, altijd eigenlijk.” 
Karen: “We wisselen niet vaak. De ringen die 
ik draag, zou ik het liefst altijd om hebben 
maar dat is praktisch gezien met mijn werk, 

de afwas en dat soort dingen onmo-
gelijk. Dus in de loop van de dag doe 
ik de twee grootste ringen soms af en 
vergeet ik ze daarna vaak weer om te 
doen. Ze bevinden zich dus een groot 
deel van de tijd in mijn tas.”
Uit de sieraden die ze dragen kun je 
opmaken dat hun makers niet dezelf-
de stijl hebben en dus dat je met de 

M

Toen ze begonnen, was  
hun modische aanpak  

nog ongebruikelijk 
in de juwelenwereld
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collecties van Wouters & Hendrix verschil-
lende kanten op kunt. “Dat was van het begin 
af aan zo,” vertelt Katrin aan de grote tafel in 
de showroom. “We zijn altijd verschillende 
persoonlijkheden geweest, ook toen we nog 
op school zaten.” Karen: “We zijn ook niet 
gaan samenwerken omdat we vriendinnen 
waren, we kenden elkaar nauwelijks. We 
volgden beiden de juweelafdeling van de 
 Academie voor Schone Kunsten hier in Ant-
werpen maar ik zat een klas hoger. Omdat we 
in hetzelfde atelier werkten, kenden we 
elkaars werk wél. Uit respect daarvoor zijn we 
bij elkaar uitgekomen. Dat is iets wat veel 
mensen over het hoofd zien: je kunt nog zulke 
goede vriendinnen zijn, maar als je het werk 
van je partner niet waardeert, wordt samen-
werken lastig. Wij werken vanuit wederzijds 
respect waarbij we elkaar altijd mogen verbe-
teren, waarbij naar kritiek wordt geluisterd 
en waarover wanneer nodig wordt gediscus-
sieerd. Als je de opmerkingen van de ander 
negeert en gewoon je eigen pad blijft volgen, 
krijg je een gespleten collectie. Wouters & 
Hendrix is de som van onze gezamenlijke 
delen.” Katrin: “Geen verwatering maar een 
versterking.”

Modische aanpak
Hun werk is herkenbaar en toch verrassend: 
klassiek met een moderne twist, modern  
met een klassieke draai. Een parel wordt 
gecombineerd met een veiligheidsspeld,  
aan een oorring kan zomaar een wat  
surrealistisch aandoend handje hangen.  
“Geïnspireerd door kunst en onze vondsten 
op rommelmarkten laten we in ons werk  
ook oude  technieken op nieuwe botsen en 
combineren we graag verschillende mate- 
rialen,” vertelt Katrin. “Die spanningsvelden 
geven de juwelen een soort poëzie. Het draait 
bij ons niet alleen om esthetiek, hoe belang-
rijk die ook is. Er is altijd méér. Wat dat is,  
is afhankelijk van de interpretatie van de  
drager, die er door het dragen zelf iets aan  
toevoegt. Die wisselwerking vind ik mooi.”
Toen ze begonnen was hun modische aanpak 

nog ongebruikelijk in de juwelenwereld. Twee 
keer per jaar een nieuwe, beetje trendy en 
redelijk betaalbare collectie maken in plaats 
van tijdloze, soms onbetaalbare juwelen  
voor de eeuwigheid? Karen: “Als wij destijds 
bij fabrikanten van onderdelen voor 
juwelen aankwamen, lachten ze ons 
openlijk uit. Jullie willen zilveren 
vorkjes aan oorbellen hangen? Wij 
lachten dan een beetje mee maar 
intussen wisten we precies wat we 
wilden.”
Eerst deden ze alles zelf. Toen ze na 
drie jaar van hun werk konden leven, 
konden ze mensen in dienst gaan 
nemen. De geleidelijke groei van  
hun bedrijf is achteraf gezien goed 
geweest, denken ze. “Als je een artis-
tieke opleiding hebt gevolgd, weet je 
weinig van de praktische kanten van 
het hebben van een eigen bedrijf,” zegt Karen. 
“Doordat wij langzaam gegroeid zijn, hebben 
we dat allemaal al doende kunnen leren. Als 
het te snel gaat moet je eerder mensen aan-
nemen en verlies je misschien het zicht op 
wat er gebeurt.” Katrin: “Wij zijn impulsief en 
maken soms zonder al te diep na te denken 
grote sprongen. Maar we nemen niet de reuze-
risico’s die sommige managers wél nemen. 
Wij hebben ons bedrijf denk ik als mama’s,  
op een vrouwelijke manier, opgebouwd. We 
moesten het nog wel kunnen overzien.”

Dicht op elkaar
Tijd voor een rondleiding door het pand dat 
ze ten tijde van mijn visjes, impulsief als  
ze zijn, binnen een paar uur kochten. Op de 
tweede verdieping van het pand bevindt zich 
naast de showroom en de administratie ook 
het daadwerkelijke atelier, waar de sieraden 
worden gemaakt en geassembleerd. Een ver-
dieping hoger, op zolder, huizen het manage-
ment en de sales- en marketingafdeling. En is 
ook het atelier van Karen en Katrin. Hun grote 
zolderkamer onderscheidt zich van de andere 
ruimtes in het pand doordat het er nog 
authentiek industrieel is: roestige kozijnen 

‘ We hebben 
ons bedrijf  
als mama’s  
– op een 
vrouwelijke 
manier – 
opgebouwd’

KAREN OVER KATRIN
“Ze is artistiek en creatief 
en heeft een visie waar ze 
voor gaat, maar ze blijft 
openstaan voor discussie 
en samenwerking. Ze is 
ook een vriendin en 
steun. Al is het niet zo dat 
wij ’s avonds ook nog 
eens privé afspreken, we 
hebben ieder ons eigen 
leven, maar we weten wel 
veel van elkaar.”
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en een paar ramen waartegen klimop groeit, 
en ongeverfde houten balken aan het plafond 
en op de vloer. “Het wit in de rest van het 
pand zorgt voor licht en de dubbele ramen 
voor warmte maar wij hebben het liever zo,” 
zegt Katrin. “Al is het hier in de winter wel 
koud!” Twee werkbanken aan de ene kant, 
een tafel met twee – volgens Karen – ‘middel-
eeuwse’ desktops aan de andere: hier bren-
gen Wouters & Hendrix hun werkdagen heel 
dicht op elkaar door. Privé zien ze elkaar 
daarentegen zelden.

Druk, heel druk
Hun collecties beginnen altijd met een 
bepaald gevoel, een sfeer. Die proberen ze 
eerst op moodboards te verbeelden, daarna 
gaan ze ieder voor zich wat maken met de 
materialen die ze in huis hebben. En van 
daaruit ontwikkelt het zich verder. De herfst/
wintercollectie 2018, A wild original!, die nu 
te koop is, had het nachtleven in New York 
bijvoorbeeld als vertrekpunt. Dat vertaalde 
zich onder meer in de donkere kleuren van 
een nachtclub (denk: stenen als rookkwarts 
en black onyx) én felle neontinten (fuchsia- 
en smaragdkleurige stenen) die verwijzen 

naar stoplichten en de lampen van de 
auto’s. Katrin: “Het gaat zoals altijd 
om contrasten: chic en mondain 
 versus wat louche en aan lagerwal 
geraakt, mannelijk versus vrouwe-
lijk.”
Aan de vergadertafel bij het raam 
praten we verder. Terwijl hun bedrijf 
groeide, groeiden ook hun gezinnen: 
tussen 1991 en 1999 kregen de ont-
werpers ieder drie kinderen. Het was 
druk, heel druk. Katrin: “In die tijd 
werkten we tot vijf uur, raceten we 
naar huis om de kinderen op te halen 
bij de opvang, voor ze te koken en  

ze naar bed te brengen, en daarna gingen we 
om half negen vaak terug naar het atelier om 
verder te werken.” Karen: “Destijds hadden 
we nog geen mensen in dienst voor het 
management en daardoor kwamen we over-

dag nauwelijks aan ontwerpen toe. Dat lukte 
pas ’s avonds als iedereen weg was. Op die 
manier werken was niet vol te houden. Nu 
hebben we managers zodat wij ons puur met 
de artistieke kant van het bedrijf kunnen 
bezighouden.”

Tijd voor zichzelf
Hoewel ze toen misschien meer tijd voor zich-
zelf hadden moeten nemen, komt dat er nu de 
kinderen bijna allemaal uit huis zijn pas echt 
van. Zo gaat dat: nu kan het dus nu moet het. 
Sinds een paar jaar werken Katrin en Karen 
– als ze niet midden in het ontwerpproces zit-
ten dat ze liever niet al te lang onderbreken – 
nog maar drie dagen per week. Ze wilden 
meer tijd voor zichzelf, meer ruimte voor ver-
dieping. Dat mooie voornemen blijkt nog best 
lastig in de praktijk te brengen, zelfs als het 
om je eigen bedrijf gaat. “Er is hier altijd wel 
iets te doen,” verzucht Katrin. “Net zoals je 
discipline nodig hebt om naar je werk te gaan, 
hebben wij discipline nodig om thuis te blij-
ven. We hebben een tijd wat aangemodderd. 
Dan zeiden we tegen elkaar: hè jammer, deze 
maand gaat het niet lukken om donderdag en 
vrijdag thuis te blijven. En ach: de volgende 
óók niet. Het ingewikkelde is dat we allebeí 
vrij moeten nemen, anders werkt het niet. Het 
kan niet zo zijn dat de een hier zit en de ander 
niet. Degene die thuis zit, voelt zich dan 
schuldig.”
Maar ze weten het zeker: er is méér in het 
leven dan alleen werk. “Ik heb die vrije tijd 
nu ook echt nodig,” zegt Karen. “Ik heb lijsten 
met dingen die ik moet doen! Dingen die er  
in het verleden niet waren of waarvoor ik de 
tijd niet nam: sporten, mijn ouder wordende 
ouders bezoeken.” Katrin: “Het voelt als me-
time. Vroeger was ik in mijn vrije tijd altijd 
alleen maar met het gezin bezig, nu kan ik 
doen wat ík wil en daar geniet ik erg van. Ik 
doe aan yoga en ben gaan beeldhouwen, wat 
ik superleuk vind.” Bijkomend voordeel: die 
extra vrije tijd levert ook weer inspiratie op 
voor hun werk. Karen: “We gaan nu makkelij-
ker naar musea, voor ons altijd een bron 

‘We moeten 
altijd tegelijk 

vrij nemen. 
Alleen 

werken is 
geen optie’

KATRIN OVER KAREN
“Ze heeft een open en 
warm karakter. Ze ziet  

de dingen zoals ze zijn, 
nuchter. Ik fladder meer 
en kan in mijn fantasie 

een beetje doordraven, 
Karen is analyserender. 

Dat is belangrijk in dit 
werk. Ze is sterk in de 

technische kant van het 
vak en kan de mensen in 
het atelier op dat gebied 

ook goed aansturen.”
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van inspiratie. En we werken nu misschien 
minder uren maar wél veel intensiever dan 
vroeger. Toen de kinderen klein waren, was 
mijn hoofd als ik aan het werk was ook altijd 
deels bij hen en hun schema. Dat is nu niet 
meer zo.”

Nog vol plannen
Maken ze nu andere sieraden dan toen ze 
 jonger waren? Of maakt dat niet uit? Kun je, 
zoals mijn visjes laten zien, op je 30ste dezelf-
de oorbellen dragen als op je eind 50ste? “Het 

is heel persoonlijk wat je op welke 
leeftijd wilt dragen. Maar onze ont-
werpen groeien natuurlijk met ons 
mee,” aldus Katrin. “De uitdaging is 
nu om ook ‘jongere’ stukken te blij-
ven maken. Ook met het oog op de 
toekomst en de continuïteit van het 
bedrijf willen we het creatieve team 
om ons heen uitbouwen. Dat is een 
volgende stap: leren dat we creatief 
gezien niet meer alles samen moeten 
doen.” Niet dat ze dat in de nabije 
toekomst van plan zijn, stoppen, 
 verzekeren ze in koor. “We zitten vol 
plannen,” stelt Katrin. “Door de jonge 

mensen die hier werken worden we creatief 
geprikkeld en ook op de samenwerking met 
Karen ben ik nog lang niet uitgekeken.”
“Nee, alleen werken is geen optie,” beaamt 
Karen. “Als Katrin weleens ziek is, vind ik het 
best fijn om even alleen te werken maar mis ik 
vooral haar feedback. Ik zeg vaak tegen haar: 
Aiaiai, als gij er niet meer zijt, weet ik niet 
hoelang ik het nog volhoud!” ■

WOUTERS & HENDRIX  
ZIJN OVERAL
■ Expo In Diva, het nieuwe diamant-
museum in Antwerpen, is werk van 
Wouters & Hendrix te bewonderen.  
Ter illustratie van de verguldtechniek 
wordt een armband uit hun My 
Favourites-collectie getoond. Ook is 
een ring van de ontwerpsters opgeno-
men in de opstelling van juweliers  
met het Antwerps kwaliteitsmerk  
Most Brilliant Label. Nieuwsgierig? 
Divaantwerp.be
■ Juweliersroute Wouters & Hendrix 
maken deel uit van De Gouden 
Straatjes, een route langs vijftien  
juweliers in het modehart van 
Antwerpen. 
Kijk op: Degoudenstraatjes.be
■ Te koop Het werk van Wouters & 
Hendrix is wereldwijd te koop bij  
multi-brand-modezaken en warenhui-
zen, in hun eigen winkels in Antwerpen, 
Brussel, Knokke en Amsterdam, en 
online: Wouters-hendrix.com

Er is méér  
in het leven 

dan alleen 
werk. ‘Ik heb 

die vrije tijd 
echt nodig’

FILMPJE?
Zó werken Karen & Katrin 

samen aan de mooiste sieraden:  
Zin.nl/WoutersHendrix


