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KERST

HUIZEN
Van pure wabi sabi 
tot Poolse traditie

Tea for
  Christmas
Kerst bij een 
theesommelier
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WABI-SABI
KERSTFEEST

BIJ JUSTINE EN JEAN ZIJN DESIGN EN HET GEZINSLEVEN NAUW MET ELKAAR VERBONDEN.
DE KERAMISTEN VIEREN EEN WABI-SABI KERST IN HUN THUISWERKPLAATS

IN DE FRANSE CHARENTE-STREEK.
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.. binnenkijken ..



“We wilden liever de ruwere uitstraling 
en geschiedenis van het huis behouden”

JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER
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Aan de voet van de haard illustreren de originele cementtegels het verstrijken van 
de tijd.

Op een tweedehands ladder zorgen een krans van gedroogde bloemen en een 
lichtgevende bloemenslinger voor een charmante, ouderwetse, poëtische sfeer.
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Justine en Jean hebben het negentiende-eeuwse landhuis 
gerestaureerd met behoud van het oude gevoel. Alle 
elementen die het zijn karakter geven – zoals open haarden, 
balken en tegels – zijn bewaard gebleven. De fauteuil is een 
vintage vondst. Op de schouw staan vazen van Épure.
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EEN MET DE NATUUR
Vorig jaar besloot het gezin van Justine te verhuizen 
naar een nieuw huis in een klein dorpje net ten zuiden 
van de stad Cognac (FR). “Ik vind het natuurlijke licht in 
de streek van Charente uniek. Er is niets mooier dan de 
ondergaande zon aan het einde van de dag, die dan ook 
nog eens de omringende natuur en de lokale, kleurloze 
gevels verlicht met zachte, roze tinten”, zegt Justine. Voor 
hen zijn artistieke opvattingen en de kunst van het leven 
verbonden met elkaar door een gemeenschappelijke 
zoektocht naar betekenis en schoonheid die ze vinden 
in eenvoud en soberheid. Zonder de kalmte en ruimte 
van de omliggende natuur wilden ze zeker niet leven: 
“Wij zijn echte plattelandsmensen!” Het koppel is 
opgegroeid op het platteland, Jean in Bretagne en 
Justine in de Périgord. “Wij hebben maar heel even in 
de stad gewoond toen we antropologie studeerden aan 
de Universiteit van Bordeaux”, vertellen ze.

EIGEN KERAMIEK
Voor Justine vormden een beslissende ontmoeting met 
een maker van porselein uit Limoges (FR) en de drang 
om met haar handen te werken de aanleiding voor haar 
roeping als keramist. “Ik besefte dat fysieke activiteit me 
meer voldoening gaf dan mijn academisch onderzoek, 
ik voelde me weer verbonden met het leven. Ik had 
het geluk dat ik kon leren van fantastische mensen, 
onder wie Alexandra Guarrigues in Parijs (FR).” In 
2011 richtte Justine haar bedrijf Épure op en drie jaar 
later stopte Jean met zijn baan als persoonlijk agent van 
een kunstenaar om samen met Justine te werken. Ze 
verdelen de uiteenlopende stappen van de productie – 
modelleren, gieten, stempelen en emailleren – en doen 
dat in verschillende kamers van het huis. “Het heeft 
ons drie jaar gekost om precies het juiste huis te vinden 
met genoeg ruimte om te werken.”

VERBORGEN HUIS
Het huis dateert uit de negentiende eeuw en werd aan 
het begin van de twintigste eeuw uitgebreid. Toen Jean 
en Justine het kochten, was het huis in slechte staat. 
“Een oudere man leefde hier als een kluizenaar zonder 
sanitaire voorzieningen of basisvoorzieningen. Hij 
gebruikte alleen de keuken en een kleine slaapkamer 
om het hele huis zo weinig mogelijk te verwarmen”, 
zegt Justine. De charme van het typische Charente-
huis met natuurlijke stenen was zowel aan de 
buitenkant als aan de binnenkant verborgen onder 
grijs pleisterwerk. “Ik moet toegeven dat ik verbaasd 
was toen ik huis de eerste keer bezocht. In tegenstelling 
tot Jean, die meteen verliefd werd op de woning. Hij 
voelde er een soort energie van uitstralen, ik voelde dat 
niet meteen en had het eerst wel moeilijker.” Om de 
hele tweehonderd vierkante meter te herstellen, waren 
er zes maanden verbouwing nodig en moesten Justine 
en Jean Épure even op pauze zette. Het echtpaar liet 
de ruwbouw, de dakreparaties en het leggen van de 
betonvloer over aan vaklui, maar de rest deden ze zelf. 
“Jean en mijn vader hebben samen bijna alles gedaan, 
tot aan de plaatsing van deuren en ramen. We wilden 
geen tijd verspillen omdat we toen tijdelijk in een 
gehuurd huis in een nabijgelegen dorp verbleven.”

KARAKTER
De meeste van de binnenmuren werden dan wel 
verwijderd om meer open ruimtes te creëren, toch 
probeerden ze het originele karakter van de kamers 
te behouden. Alle deur- en raamlijsten werden 
opnieuw gemaakt om te passen bij de oorspronkelijke 
vormen. “Perfect afgewerkte interieurs zijn niet echt 
ons ding. We wilden niet overal nieuwe en moderne 
materialen gebruiken, maar liever de ruwere uitstraling 
en geschiedenis van het huis behouden.” Daarvoor 
gebruikten ze blauwe pigmenten op sommige muren 
en schilderden ze de plafonds met motorolie, zoals 
vroeger. “Wij zijn fans van het Japanse wabi-sabiconcept 
waarbij schoonheid in imperfecties ligt. Vorige zomer 
ontmoetten we in België decorateur Axel Vervoordt 

“Het heeft ons drie jaar 
gekost om precies het 
juiste huis te vinden”
JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER

Even voorstellen

Acht jaar geleden vestigde Justine Lacoste zich 

samen met haar man Jean Hay de Slade en dochter 

Alma in de Haute-Saintonge (FR). Ze wonen niet 

alleen in hun negentiende-eeuwse landhuis, maar ze 

scheppen er ook prachtige creaties van keramiek.

Justine en Jean Hay de Slade vormen samen 
het duo achter keramiekatelier Épure.
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en hebben we ook zijn autobiografische boek gelezen. 
De manier waarop hij zijn eigen karakter behoudt en 
zich onderscheidt van anderen, is iets waar we erg naar 
opkijken.” Om een zuiver interieur te creëren werden 
de muren, eenmaal ontdaan van hun cementlaag, 
eenvoudig bedekt met kalk en werden de vloeren 
voorzien van een laag gladde betonnen dekvloer voordat 
ze werden gekleurd met verf van Farrow & Ball.

GEEN VISUELE VERVUILING
“Onze aanpak voor de decoratie is vooral instinctief en 
bestaat uit een combinatie van de eclectische dingen 

waar we van houden. Een ding is zeker: we leven het 
liefst in een rustgevende sfeer zonder visuele vervuiling. 
Dat is het enige waar we echt behoefte aan hebben en 
waarde aan hechten”, geeft Justine toe. Wat de inrichting 
en decoratie betreft, koopt het koppel liever minder 
spullen en focust op mooiere stukken. “We worden van 
nature aangetrokken tot ambachtelijke producten”, voegt 
Jean toe. “Onze laatste aankopen zijn een stenen pot uit 
de Koreaanse bergen en witte gordijnen gemaakt van 
Litouws linnen. Heel weinig van wat we kopen, is nieuw. 
We geven de voorkeur aan rommelmarkten omwille van 
zowel esthetische als ecologische redenen.” •

De feestelijke tafel wordt verfijnd gedekt. Op de tweedehandse houten 
tafel mengen de familieglazen van zilver en kristal zich prachtig met 
het porseleinen servies dat Justine en Jean hebben gemaakt. De linnen 
tafelloper is van Mathilde Labrouche - Côté Pierre. De hanglamp van 
keramiek met linnenmotief is van Épure. 



“Wij zijn fans van het Japanse  
wabi-sabiconcept waarbij schoonheid  
in imperfecties ligt”
JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER
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Het dressoir is van onbehandeld hout 
en door het paar zelf gemaakt, net als 

de gazen hanglamp. De snijplank en de 
borden zijn van Épure. 
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De rust is te voelen in de woonkamer, waar de lichte tinten zich prachtig mengen met de keramiek van Épure. De Juju-hoed is van Kronbali. De antieke fauteuil hebben ze geërfd van 
familie en is bekleed met Étoffe du siège. De antieke koffer is een vintage vondst. De koffietafel is zelfgemaakt. De Marokkaanse theepot is van La Maison Poétique, de vazen en bekers 
zijn van Épure. 



“Jean en mijn vader hebben samen  
bijna alles gedaan”

JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER
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Justine en Jean maakten 
de keuken zelf van zwarte 

zandsteentegels uit hun 
atelier en verouderde 

sequoia. De hanglampen 
zijn van Épure. 



“We leven het liefst in een rustgevende 
sfeer zonder visuele vervuiling, dat is het 

enige waar we behoefte aan hebben”
JUSTINE LACOSTE

.. keramiek met textuur ..

Toen Jean zijn vorige baan vaarwel zei, 
bracht dat Épure – het keramiekatelier 
dat Justine in 2011 had opgericht – in 

een stroomversnelling. “Jean bracht zijn 
verfijnde gevoeligheid mee”, legt Justine 
uit. “Épure is enorm geëvolueerd sinds 

Jeans komst. De creaties zijn minder 
‘meisjesachtig’ en hebben meer textuur. 

Op dit moment werken we meer aan 
artistieke projecten met unieke en 

imposante creaties zoals meubelstukken 
en lijsten.”  
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Keramisten Jean en Justine hebben hun 
werkplaats op de begane grond van hun 

huis geïnstalleerd.



“Sinds Jeans komst zijn de creaties minder 
meisjesachtig en hebben ze meer textuur”

JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER
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Justine en Jean aan het werk in hun atelier. Verspreid in de woning hebben ze verschillende werkruimtes.
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“We worden van nature aangetrokken 
tot ambachtelijke producten”

JUSTINE LACOSTE, BEWOONSTER

Een kleine greep uit de sfeervolle creaties die geboren zijn uit het creatieve brein van Justine en Jean.
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