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Bij wabi-sabi speelt de natuur een grote hoofdrol. Ook bij Els Vanwijnsberghe, die een passie heeft 
voor klei. Geen enkel materiaal inspireert haar meer. Geen wonder dus dat haar hele leven in het 

teken staat van keramiek.

TEKST EVELIEN ROELS – FOTOGRAFIE CL AUDE SMEKENS – ST YLING MAGDA DE SMET

Keramiek op z’n puurst

.. ambacht ..



Els aan de slag in haar atelier. De legplanken zijn ontworpen 
door Anders Leven, het bedrijf van Els’ echtgenoot.
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PRACHTIG PRODUCT
“Achteraf gezien leidden al mijn wegen naar kera-
miek”, zegt Els Vanwijnsberghe van Terre-Pure. 
Ze ontvangt me in haar atelier in Heuvelland (BE), 
waar de gezellige sfeer me tegemoetkomt. De muren  
worden ingenomen door rekken vol met schalen 
en potjes, de grote ramen kijken uit op een indruk- 
wekkend vergezicht, en in het midden staat een lange 
tafel, klaar voor de workshop van morgen. “Dat is wat 
ik het liefste doe: keramiekworkshops geven. Het is zo 
mooi om mensen te zien genieten en om mijn passie 
voor dit prachtige product te kunnen delen.”

GEGREPEN DOOR KERAMIEK
Els heeft een lange weg afgelegd om tot hier te ko-
men. “Ik was als kind al heel creatief, maar op m’n  
achttiende wist ik niet wat ik zou gaan studeren.  
Uiteindelijk werd het een kunstzinnige vorming. Een 
fijne opleiding, maar toen ik daarna in het onderwijs 
terechtkwam, bleek het toch niet mijn wereld. Ik hield 
van het creatieve, maar er waren te veel regeltjes, te 
veel administratie. Ik verloor er mijn eigen creativi-
teit door. Ik ben toen voor mezelf begonnen, en gaf  
creatieve verjaardagsfeestjes voor kinderen, met work-

shops boetseren. Heel leuk, maar het gaf me nog steeds 
niet de voldoening die ik zocht. Toen we verhuisden 
naar onze nieuwe woning, viel ineens alles op zijn plek. 
Ik was intussen bezig met een opleiding keramiek, en 
was helemaal gegrepen door dat prachtige product, dat 
geweldige creatieproces. Hier in huis hadden we de 
perfecte ruimte om workshops te geven. Waarom zou 
ik beide niet combineren, en workshops gaan geven in 
keramiek? Terre-Pure was geboren.”

TROTS EN BLIJ
Omdat Els in de workshop met mallen werkt, kan  
iedereen eraan meedoen. “Mensen hebben geen enkele 
voorkennis nodig”, zegt ze. “Het verloop is eigenlijk 
vrij eenvoudig: eerst kneden we de klei zodat alle 
lucht eruitgaat. Dan rollen we hem uit tot een platte 
lap en leggen we hem in de mal. Omdat die mallen 
poreus zijn, nemen ze een deel van het vocht op en 
krijgt de klei meteen een zekere hardheid. Daardoor 
kun je hem er snel weer uithalen en de mal opnieuw  
gebruiken. Op die manier maken deelnemers op een 
dag een heel aantal schaaltjes of kopjes. Aansluitend 
laat ik de ontwerpen een week drogen op het rek, 
waarna ze een dag in de oven gaan voor de ruwbak. 
Soms komen de deelnemers terug om zelf de glazuur-
laag aan te brengen, soms doe ik dat voor hen. Daarna 
gaan de ontwerpen terug in de oven. Na twee dagen 
afkoelen, zijn de creaties klaar. Het is altijd weer 
mooi om te zien hoe blij mensen zijn als ze hun eigen  
schaaltjes mogen ophalen, en hoe trots het hen maakt 
dat ze zelf zoiets moois hebben gecreëerd.”

VERBONDEN MET DE NATUUR
Naast de workshops maakt Els ook zelf creaties, vaak 
grote objecten. “Die ontstaan heel intuïtief. Ik heb 
vooraf geen idee wat ik ga maken, ik laat me leiden 
door de klei. Gek genoeg zeggen mensen me achteraf 
heel vaak dat ze er vormen van de zee in zien. Voor mij 
is dat een teken van hoe we in ons diepste binnenste nog 
steeds verbonden zijn met de natuur. Ik blijf dat mooi 
vinden, hoe die onbewuste connectie via zo’n natuur-
lijk product als klei tot uiting kan komen. Ik zie dat 
ook tijdens de workshops. Hier komen vaak mensen 
met een heel drukke job, en ze zeggen haast allemaal 
hoe fijn het is om met zo’n aards product bezig te zijn. 
Onlangs nog was er een dame met een burn-out die, na 
de workshop, de stap zette om haar job op te zeggen, 
en voor zichzelf te beginnen. Dat is toch prachtig?” •

Even voorstellen

Els Vanwijnsberghe is gepassioneerd door 

keramiek. In haar atelier Terre-Pure maakt ze 

eigen creaties en laat ze ook anderen de klei 

ontdekken via inspirerende workshops.

.. voeten op de grond ..

Naast de grote objecten maakt Els 
ook beelden, waarbij vooral het 
bijzondere patina opvalt. “Dat is 

inderdaad belangrijk”, knikt ze. “Het 
geeft een soort doorleefdheid aan 
de beelden. Het symboliseert de 

kwetsuren die we oplopen tijdens 
ons leven. Sommige mensen vinden 

dat eng, maar ik vind het juist een 
kracht, omdat we precies door die 

kwetsuren levenswijsheid vergaren. 
Het is een van de mooiste dingen 
aan keramiek: het houdt me met 

beide voeten op de grond.”
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“Ik heb vooraf geen idee wat ik ga maken, 
ik laat me leiden door de klei”

ELS VAN WIJNSBERGHE, KERAMISTE
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.. inspirerende boodschap ..

Wat Els wellicht nog het meest 
aanspreekt in klei, is het onvoorspelbare 

karakter ervan. “Je kunt nog zoveel 
tijd en moeite in een creatie stoppen, 
het kan altijd zijn dat er iets misgaat, 
dat er bijvoorbeeld tijdens het bakken 

een barst ontstaat”, vertelt ze. “Je 
hebt geen enkele garantie dat het zal 

lukken. Dat is in het leven net zo. Soms 
gaat het goed, soms niet. Ik blijf het 

bijzonder vinden hoe zo’n eenvoudig, 
puur product als klei zo’n inspirerende 

boodschap kan hebben.”

De creaties drogen eerst een week voor ze in de oven 
gebakken worden. Pas daarna wordt een glazuurlaag 
aangebracht. 
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Els’ man is even creatief als zij.  
Met zijn firma Anders Leven 

ontwierp hij de zitbank en de tafel. 
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Zo sfeervol kan een tafel 
eruitzien die gedekt is met 
servies van Terre-Pure. Het 
plankje is van Petit Patsy.

“Ik blijf het bijzonder vinden hoe zo’n eenvoudig, 
puur product als klei zo’n inspirerende boodschap kan hebben”
ELS VAN WIJNSBERGHE, KERAMISTE
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De locatie van Els’ atelier brengt bezoekers meteen in de juiste sfeer. Het atelier is ondergebracht in een landelijke 
hoeve op een rustige plek in Heuvelland (BE).

102 - wls


