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FINISHING TOUCH

‘Mijn appartement nu verschilt als dag en nacht met vroeger. Ik ben hier geluk-

kiger dan ooit’, stelt gastvrouw Gerda enthousiast, terwijl we samen genieten van 

een kopje koffie aan het tafeltje bij het raam aan de straatkant. En dat dankzij de 

meesterlijke touch van binnenhuisinrichter Pieter Porters. Hij werkte hier samen 

met Suzy Paesmans van Scopes Design voor de raamdecoratie en schilder Peter 

Deckers. ‘Al jaren ben ik fan van de knusse woonstijl van Pieter Porters. Na aan-

moediging van mijn dochter heb ik eindelijk de stap gezet en hem gevraagd mijn 

interieur te restylen. Met het resultaat ben ik in de wolken. Ik wil hier nooit meer 

weg.’ Het nieuwe eiken parket werd lichtjes vergrijsd en dan gefixeerd tegen vlek-

ken. De crème gelakte plinten zijn hoger dan vroeger. De lambrisering in de keu-

ken werd verfraaid met een papegaaienbek en de deuren werden voorzien van 

bossingpanelen en die met glas van een houtverdeling. De radiatoren gaan nu 

schuil achter geverfde kasten. Het marmer van de vensterbanken moest wijken 

voor hout. Het sierbeslag komt van Dauby uit Wommelgem. Door al die ingrepen 

wint het geheel aan verfijnde klasse. 

SOBERHEID TROEF

De flat lijkt nu ruimer. Dat komt door het lichte parket dat, zonder gebruik van 

drempels, doorloopt van de woonkamer via de hal en de nachthal tot in de eet-

kamer achteraan. Ook door te opteren voor een beperkt en luchtig kleurenpalet, 

oogt de flat groter. Zo werden de plafonds en plafondlijsten door Peter Deckers 

egaal geverfd in Ringwold Ground nr. 208 en de muren in London Stone nr. 6, wel-

iswaar telkens gemengd met 10 % wit. Beide van het prestigieuze merk Farrow & 

Ball. Voor een doorleefd en levendig effect is voor de muren de nat-in-nattechniek 

aangewend. Tussen de lichtste en de donkerste tonen is slechts een kleurverschil 

van 15 %, waardoor het schilderwerk niet te gevlamd is. Kasten in donker hout en 

lijsten van spiegels kregen een patina in lichte tinten, zodat ze nu mooi verzinken 

in het geheel. Pittig detail: schakelaars, stopcontacten, thermostaat en parlofoon 

werden gewoon mee gekleurd, anders zijn het algauw ‘stoorzenders’ in huis. 

Flat met brio

De gesloten gevel in het hartje van Antwerpen doet in de verste verte niet vermoeden dat je binnen in 

een droomflat belandt waar absolute gezelligheid heerst. Duidelijk een interieur met brio. Het schitterende 

uitzicht op het boomrijke en sfeervolle Sint-Jansplein, waar altijd wel iets te beleven valt en waar Pepto 

Bismo 2003, een beeld van een vliegenier, van de wereldberoemde Panamarenko prijkt, maken het plaatje 

compleet.
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SAMEN STERK

Niet alleen de tinten, maar ook de stoffering en de decoratie zorgen voor een rijke-

lijk elan. De meester-decorateur verstaat als geen ander de kunst van de totaalin-

richting. Je herkent zijn signatuur en hij respecteert tegelijk de smaak van de klant. 

Die wisselwerking siert hem. Souvenirs met gevoelswaarde kregen een plaatsje en 

geven zo het interieur een persoonlijk karakter. Zo zijn er de gipsen engelen boven 

het bed die ooit werden meegebracht van een reis naar Rijsel en de loodzware 

buste in de hal die pas thuis raakte na de hulp van enkele gespierde vrijwilligers in 

de buurt van de winkel waar Gerda ze kocht. De engelen werden mee geverfd en 

de buste pronkt voortaan op een gepatineerde sokkel. Ook Gerda’s hoedencollectie 

werd origineel verwerkt. ‘Pieter heeft mijn hoeden hier en daar gepresenteerd 

op standaarden. De stillevens in huis krijgen daardoor een aparte uitstraling.’ In 

de woonkamer ligt een Aubusson-tapijt en een footstool fungeert er als salonta-

fel. Glaswerk, zilverwerk en andere accessoires staan mooi gegroepeerd om een 

zekere rust te garanderen. Een goed boek houdt Gerda altijd bij de hand. Momen-

teel is ze in de ban van Torens van stilte van Philip Jolowicz. De vele spiegels verruimen het 

appartement. 

Gelakte kasten onttrekken de radiatoren 

aan het oog. 

In House of Porters werd Gerda op slag 

verliefd op deze set stoelen. 

Door het kleurenpalet beperkt en luchtig te houden, lijkt de flat veel ruimer dan voorheen.

Vooraan kijk je uit op het gezellige Sint-Jansplein.

Kaarsen en buffetlampen 

zorgen voor stemmig licht.
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GELIJKGESTEMDE ZIELEN

Als er een vriendin op bezoek komt, dan gebruikt Gerda de eethoek vooraan. Hui-

selijke partijen in groter gezelschap vinden plaats in de eigenlijke eetkamer. ‘Die 

vitrinekast kocht ik voor een prikje op de Vrijdagmarkt. Ik ben veel bezig met het 

herschikken van mijn interieur en heb graag dat alles er piekfijn uitziet. Op dat vlak 

zijn Pieter Porters en ik gelijkgestemde zielen. Mijn kleinzoons hebben dat ook een 

beetje in hun bloed. Met oudjaar trakteer ik mijn familie hier altijd op lekker eten. 

Frederik en Natan helpen mij dan steevast met het tafeldekken en feestelijk deco-

reren van het appartement.’ 

Er zijn twee balkons. ’s Morgens heb ik zon vooraan en ’s avonds achteraan. Reken 

maar dat ik daarvan profiteer. In de ochtenduren houd ik ervan de stad te zien 

ontwaken en ’s avonds kan een maan bij heldere hemel me weerhouden om te 

gaan slapen.’ 

De deuren werden, voor 

het schilderen, verfraaid 

met bossingpanelen en 

sierlijstjes. Het sierbeslag 

komt van Dauby uit 

Wommelgem.

Het parket werd lichtgrijs gepatineerd.

Hier en daar prijken hoeden op standaarden. Zo wordt de verzameling van Gerda 

prettig geïntegreerd. 
De keuken is uitgerust met een AGA van Alfa Bis uit Gent. Zo’n fornuis van topkwaliteit 

zorgt niet alleen figuurlijk voor uitstraling, maar ook letterlijk, gezien de constant 

warme zones. 

Niet zelden schikt de binnenhuisinrichter bolvormen en kandelaars in duo. Soms 

respecteert hij de symmetrie en dan weer niet. Daardoor komt Pieter Porters steeds 

weer verrassend uit de hoek. 

De eettafel is uittrekbaar, zodat Gerda haar hele familie kan ontvangen. 

‘Ik denk met de glimlach

 terug aan deze renovatie.’ 
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ONTBIJT OP BED

De zondagen starten dikwijls met ontbijt op bed. Dankzij de grote spiegel aan de 

muur tegenover het bed lijkt de ruimte groter. Op de nachttafeltjes links en rechts 

prijken oude kaders die herinneren aan Gerda’s papa, die een fervente jager was. 

Het bloemmotief van de gordijnen keert terug in de kussens en paars zorgt voor 

een verrassend accent. ‘Met Pieter klikte het meteen en alle vaklui die ik hier over 

de vloer heb gekregen, waren echte professionals en ook zeer aangenaam in de 

omgang. Ik blik dan ook met de glimlach terug op die periode van herinrichting. 

Alles liep van een leien dakje en ik heb er vrienden aan overgehouden!’ 

info

PIETER PORTERS DECORATIONS
Kipdorpvest 44, 2000 Antwerpen (B), 

tel.: 0032(0)3/213.35.75, fax: 0032(0)3/213.19.04, 

e-mail: info@houseofporters.com & 

hotel@houseofporters.com, 

website: www.houseofporters.com

PETER DECKERS SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN
Industriepark A/53, 2220 Heist-op-den-Berg (B), 

tel.: 0032(0)15/24.99.96, fax: 0032(0)15/24.55.98, 

e-mail: info@peter-deckers.be

SCOPES DESIGN/SUZY PAESMANS
Oeverstraat 61, 9140 Temse (B), tel.: 0032(0)3/771.57.21, 

fax: 0032(0)3/771.57.24, e-mail: info@scopesdesign.be, 

website: www.scopesdesign.be 

AUTHENTIEK ENGELS

De badkamer van Taps & Baths ademt 

aloude Engelse authenticiteit, maar het 

ontbreekt er niet aan comfort. Het bad 

op pootjes heeft Pieter Porters op een 

trede gezet. Dat was een noodzaak 

om voldoende debiet te krijgen en 

het oogt bovendien charmant. Er zijn 

wandvullende dressingkasten die echter 

niet opvallen omdat ze geen zichtbare 

greepjes hebben. Aan de dubbele 

tussendeur prijken kandelaars. Zo kun 

je in de badkamer én in de slaapkamer 

van kaarslicht genieten. Er werden 

ijsbloemen aangebracht op het raam 

om inkijk te voorkomen en toch de 

lichtinval te bewaren.

KERS OP DE TAART

Voor de raamdecoratie werkte Pieter Porters samen met Scopes Design. De 

drijvende kracht achter dit bedrijf, Suzy Paesmans, heeft een aparte voeling met 

stoffering. Strak of rijkelijk, naargelang van de stijl van het interieur, haar inbreng 

ervaar je telkens als de kers op de taart. ‘Het is alsof de gordijnen het geheel 

inkaderen. Dankzij die finishing touch komt alles optimaal tot zijn recht’, meent 

Gerda. 

De slaapkamer oogt bijzonder dankzij de paarse kleur. 

De gipsen engelen 

kwamen mee van een 

reis naar Rijsel.

Onze gastvrouw 

valt voor de 

Porters-stijl.
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