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Kerstmis
in huis én tuinPATRICK RETOUR

Het domein van decoratrice Walda Pairon en sterrenchef Roger

Souvereyns verandert van gezicht volgens het seizoen. Zo draagt de

tuin nu een goudgeel tapijt van bladeren. «Onze tuinman mag niet

opruimen. Wordt het een witte kerst, dan geeft de sneeuw de

snoeivormen weer een andere look.» De zonen Axel en Raphaël hebben

de voeling met binnenhuisinrichting van hun moeder en groenspecialist

Michaël haar liefde voor de natuur. «Elk ding op de juiste plaats doet 

een huis leven en we laten binnen en buiten weerspiegelen.»

BINNENKIJKEN BIJ DE FAMILIE SOUVEREYNS-PAIRON

WONEN

�   Bladeren van Japanse esdoorn hullen het domein in goudgeel. �  De tuin is in perfecte harmonie met het interieur. �  De zonen Michaël, Axel — met echtgenote Gerlyn — en Raphaël met kleindochter Elise, Roger en Walda.

�  Bij de door kerstbomen geflankeerde haard geniet Walda van een rustig moment. «Elk ding op de juiste plaats doet een huis leven», zegt zij. Foto’s Eddy Vangroenderbeek
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HET LAATSTE NIEUWS
Weekendbijlagen

e dubbele woonst omringd
door idyllisch groen is al sinds
mensenheugenis in het bezit
van de familie Pairon. Maar
Walda heeft er een ware oase

van gemaakt. 
«Een deel van de gebouwen was verdwe-
nen. Op de originele fundamenten heb
ik een nieuwe vleugel in oude stijl
gecreëerd», vertelt ze. Het geheel vroeg
om aloude haarden en vloeren, er werd
een retro keuken geïnstalleerd en de
stoffering en de decoratieve details be-
palen verder de genoeglijke sfeer. «De
dingen eens anders ordenen, zodat de
zeggingskracht varieert, stemt me tot
rust.» 
Het geheel ademt een rijk verleden uit.

Dit huis heeft een verhaal, dat voel je. «In
de oranjerie hebben wij leren fietsen en
later probeerden we op het domein de
oude jaguar uit», mijmeren de zonen. 

Vensters op de wereld
In het salon herneemt onze gastvrouw
het aubergine van de muren in het tafel-
kleed en de tulpen. De kerstboom heeft
ze stijlvol versierd met lichtjes en ballen
in glas, zilver en zwart. «Roger en ik
genieten hier graag op winteravonden
bij de haard. Met een goed glas en een
boek. We filosoferen veel, maar genie-
ten ook van de stilte», vertelt Walda.
Door de heldere overgordijnen zijn de
ramen echt vensters op de wereld. «Wij

houden ervan om letterlijk en figuurlijk
de tuin in huis te halen.» In het zomer-
salon staan de ramen van de erker vaak
wagenwijd open. Materiaal uit de tuin
kleurt de bloemschikking volgens de tijd
van het jaar. En in de keuken worden
producten van eigen gewin verwerkt.
Met een kok als Souvereyns in huis kan
dat geen probleem zijn. «Ik hou van sint-
jakobsvruchten à la Roger. Zelf is hij
verlekkerd op pomme tzarine met op-
geklopte room en kaviaar.» «Maar ik kan
evengoed de smaak van een simpel stuk
spek appreciëren», vervolgt Roger. Van
kweeperen maakt hij overheerlijke jam
en malusappeltjes draait hij in chutney.
Brood bakt hij in een oude bloempot,
want dat geeft een betere korst. 

Vervolg van blz.61

�  In het auberginekleurige salon brengen Walda en Roger graag filosoferend hun winteravonden door. 

�  Walda in haar retro keuken. Hier verwerkt sterrenchef Roger Souvereyns producten van eigen gewin. � Een uitgeholde boomstam uit Oostenrijk dient voor houtblokken.

� De objecten die het interieur opsmukken, komen van
overal ter wereld.

�  Het gezin gooit gedroogde dennenappels in de open
haard voor de geur.

� De stoffering en decoratieve details bepalen de 
genoeglijke sfeer in huis.

De Napolitaanse koe in papier-maché is
wel 200 jaar oud. De restauratie kostte
tijd en geld.  «Omwille van de reisherin-
neringen heeft dit unieke voorwerp ook
een emotionele waarde voor mij en dat is
wat telt», meent Walda. 
Haar kleindochter Elise (9) vindt het leuk
om dennenappels te rapen en de voor-
raad komt van pas. «Wij gooien gedroog-
de dennenappels in de open haard voor
de geur.»
In de muziekkamer zit in een kast ver-
scholen een 18de eeuws orgel. Vibur-
num, eucalyptus en magnolia sieren de
vazen. De enorme oranjerie  voert je naar
de hemel. «Hier beleef je van nabij het
fonkelen van de sterren, maar ook een
onweer waar je bang van wordt.» Bij de
door kerstbomen geflankeerde haard
staat een uitgeholde boomstam uit Oos-
tenrijk. Het is eigenlijk een antieke gar-
derobe, maar nu dient ze voor houtblok-
ken. 

Geen moeite is Walda te veel om aan
curiosa te geraken. «Ik heb in Duitsland
20 jaar gezocht tot ik een reusachtige
cakevorm op de kop kon tikken. Nu gaan
we er voor het eerst kerstgebak mee ma-
ken. Aan Roger om de ingrediënten in de
juiste verhouding te brengen.» Van Bali
komt een vlekkenservies. «We hebben
meer betaald voor het transport dan
voor het aardewerk zelf», gniffelt zoon
Raphaël. 

Tam everzwijn
Het gezin heeft onverwacht bezoek van
Christiane en Fred. Het dessertenbuffet
in de oranjerie wordt prompt aangesne-
den. Zoon Axel ontkurkt een fles Lim-
burgse Robijn. «Jesseren ligt naast mijn
geboortedorp Vliermaal. Daar maakt
een politieman in zijn vrije tijd de beste
Belgische champagne», weet Roger.
Walda en haar zonen helpen het koppel
bij de inrichting van hun jachthuis in de
Ardennen.
«Waar ook ter wereld, als het enigszins
haalbaar is, kopen wij de objecten en
meubels die ons aanspreken. De eigenlij-
ke bestemming wordt pas nadien duide-
lijk», vertelt Axel. 
Uit Italië bracht hij laatst een antieke ter-
racotta kop van een everzwijn mee.
Christiane en Fred zijn er meteen wild
van. Verkocht! 
«In de tuin van onze vrienden leeft een
tam everzwijn. Brutus is zijn naam. Hij
werd met de papfles grootgebracht en is
verzot op honingwafels», besluit Walda
Pairon. «Het beeld hoort dus thuis in hun
jachthuis. Opdracht volbracht. Huizen
inrichten is voor mij synoniem voor
mensen gelukkig maken.» 

Info: 
•www.waldapairon.com, 03/666.74.17
•www.axelpairon.com, 0498/10.28.15

«De dingen eens 
anders ordenen, 

zodat de 
zeggingskracht 
varieert, stemt 

me tot rust» 
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Will Tura in
Symfonie 5

Met steun van de
Vlaamse overheidmet het Vlaams Radio Orkest

o.l.v. Dirk De Caluwe
Concertmeester: Henry Raudales

vrijdag 9 feb. 2007
20.30 uur

zaterdag 10 feb. 2007
20.00 uur
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stelt voor: een productie van Jean Kluger NV

voor 50 jaar succes


