
Stijn De Neve. De inrichting heeft Porters himself van a tot z behartigd, samen met 

zijn vaste medewerkers en onderaannemers. Of hoe totaalinrichting uitgroeit tot 

een unieke totaalbeleving.

Wegdromen op Duitse bodem
GEZELLIGE AMBIANCE

De historische stad Coburg ligt in de deelstaat Beieren en dankzij de zuidelijke lig

ging zijn de nazomers er zacht van temperatuur. De zon doet het warme geel van 

de gevel charmant oplichten. Dit pand, dat uit 1867 stamt, werd schitterend gereno

veerd en heeft nu weer zijn grandeur van weleer. Binnen herken je meteen die 

typische cosy Portersstijl. Voor het op punt stellen van de verbouwing in opdracht 

van de familie Morys heeft Pieter Porters samengewerkt met interieurarchitect 

Hartje Coburg ontdekken we een pareltje van de hand van een binnenhuisinrichter pur sang: Pieter Porters. 

Het geheel overweldigt ons met een heus wauw-gevoel. Niet alleen een interieur om bij weg te dromen, 

want Pieter weet ook ten volle de troeven van het appartement uit te spelen. Zo is er een zee van ruimte 

en geniet je er van rust en stilte. 

P I E T E R  P O R T E R S

De wereldberoemde Belgische totaalinrichter heeft hier in Duitsland van nul af aan 

een droomkader gecreëerd. 
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Door een wauw-gevoel 
overrompeld.

In de wanden herken je de 

hand van de schilder aan 

de streken van de kwast.

Over de lak van de lambrisering en de 

binnendeuren hangt een gouden zweem. 

Om die diepte te verkrijgen is er gewerkt 

in meerdere anderskleurige lagen, en 

het resultaat werd dan nog opgepoetst. 

Vakmanschap is meesterschap bij Peter 

Deckers. 

Recuperatiemarmer op de vloer 

en stijlvolle kaders aan de muur 

geven de hal cachet. Pittig detail: bij 

de voordeur hangen twee kaders 

maar dat zijn spiegels… Ideaal om 

jezelf nog even te fatsoeneren net 

voor je de deur uitgaat of voor de 

genodigden, maar eerder bij het 

binnenkomen dan. 
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De sfeer is eclectisch 
kosmopolitisch.

SPREKEND KARAKTER

Mede dankzij de wandvullende bibliotheek gaat er een tot de verbeelding spre

kend karakter uit van het bureau. De decoratieve elementen in de kast komen uit 

alle windstreken: een Afrikaans collier op voet, antieke curlingballen, meditatie

schijven uit het Verre Oosten. Je wordt aldus meegezogen in een intrigerende mini

kosmos. Een bekoorlijke smeltkroes van culturen, maar dan helemaal door Pieter 

naar zijn hand gezet. Porters op zijn best. Het is bij hem een kwestie van doseren. 

Zijn interieurs ogen rijkelijk, maar nooit overladen. De binnenhuisinrichter verstaat 

de kunst van het weglaten. Aan het bureau is het luxueus neerstrijken dankzij de 

makkelijke bergère zonder armsteunen. Door de stoffering heeft deze nieuwe stoel 

een doorleefde uitstraling. De kers op de taart: een fluwelen kussentje met exquise 

broderie. 

HEEL ONCONVENTIONEEL

Op het eerste gezicht lijkt dit een klassiek Pieter Portersinterieur, maar de decorateur weet ons toch op onconventionele wijze 

aangenaam te verrassen.

• Onverwacht asymmetrisch – Niet zelden heerst er harmonie dankzij de symmetrie. Maar die wordt dan wel enigszins doorbroken 

en zo blijft het boeiend. Zo prijkt er links van het bed een gedecoreerde commode en rechts een rond nachttafeltje.

• Landelijk strak – Gedurfd hoe Pieter in de woonkamer meubels in vergrijsd hout combineert met Engels geïnspireerde decoratie 

in mahonie: kandelaars, een kistje op de salontafel, een krantenbak, bijzettafeltjes. Traditioneel en eigentijds hand in hand. 

• Curieuze stoffering – Ronduit curieus is de stoffering van de bergère die het atelier van House of Porters neerzet in de hal. 

Artisanaal maatwerk zonder weerga. Wel vijf verschillende stoffen sluiten qua tint nauw bij elkaar aan, maar texturen en 

patronen zorgen voor zintuiglijke sensatie. Van natuurlijk grof tot streelzacht, qua variatie in aaibaarheid kan dat tellen!

Alle pronkstukken tussen 

de boeken werden 

empirisch samengezocht 

en -gepuzzeld door Porters. 

Pieter heeft echt een neus 

voor bijzondere accessoires 

en weet ze daarna een 

verdiend plaatsje te geven. 

Schrijnwerk en stucwerk zijn hoogstaand 

van kwaliteit. 

Als de deuren van het huiskantoor openzwaaien, 

komt ons een wat mystieke sfeer tegemoet. 
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Dit interieur oogt  
op-en-top Porters.

TIJD STAAT STIL

Met verguld Daubybeslag verfraaide schuifdeuren brengen ons naar het salon. Ook 

hier wordt door Porters’ aankleding volop de kosmopolitische kaart getrokken. Een 

eclectisch samengesteld geheel dat een zekere nonchalance ademt. De ruimte lijkt 

te fluisteren: laat je maar eens goed onderuitzakken, de tijd staat even stil. Naast 

de open haard staat een met brandhout gevulde mand. Dat is alleen voor de sier, 

aangezien het hier een gashaard betreft. Tip: rafel een sponsje in staaldraad uit, 

verspreid dit in het vuur en als het dan gloeit, dan lijken de vlammen echt op te 

flakkeren. Op de luie zitbank weten de kussens ons te koesteren. En het salon telt 

daarnaast nog vele zithoekjes, alle even onweerstaanbaar. 

HIER MAG GELEEFD WORDEN

Een interieur van Porters is geen decor, het is een stijloord dat je uitnodigt om 

losjes en met volle teugen te genieten van het leven. Vandaar dat de woorden 

‘gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijk’ ook voorkomen in het vocabulaire 

van Pieter. Form follows function. De esthetiek is belangrijk, maar ook de 

haalbaarheid in de realiteit. 

• Neerploffen in de zetels – Dankzij de speciale vulling nemen de zetels weer 

hun oorspronkelijke vorm aan als je opveert. 

• Vuilafstotende bekleding – De stof van de eetkamerstoelen kreeg een 

zogenaamde Scotchgardimpregnatie. Die zorgt ervoor dat tafelen in de 

eetkamer – ook met kleine kinderen erbij – geen zorg is. Je ziet er niets van, 

maar je merkt wel het verschil in onderhoud. 

• Open haarden vragen geen omkijken – Het lijken er echte op hout, maar in 

werkelijkheid werken ze op gas, én met handige afstandsbediening. 

• Enige slijtage kan niemand deren – Al het houtwerk is immers gepatineerd en 

oogt doorleefd, dus als er kleine schade optreedt, dan stoort dat niet meteen.

In het salon doorbreekt Pieter het palet van grijs en bruin met wel zeer aparte 

accenten, getuige de bonte kussens en dito tapijt. Het tapijt bestaat uit stukken 

gerecupereerd tapijt en het patchwork kreeg dan een fuchsia bad. 

Deze plek valt te bestempelen als idyllisch mooi. Het binnenvallende licht zet 

het interieur telkens weer anders in de kijker en zo beleef je hier de seizoenen 

onbeschrijflijk intens. Zalig!

We bewonderen hier een meesterlijk Porters-plaatje. Zeg maar traditioneel voor 

Pieter, maar de eigentijdse touch maakt het verschil.
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We voelen ons hier welkom. 

KASTEELSFEERTJE

Van het salon kom je met een trapje in de lager gelegen keuken. Dat niveau verschil 

heeft iets speels. In de eetkamer met een hoog plafond en een prominent aan

wezige schouw die een stukje geschiedenis heeft getrotseerd, waan je je in een 

imposant Frans kasteel. De oude spiegel werd niet opgehangen maar rust op de 

schouw, dat oogt ook weer ietwat nonchalanter. Een authentiek Aubussontapijt 

tooit het parket. Om de tafel staan antieke stoelen type os de mouton. ‘De res

tauratie en herstoffering gebeurden in eigen atelier. We hebben twee kopstoelen 

voorzien. Die staan nu aan de kant, maar komen wel van pas als de tafel wordt 

verlengd’, vertelt Pieter. ‘Eentje staat rechts van de schouw en om het evenwicht te 

bewaren heb ik dan aan de andere zijde die twee paspoppen geplaatst.’ 

Het blok aan de kraan werd uitgevoerd 

in hout. Maar achteraf bleek het 

beter te zijn als het zou ‘meegaan’ 

met de arduin. Porters heeft dan aan 

schilder Deckers gevraagd om er een 

arduinimitatie op toe te passen. En nu 

zie je geen verschil meer. 

Praktisch toch dat de keuken een aparte ingang heeft. Rechts is er een kast en de 

linkerdeur leidt naar een sas dat uitmondt in de traphal. Die deuren worden alleen 

gebruikt als de gasten in de eetkamer worden verwacht voor een feest en men het 

salon, de slaapkamer en badkamer wil afschermen. 

De organische schalen in de keuken matchen mooi met de blauwe hardsteen. Porters 

presenteert er ook hoge karaffen. ‘Het tafereel vroeg nog om een gebeuren in de hoogte, 

iets wat zorgt voor verbondenheid tussen het werkvlak en het plafond.’ Origineel hoe de 

keuken via een binnenraam correspondeert met de eetkamer. 

Naast de schouw heeft Pieter 

twee achttiende-eeuwse pas-

poppen neergezet. Echte collec-

tor’s items. Eerder zeldzaam, en 

daardoor zeer waardevol, zijn 

de jongenspaspoppen. Pieter 

heeft daar iets op gevonden, 

door nu ook soms te werken 

met geslaagde replica’s naar 

aloud model. 
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Totaalinrichting  
als een unieke totaalbeleving.

PURE VERWENNERIJ

De ingang mondt uit in de nachthal, en dat is eigenlijk een doorloopdressing die 

de slaapkamer met de badkamer verbindt. Pieter heeft de antieke kast optisch 

verhoogd door er reiskoffers op te stapelen. De interne vensters in de nachthal en 

in de halfopen nis met toilet in de badkamer werken verruimend. Voor een snelle 

wasbeurt wacht er een ruime douche in mozaïek. Maar af en toe laat men zich 

hier toch verleiden tot een genoeglijk badritueel. Advies van Porters en badka

merspecialist Taps & Baths: opteer voor een royaal model dat warm aanvoelt, zo is 

in bad gaan altijd pure verwennerij. De ovale spiegels boven de wastafel werden 

wit gepatineerd in het atelier van House of Porters, opdat ze net genoeg zouden 

contrasteren. 

De dopjes van Dauby, strak van design 

en met een doorleefde look, zijn een 

verrijking voor het maatwerk. 

Leuk die spielerei met stoffen 

bij de nis van het bad en aan 

het raam, getekend Porters en 

Scopes Design. Is de sierband 

donker, dan is de rest van het 

gordijn licht, en vice versa. 

De schakelaars en stopcontacten zijn retro, hoewel ze wel functioneren zoals je dat 

kunt verwachten in onze moderne tijd. 

Het schilderwerk van het toilet was geen 

sinecure. De vakman van Deckers heeft 

verticale banden in twee kleuren geverfd, 

met daartussenin een subtiel biesje. 
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Perfectie met  
een nonchalante schwung. 

GEZELLIG THUIS

In de slaapkamer zet de totaalinrichter uit Antwerpen wederom welgekozen voor

werpen in het zonnetje. Op het bureau ligt een verrekijkertje en de boeken bij de 

buffetlamp blijken kistjes te zijn. De footstool toont ons een dienblad met sierdo

zen. Het aqua dat deze taferelen kleurt, is een herneming van tonen die je in het 

beddengoed terugvindt. Idem dito voor de plissé lampenkappen. Zo komt Pieter 

Porters ook hier weer distinctief uit de hoek. We appreciëren nog het zitcomfort 

van de met een edele plaid bekroonde zetel bij het raam. Opvallend: via de ramen 

proef je wel de levendige ambiance op het plein, maar dat doet nooit afbreuk aan 

de knusse gezelligheid in huis. Het is hier overheerlijk thuiskomen. 

Pieter blijft recalcitrant en 

eigengereid trouw aan zijn eigen 

stijl. Zo kunnen we echt spreken 

van de Porters-stijl. Boven het 

bed hangt een butlerspiegel van 

weleer. Je kunt er haast het hele 

vertrek in bewonderen.

Porters weet als geen ander 

het patina van de meubels af 

te stemmen op de ruimte. Zo is 

deze Hollandse commode één 

met de slaapkamer. Het schattige 

bloemenschilderijtje maakt het 

stilleven compleet. 

Het bureau op de slaapkamer komt uit de meubelcollectie van House of Porters. 

Knap hoe de geprononceerde textuur van het hout optimaal tot uiting komt. 

Woonontwerp Peter Deckers 

concipieerde de kleerkast voor 

House of Porters, naar een 

ontwerp van Stijn De Neve. Het 

is een ingebouwde kast maar 

met de ambitie een losstaand 

meubel te zijn, omdat het zo dan 

luchtiger overkomt. 
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De tuin lijkt  
mijlenver van de stad

info

PIETER PORTERS DECORATIONS 
HOUSE OF PORTERS
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

Dauby: www.dauby.be
Dauby-showroom in Parijs: Boutique Xavie’Z, 
Passage du Chantier 10, www.xaviez.com
Peter Deckers: 
www.woonontwerp-peterdeckers.com 
Scopes Design: www.scopesdesign.be
Taps & Baths: www.badwinkel.be

LAT LIGT HOOG

Elk totaalproject van House of Porters 

is een complex gegeven en daarom 

werkt Pieter steeds samen met hoog 

aangeschreven partners die telkens 

weer mee de lat erg hoog leggen.

• Samen sterk – Diverse interieur

architecten werken regelmatig in 

opdracht van Pieter Porters. Hier is 

dat Stijn De Neve.

• Verfijnd schilderwerk – Dat staat 

op naam van Peter Deckers en 

zijn team. Qua schildertechnieken 

als vanouds kunnen we hier echt 

ons hartje ophalen en er is ook 

aandacht voor duurzaamheid.

• Tot in de puntjes – Met sierbeslag 

van Dauby zet Porters de puntjes 

op de i. Het is het tijdloos elan van 

de trekkers en klinken dat maakt 

dat ze perfect integreren in het 

geheel.

• Rijkelijke stoffering – Daarvoor 

tekent Suzy Paesmans. Op aan

geven van Pieter Porters werden 

de gordijnen in rijkelijke stoffen 

vakkundig afgewerkt door de 

handwerksters van Scopes Design.

Het appartement ziet er 

piekfijn uit, en toch nodigt het 

uit om volop te leven. ‘Dat 

komt omdat ik het geheel heb 

gedecoreerd met een zekere 

nonchalance’, aldus Pieter 

Porters.

We trekken 

samen de stad 

in en ontdekken 

de charme van 

Coburg by night.

Vooraan lonkt de 

stad Coburg om 

haar avontuurlijke 

charmes prijs te 

geven. Achter de 

woning waan je 

je alleen op de 

wereld, zo kalm is 

het daar.


