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Interieur, 
voor én achter de schermen 
Voor hun 10-jarige jubileum mocht het 
wat meer zijn vonden interieurjournalist 
en -specialist Patrick Retour en fotograaf 
Mich Verbelen. Met ‘Wonen met stijl. 
Tijdloze droomhuizen’ leveren ze een 
fraai, meer dan vierhonderd pagina’s 
tellend boek af waarin iedereen die met 
wooninrichting begaan is zich de ogen 
uitkijkt. 

‘Tijdloze droomhuizen’ is meer dan 
zomaar een kijkboek?

“Er zit een dubbel verhaal in. Het is 
natuurlijk een mooi boek met mooie 
reportages, prachtig in beeld gebracht 
door Mich Verbelen, de fotograaf met 
wie ik al jaren samenwerk. Uiteraard 
bevat het boek advies, raadgevingen 
en tips van experts. Lezers verwachten 
niet minder. Maar daarnaast nemen de 
verhalen van de bewoners, de mensen 
van wie het interieur wordt getoond, een 
heel belangrijke plaats in.”

De personen achter het interieur komen 
aan het woord?

“Inderdaad, want uiteindelijk zijn zij 
het die het interieur maken, al dan niet 
bijgestaan door een architect of een 
ontwerper. Zij leggen het waarom van 
hun keuzes uit, lichten de oplossingen 
die ze bedachten toe, verduidelijken 
waarom ze voor een bepaalde ontwerper 
kozen … Zo herinner ik me een Duits 
stel dat helemaal naar Antwerpen kwam 
omdat ze een interieur van Pieter Porters 
gezien hadden en vastbesloten waren 
om met Pieter in zee te gaan. Het is 
altijd weer boeiend om te vernemen wat 
mensen inspireert, hoe ze de dingen 
zien, wat hen bezighoudt.”

In het boek komt een hele waaier stijlen 
aan bod?

“We tonen elegante villa’s naast knusse 
woningen, trendy lofts en modieuze 

appartementen. Stuk voor stuk fraaie 
projecten, waar de bewoners hun eigen 
accenten in aanbrachten. Weet je, 
een tijdlang moest elk interieur strak, 
sober en tijdloos zijn, waardoor de 
balans af en toe oversloeg naar kil en 
onpersoonlijk. Gelukkig heeft die trend 
zichzelf intussen bijgesteld. Strak en 
knus zijn tegenwoordig de ordewoorden. 
Terwijl ook de landelijke stijl weer aan 
belang wint. Vaak komt het neer op de 
persoonlijke toets, iets eigen maken van 
je interieur.”

Heb je tips voor wie de handen uit de 
mouwen wil steken?

“Dit boek, uiteraard! Verder kan de 
inbreng van vakmensen vaak erg nuttig 
zijn. Zelf kleuren combineren in een 
3D-ruimte is net iets moeilijker dan het 
lijkt. En professionals hebben natuurlijk 
de ervaring, weten efficiënt te plannen 
en hebben meestal de juiste contacten. 
Doe je toch alles zelf, wat absoluut kan, 
leef je dan helemaal in de situatie in 
en vergeet zeker de praktische kantjes 
niet: welke leidingen moeten worden 
gelegd eer je alles aankleedt en afwerkt, 
spat de biefstuk in de pan niet tot op 
het parket, hoe onderhoudsvriendelijk 
zijn de materialen die je voor ogen hebt. 
Communicatie en planning zijn cruciaal. 
Niets is zo slopend als een project dat 
maar niet afgewerkt raakt. En bovenal, 
kijk goed om je heen.” 

In ‘Tijdloze droomhuizen’ maak je kennis 
met projecten van topontwerpers als 
Filip Deslee, Ilse De Meulemeester, Piet 
Boon, Pieter Porters, Jan des Bouvrie … 
Daar steek je gegarandeerd flink wat van 
op! Bijkomende troef is de geweldige 
prijs: net geen dertig euro, uitzonderlijk 
voor een boek van dit kaliber en ideaal 
voor wie op zoek is naar een schitterend 
eindejaarsgeschenk.
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