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MIJN HUIS
n de laatste maanden van
zijn leven praatte mijn va-
der heel vaak over dit

huis», zegt Serge. «Het bete-
kende veel voor hem, maar na
zijn dood voelde ik vooral ver-
driet en kon ik moeilijk zeg-
gen wat het precies voor míj
betekende. Maar het was zo-
veel meer dan een hoop bak-
stenen. De muren ademen
mijn familie. Mijn overgroot-
vader bouwde het zelf, mijn
vader groeide hier op en ik

bracht op deze plek heel
wat zomervakanties door.
Het verkopen kon ik niet.»
Het was een moeilijke be-

slissing om als eerste in honderd jaar
het huis onder handen te nemen, en
daarom voerde Serge de verbouwing
zelf uit en ontfermde hij zich over de
inrichting. «Ik nam een jaar afstand
van mijn fotografiewerk en stortte
mij op dit project. Het was een perio-
de van zelfreflectie. Hoe langer hoe
meer merkte ik dat ik, na dertig jaar
de wereld te hebben afgereisd, begon
te verlangen naar een terugkeer naar
mijn roots.»
Het gevelnaambordje met opschrift
‘Mon Désir’ bleef om die reden han-
gen. «De drang om naar hier te komen
wordt steeds groter. Alleen al de route
vanuit Brussel is heerlijk om te doen,
door de weg tussen de bossen. Tijdens
de lockdown is mijn verbondenheid
met het huis nog gegroeid. Ik hou van
de stad en mijn loft in de hoofdstad,
maar binnen een jaar of twee worden
de Franse Ardennen wellicht mijn
hoofdverblijfplaats.»
«Ik merk op mijn 54ste een sterke be-
hoefte om de hectiek van de stad ach-
ter mij te laten en de rust van de na-
tuur op te zoeken. Ik zie een ongeloof-
lijke schoonheid in de omgeving, de
stenen, het hout... Dat vertaalde ik
naar de inrichting, met brute, ver-
weerde trekjes. Ik ben dan ook een
grote fan van wabi-sabi, de Japanse
levenskunst die de schoonheid van de
onvolmaaktheid predikt.»
En van Belgische ambachtelijkheid,
want voor de aankleding vond Serge
zijn gading onder meer bij Ethnicraft
(zitbank N701, kruk Osso), Serax (ser-
vies), Libeco (linnen), Alain Berteau
(kranen) en Dauby (meubelbeslag). 

Foto’s Serge Anton

Woonexpert Björn Cocquyt kijkt elke week binnen in een opmerkelijk huis.
De Brusselse Serge Anton (54), bekend als portretfotograaf, woont de helft
van de tijd in een woning die al meer dan een eeuw in familiehanden is en
die hij zelf verbouwde en inrichtte in wabi-sabistijl.

Open  ruimtes
Het duurde een jaar voor Serge van start
ging met de verbouwing. «Ik had die lange
periode nodig om te achterhalen wat ik met
het huis wilde aanvangen. Ik zat uren op een
krukje om alles in mij op te nemen en het 
potentieel van het huis te ontdekken. Ik 
focuste vooral op het spel van licht en 
schaduw, iets wat ik ook in mijn fotografie
doe. Op basis daarvan tekende ik een nieuwe
indeling met meer open ruimtes en grotere
ramen. Het effect na het afbreken van enkele
muren was enorm. De amper 65 m² bewoon-
bare oppervlakte leek plots meer te zijn en
het contact met de natuur nam enorm toe.»

Zelf ontworpen
Serge is vooral bekend als portretfotograaf
en misschien nog het meest voor zijn door-
leefde foto’s van Afrikaanse en Aziatische
karakterkoppen die verhalen vertellen zon-
der woorden (zie foto hieronder). Maar hij 
fotografeert ook interieurs voor Elle Décora-
tion. Door de inspiratie die hij daarbij op-
deed, sloeg hij zelf aan het ontwerpen. De
goudbronzen salontafel is een eigen creatie,
net als de wandrekken die her en der terug-
keren. «Het zijn metalen planken bedekt met
microbeton. Ik creëer er nissen mee die diep-
te in de ruimtes brengen. Ze zijn ook ideaal
om te decoreren, want ik plaats er servies op,
lampen en souvenirs van mijn vele reizen.»

Kleur 
bekennen

De met kalk bewerkte
muren kregen bijna over-
al een laagje warmgrijze
kalkverf van Levis Atelier.
De dakverdieping is zui-
ver wit geschilderd, om
de kleine ruimte zo licht
mogelijk te houden. De

slaapkamers hebben dan
weer elk een accentkleur.
«Die verwijzen naar de
omliggende natuur: het

bos en het meer in de ver-
te. Ik noem de tinten dan

ook La Terre (donker-
bruin), Le Bleu (donker-
blauw) en Le Vert (mos-

groen). De muren zijn bo-
ven- en onderaan bewust
niet netjes afgewerkt. Dat

past perfect binnen de
wabi-sabistijl.»

Serge Anton verbouwde zelf het huis van zijn overleden vader.

Kalk in de keuken
Ondanks de beperkte vloeroppervlakte  van de
woning— 8 bij 8 meter — wilde Serge voldoende
ruimte om eten te bereiden. Hij koos daarom voor
een groot werkblad. «Samen met L’Ocrier zocht ik
naar een gepaste kleur voor de kalkbepleistering,
en het goudbrons is een schot in de roos. In combi-
natie met de zwarte kasten komt het optimaal tot
zijn recht. Het zorgt voor een warme gloed en laat
de gerechten er nog lekkerder uitzien.»

Verborgen 
plekje

Op het perceel van zo’n 
1.000 m² groot is lang geleden

een tuinhuisje gebouwd. 
«Daar speelde ik als kind. Ik 

beschouwde het als mijn caba-
ne, mijn verborgen plek waar ik
in mijn eigen wereld vertoefde.
Ik deed niet veel meer dan eens
met een verfkwast rondgaan,

zonder aan de basis te raken. Je
ziet nog goed de nieuwe steen
die indertijd gebruikt is bij de
heropbouw nadat een deel
was ingestort. Knap, toch?»

België  boven
In de woning is veel moois uit de Belgische interieur-
wereld verzameld. De muren zijn door L’Ocrier bewerkt
met kalkbepleistering, de vloeren met microbeton.
«Veel elementen zijn ambachtelijk gemaakt, zoals de
deurknoppen- en grepen van Dauby. Ze worden in
zandmallen gegoten en krijgen zo een korrelige struc-
tuur met kleien imperfecties. Dat vind ik prachtig.»
Zowel de kranen als de waskommen komen van Facq.

Verweerd
kantje


