
Dingen 
die niet

 KAPOT 
gaan De DUL-stoel, helemaal niet dull. 

Back to basics met 
deze KAY-staanlamp.

Verras jezelf en streel de MOS-sofa.
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Delcourt zijn bekend van Istanbul over 
China tot Toronto.  
 Zijn landbouwstudies zet Delcourt om in 
duurzaam denken. Ecologie en biologie 
zijn bij hem geen modewoorden. Al bijna 
twintig jaar maakt hij meubels, licht-
objecten en interieurs die – in de mate 
van het mogelijke – geen ongezonde, 
niet-afbreekbare producten bevatten.  
 Christophe Delcourt: “Toen ik meubels 
begon te ontwerpen, begreep ik snel dat 
het maken zelf niet altijd zo  mooi  was. 
De gebruikte verven, vernissen en lijmen 
vergiftigen niet enkel de planeet maar 
ook de mensen. Bovendien bleken som-
mige afgewerkte, droge producten erg 
ongezond om in een leefruimte, een living 
of een slaapkamer te gebruiken. Van-
uit dat inzicht heb ik steeds getracht ■ ■ ■

Een man die durft, 

een man die doet. Maar 

evengoed een man met 

het hart op de juiste 

plaats. Trends Style 

sprak met de Parijse 

designer  Christophe 
Delcourt . 

Op Interieur 2012 in 

Kortrijk kwam hij zijn 

nieuwe meubellijn en 

lichtobjecten voorstellen. 

“Je suis rien sans 

les autres.”

 TEKST  STEVEN GRAAUWMANS    
 FOTO'S  PIERRE EVEN  

Meubels 
dragen sporen, 
krassen, 
herinneringen.
Ik wil dat 
mijn meubels 
leven.

E
en pennenzak vol pot-
loden en een paar 
kleurstiften, meer had 
de jonge Christophe 
Delcourt niet nodig 
om zijn kindertijd ge-
lukkig en welgezind 
door te komen. Sinds 
1993 is deze geboren 

en getogen Parijzenaar fulltime designer 
én producent van zijn meubels en licht-
objecten. 
 We praten in de showroom van Moodz 
(verdeler van Christophe Delcourt) aan 
een tafel van de hand van de meester. 
“Een tafel met een bos eronder,” lacht 
Delcourt, “je moet even uitkijken waar je 
je voeten zet.” Hij meent het: net doordat 
de poten van de tafel niet op de gebruike-
lijke hoeken staan, voel je plots een poot 
(een boom) waar je het niet verwacht. Je 
gluurt even onder de tafel en ontdekt ‘het 
bos’. Precies dit eureka-moment geeft 
de tafel de  joie de vivre  die je in al het 
werk van Delcourt aantreft.  

 BOER WORDT DESIGNER 
 Christophe Delcourt mocht dan in zijn 
jeugd een fervent tekenaar en knutselaar 
zijn, hij koos wel voor  des études agri-
coles , hij wou boer worden. Maar de on-
voorspelbaarheid van het lot bracht hem 
op andere paden. Delcourt werkte eerst 
een tijdje bij het theater, de pers en in de 
reclame vooraleer hij zijn eigen meube-
len tekende. Niet het klassieke parcours 
van een designer of binnenhuisarchi-
tect dus, wel een parcours dat doortas-
tend werd afgelegd. En met succes. De 
interieurs en meubels van Christophe 
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Het oeps-moment zit in het bos onder de IBU-tafel.
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 VAN GENERATIE OP GENERATIE 
 Meubelen ontwerpen en vervaardigen, 
bij Delcourt gaat dat over het leven zelf. 
“Ik beschouw een meubel als een ob-
ject dat ons een leven lang vergezelt. 
Meubels dragen sporen, krassen, herin-
neringen. De aanschaf van een nieuwe 
sofa of kast is veelal een familiegebeu-
ren – het koppel kiest, de kinderen heb-
ben hun zegje... en als die kinderen later 
het huis verlaten, nemen ze weleens 
een meubel mee naar hun eigen stek. 
Ik vind het belangrijk dat mijn meubels 
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■ ■ ■  deze zaken te verbeteren. 100 % lukt 
dit niet want er zijn altijd externe facto-
ren die je niet helemaal kan beheersen. 
De uitdaging is om er zo ver mogelijk in 
te gaan.” 
 Delcourt schermt ook met het argument 
van de nabijheid van grondstoffen. “Alle 
meubels zijn vervaardigd uit Frans hout.” 
Hoezo, Frans hout? “Hout uit Europese 
bossen”, verbetert hij zichzelf met een 
knipoog. “Ik heb geen zin om de produc-
tie op te drijven door hout aan de andere 
kant van de wereld te kappen.” 

en objecten zich op zulke momenten in-
tegreren, dat ze in interactie gaan met 
andere meubels, met een antiek erfstuk 
en met objecten die men op een rom-
melmarkt vond. Het consumentisme dat 
ons dicteert om almaar sneller te ver-
anderen en nieuwe dingen te kopen, 
is niets voor mij. Integendeel, ik maak 
geen dingen die kapotgaan en verslijten. 
Ik wil net dat mijn meubels beginnen te 
leven, net door die kras die je er als kind 
met een vork inkerfde – dat ze een  patine  
krijgen. Ik hoop dat mijn meubels van 
generatie op generatie kunnen voort- 
leven.” 
 Delcourt weidt uit over de passage tus-
sen het verleden over het heden naar de 
toekomst, hij praat over zijn nieuwsgie-
righeid om te leren, om dingen te ont-
dekken, om mensen te ontmoeten en 
om samen oplossingen te zoeken. “ Des 
rencontres, c’est ça qui compte dans la vie  . 
 Zonder de anderen stelt mijn werk niets 
voor, dan blijft het louter een tekening.” 

 DESIGN ZONDER POMPON  
 De  stijl  van Delcourt is niet makkelijk te 
omschrijven. Het heeft iets tijdloos, iets 
vanzelfsprekends, het zijn tegelijkertijd 
meubels die je in een oudere boerderij 
ziet maar evengoed passen ze naadloos 
in een hypermoderne loft.  
 Op de vraag wat zijn stijl is, en of hij über-
haupt een stijl heeft, antwoordt Delcourt 
vastbesloten: “Ik werk vandaag, in deze 
eeuw, met de culturen en de verwor-
venheden die we vandaag hebben. Dus 
inderdaad, een hedendaagse stijl, sober 

CHRISTOPHE DELCOURT 
IN HET KORT
 Autodidact Christophe Delcourt werd in 
1966 geboren en is sinds 1993 ontwerper 
en producent van zijn eigen meubels en 
lichtobjecten. Hij tekent ook interieurs 
uit voor private en commerciële klanten. 
Zijn werk kan je bewonderen in de 
Verenigde Staten bij Ralph Pucci, in 
Canada bij Avenue Road, in hotels in 
Istanbul, Miami, Toronto, ...  
 Stilzitten zit niet in Delcourts natuur: 
naast zijn persoonlijke werk ontwikkelde 
hij als adviseur-artdirector exclusieve 
meubellijnen voor Roche Bobois, Ligne 
Roset, Tectona en Baxter.  

Christophe Delcourt, 
respect voor de selfmade man!
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en eenvoudig. Het is een zoeken naar 
evenwicht. Ik haat het decorum, het op-
pervlakkige: je maakt iets, je zet er een 
pompon op en iedereen zegt  w  o  w . Dat 
wil ik niet doen. Ik wil de juistheid van de 
tekening vinden, een evenwicht, in zijn 
puurheid en zijn fi jnheid.” 
 En niet te vergeten:  kwaliteit , het stok-
paardje van Delcourt. “Als er geen kwali-
teit is, voel je de schoonheid van een ob-
ject niet. Of het origineel moet zijn? Dat 
is zeker niet het hoofddoel. Innovatief zijn 
en een nieuw soort stoel ontwerpen, is 
niet mijn eerste bekommernis. Het gaat 
over de details. Een driezit is een drie-
zit, en die moet gewoon lekker zitten. Zo 
eenvoudig is het. Daarna komen de af-
werking en het detail. Door bijvoorbeeld 
verschillende stoffen te gebruiken in een 
en dezelfde sofa. Verschillende kleuren, 
verschillende texturen,... Je zet je neer 
en je glijdt met je hand over de zijdezach-
te kussens, daarna leg je je arm op de 
zijleuning en je voelt een andere textuur. 
Daar schuilt de verrassing – in de puntjes 
op de i.”  

 ALTIJD OP AFSPRAAK 
 Na het interview lopen we samen met 
Alexandre De State van Beneluxverdeler 
Moodz door de showroom met een uit-
gebreid assortiment van Delcourts werk, 

van kleine lampjes tot weidse driezitten. 
We wijzen op een eenvoudig stoeltje waar 
ons oog op viel bij het binnenkomen een 
uurtje geleden. De DUL-stoel is verre van 
saai en  dull . “Het ontwerp is vijftien jaar 
oud”, zegt Delcourt, “en het verkoopt nog 
altijd. Een sober object met een stalen 

frame en een eikenhouten zitje. Maar 
evengoed kan je het gebruiken als bijzet-
tafeltje met een vaas bloemen erop.”  
 Ook de KAY-staanlamp wordt vaak ver-
meld als een andere klassieker in Del-
courts oeuvre. “Het idee was om met de 
‘werktuigen’ van een tekenaar/architect 
een staanlamp te maken. Het resultaat is 
een lamp met als basis een zogenaamde 
T-lat, als ‘poot’ een liniaal en een winkel-
haak om de lamp op de gewenste hoogte 
te zetten. In hout. Jawel, ook uit mijn be-
ginperiode – toen ik alleen in mijn atelier 
werkte.” 
 Hoe herken je een goed ontwerp? Chris-
tophe Delcourt: “Een goed ontwerp her-
ken je aan de afwerking van de onzicht-
bare delen – de onderkant van een tafel, 
de achterzijde van een kast.” 
 Behalve in Kortijk op Interieur 2012 valt 
Christophe Delcourt te ontdekken in Pa-
rijs of in Antwerpen. “Altijd op afspraak,” 
benadrukt hij, “want ook dat maakt deel 
uit van mijn werk. De kopers persoonlijk 
te woord staan. Het  waarom  uitleggen, 
het  hoe  en  wat  van een ontwerp is even 
belangrijk als het meubel of de lamp 
zelf.”  ■

www.christophedelcourt.com
www.moodz.be
www.interieur.be

Het waarom, 
het hoe en 
het wat van 
een ontwerp 
uitleggen, is 
even belang-
rijk als het 
meubel of 
de lamp zelf.

Links: lamp HOK en sofa NOE.
Rechts: tafel BUI, stoel IVY en lamp PSP.
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