
 A metamorphic rock formed by al-
teration of limestone or dolomite, of-
ten irregularly colored by impurities, 
and used especially in architecture 
and sculpture. limestone that is more 
or less crystallized by metamorphism, 
that ranges from granular to compact 
in texture, that is capable of taking 
a high polish, and that is used espe-
cially in architecture and sculpture
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“Veel liever mensen die mij uitdagen dan ja-knikkers die 

alles wat ik doe fantastisch vinden”

Interieurarchitect Merijn Degraeve ontvangt ons in een 

ruimte die het midden houdt tussen een werk van kunste-

naar Yves Klein, een modeshowroom en een kantoor. Het 

is het hart van het ruime appartement van zo’n 300m2 dat 

De Graeve deelt met zijn levenspartner Kevin Borrey De 

Coninck van het mode agentuur Thirteentwelve.  

Deze multifunctionele ontvangstruimte vat meteen perfect 

de stijl en visie van De Graeve samen: uitgepuurde interieurs 

met een zichtbaar recht lijnenspel, maar door het materi-

aal-en kleurgebruik toch ‘out of the box’, gedurfd en warm. 

Blikvanger is de enorme ovalen bureau in tadelakt die de 

ruimte als het ware ‘omarmt’.

“Ik werk veel en graag met natuurlijke materialen, steekt  

De Graeve meteen van wal. Het geeft een duurzame look 

en een mooie slijtage. Door mijn materiaalkeuze en gebruik 

kan ik het minimalistische in mijn ontwerpen wegwer-

ken en toch een warm gevoel en een naturel geven aan de 

interieurs.

Je bent 37. Dat is vrij jong voor een interieurarchitect van 

dit niveau. Hoe ben je geraakt waar je nu staat?

Tja, hoe gaat dat? Na mijn studies aan de Bijloke in Gent, 

was ik op zoek naar een job. Maar het is moeilijk om meteen 

een toffe job te vinden met zo’n diploma en in deze sector. 

Als je niet oplet,  word je heel goed misbruikt in deze bran-

che: als stagiair, als loopjongen, als goedkope kracht voor 

allerhande inhoudsloze jobs. Daar heb ik nooit aan willen 

toegeven. Dus heb ik eerst mijn boterham verdiend in de 

horeca, tot ik in een meubelzaak aan de slag kon gaan.  

Eerst als verkoper, nadien als tekenaar. Daar heb ik alles 

kunnen leren onder de radar, zonder er mijn naam aan te 

moeten verbinden. Op een bepaald moment voelde ik dat ik 

volwassen genoeg was om mijn eigen ding te doen. Nu kom 

ik naar buiten met zaken waar ik zelf volledig achter sta.

Wat is het belangrijkste in je job als interieurarchitect? 

Een klik hebben met mensen! Je kan je smaak of stijl ietwat 

aanpassen, maar een klik met mensen heb je of heb je niet. 

Voor mij is dat veel belangrijker dan het pure werk dat ik 

doe. Je mag niet vergeten dat er mensen moeten wonen 

of werken in de ruimtes die ik ontwerp. Zij moeten daar 

gelukkig zijn. Dus is het belangrijk dat ik die mensen goed 

aanvoel, dat er een goede ‘vibe’ zit tussen ons. Na een 

eerste babbel voel ik al aan of het zal klikken, of ik op één 

lijn zit. Ik hoef daarom nog geen ontwerp te maken. Het is 

niet alleen het belangrijkste, maar tevens ook het leukste 

aspect aan mijn job. De samenwerking met de mensen die 

in de woning zullen wonen of in de winkel zullen werken, 

daarvoor doe ik het. Bovendien geven die samenwerkingen 

ook de mooiste resultaten. En ze zorgen ervoor dat ik uit 

mijn comfortzone getrokken wordt. De uitdagingen die 

gepaard gaan met de samenwerking zorgen voor evolutie en 

vernieuwing in mijn werk.

Heb je die uitdaging nodig?

Absoluut. Nog meer dan geïnspireerd te worden, wil ik 

uitgedaagd worden. Ik heb veel liever een klant die mij 

uitdaagt, dan een ja-knikker die alles wat ik doe fantastisch 

vind. Ik kan alleen maar nieuwe werelden en nieuwe zaken 

ontdekken als ik soms het geijkte pad durf te verlaten. Zo is 

mijn kleurgebruik ook gestart vanuit een bepaalde klant die 

mij uitdaagde om te experimenteren met kleuren. Niet enkel 

klanten dagen me trouwens uit, ook vrienden en collega’s. 

De vriendenkring waarin ik vertoef, is erg creatief. Iedereen 

is op zoek naar iets aparts en anders. Ik krijg invloeden van-

uit de modewereld en vanuit andere creatieve sectoren waar 

vrienden en kennissen in vertoeven. Ik probeer uit de band 

te springen, de zaken anders te doen. Kijk, vroeger zat ik 

vast in een keurslijf, in een stramien. Ik tekende copy-paste 

ontwerpen, niet per se omdat ik dat zelf wilde, maar omdat 

de mensen daarom vroegen. Vier jaar geleden nam ik ont-

slag, omdat ik het niet meer kon. Ik wil vernieuwen.

merijn
degraeve

verde st-lucia – honed

interior design by Merijn Degraeve



Is dat niet moeilijk? Is niet alles al gedaan?

Alles ìs al gedaan. Dat zien we ook in de mode. Via Kevin (Borrey 

De Coninck, nvdr) zit ik ook in die wereld. Wel, ik kan zeggen 

dat er erg veel gelijkenissen zijn tussen de wereld van de mode 

en die van interieur. Er wordt altijd teruggegrepen naar bepaalde 

bestaande zaken. Niemand moet de pretentie hebben om te 

beweren dat hij/zij iets heeft uitgevonden. Maar door de juiste 

materiaalkeuzes, het combineren van bepaalde elementen, door 

het kleurgebruik en de details, kan je wel een eigen signatuur en 

stijl ontwikkelen, die best vernieuwend en anders kan zijn.

De vergelijking met mode valt veel. Haal je er ook inspiratie uit?

Absoluut. Stoffen, kleuren, lijnen, patronen: ik haal er erg veel 

inspiratie uit. En het is nu ook deels mijn habitat en werkomge-

ving geworden. Ik ontwerp de laatste tijd erg veel klerenwinkels 

en dat bevalt me heel erg. Daar kan ik me echt in onderscheiden. 

Ik kan daar toch iets losser en extremer gaan dan bij residentiële 

projecten, waar ik toch veel meer rekening moet houden met de 

levensgewoontes en de noden van de mensen.

Welk type mens komt bij Merijn Degraeve aankloppen? 

Moeilijk te zeggen. Ik denk vooral mensen die graag leven, geen 

zure mensen. De leeftijden en zelfs de levensstandaarden van 

mijn klanten liggen erg uiteen, maar er zijn zeker raakpunten op 

vlak van karakter en ingesteldheid. Het zijn vaak mensen die 

graag een goed glas wijn drinken, die genieten van de mooie 

en goede dingen van het leven. En natuurlijk zijn het estheten, 

die ook bewust met kledij of mode bezig zijn. Bovenal zijn het 

mensen die niet in standaard interieurs geïnteresseerd zijn. 

In feite leunen ze qua karakter dicht tegen mezelf aan. Dat is 

meteen ook waarom de meeste van mijn klanten kennissen of 

zelfs vrienden blijven.

En hoe komen ze tot bij jou?

Mond-tot-mondreclame denk ik. Ik heb me nog nooit echt gepro-

fileerd. Mijn website is nog niet af, ik ben pas een aantal maanden 

actief op Instagram. En toch heb ik niet te klagen. 

Nu, als je zoals ik in een leeftijdscategorie zit tussen de 30 en de 

40 zijn er altijd wel vrienden die gaan bouwen of familieleden die 

gaan verbouwen. 

Is dat niet moeilijk, werken voor familie of vrienden? Krijg je dan 

niet snel de vraag of je een ‘vriendendienst’ kan doen?

Ik ben daar heel duidelijk in. Het is inderdaad een veel voorko-

mend probleem, en niet enkel in mijn branche. In ieder creatief 

beroep heb je mensen die wat je doet, niet aanzien als werk of als 

iets dat geld kost. Ze vinden dat je enkel geld kan vragen voor een 

product, maar niet voor een creatief idee. Dus krijg je inderdaad 

mensen die je vragen om ‘even snel raad te geven’ of ‘vlug eens 

een schetsje te maken’. Maar dat doe ik dus niet meer, daar heb 

ik een lijn getrokken. Vaak komen die vragen ook van mensen die 

mijn job niet serieus nemen, en niet weten wat ik eigenlijk doe. 

Die denken dat ik gewoon de gordijnen en kleuren van iemands 

interieur kies (lacht). Dat is dus niet wat ik doe. Ik ben geen 

decorateur.

Wat doe je dan wel? 

Waar zit het grootste verschil met een decorateur?

Het grootste verschil is dat ik functies geef aan ruimtes en ze 

niet enkel aankleed. Ik schik de ruimtes naar de gewoontes, de 

wensen en de gebruiken van mijn klanten. Het gaat hier tenslotte 

om hen, en niet om mijn portfolio of de foto’s op mijn website. 

Een dokter die ’s nachts opgeroepen kan worden, moet op een 

snelle en efficiënte manier het huis uit kunnen, zonder daarbij 

de andere leden van zijn gezin te moeten wakker maken. Mijn 

uitdaging en dus het streefdoel is om een eenheid, een rust en 

eenzijdigheid in een woning te creëren. Ik ga nooit ruimte per 

ruimte aanpakken, wat een decorateur wel zou doen. Maar ik 

neem soms wel de functies over van een decorateur. Als mensen 

dat willen, dan volg ik het project op tot en met de verhuis en de 

plaatsing van de meubelen. Daarom is het ook zo belangrijk dat 

ik een klik heb met de mensen. Ze laten mij gedurende een lange 

tijd toe in hun privéleven en vertrouwen mij een belangrijk deel 

van hun leven toe.

Werk je daarom alleen? 

Deels wel, ja. Het zou niet juist aanvoelen tegenover de klanten om hen door te verwijzen naar 

iemand anders, of om het project te laten opvolgen door een assistent of medewerker. Zij komen tenslotte 

bij mij aankloppen voor mijn visie, mijn ervaring, mijn ideeën en mijn oog voor detail en precisie. Mocht 

ik het dan doorgeven en het laten uitwerken door iemand anders, zou dat toch een beetje als verraad 

aanvoelen. Alsof ik hun vertrouwen schaad. Want het gaat om vertrouwen. De mensen weten op voorhand 

niet wat ze zullen krijgen, of toch niet helemaal. Datzelfde vertrouwen zoek ik bij mijn leveranciers. 

Daarom is het ook zo fijn werken met mensen van bedrijven als Odilon of Hullebusch. Zij voelen mij heel 

goed aan en reiken mij nieuwe zaken aan als ze denken dat het iets voor mij is. Want ook ik kan soms 

moeilijk onder woorden brengen wat ik zoek. Eigenlijk is het simpel: ik wil het zo goed mogelijk doen. 

Wat het creatieve betreft betekent het dat ik het alleen moet doen. Maar voor andere zaken helpt het dat er 

vakmannen en leveranciers zijn die mij kennen en snel weten wat ik bedoel. Dat gaat over vertrouwen en 

aanvoelen. Zij zijn als het ware een verlengde van mijn creatieve brein. In feite zijn zij dus mijn team.

Hoe belangrijk is de kennis en het vakmanschap die zij hebben?

Enorm belangrijk. Mensen zijn zich ook alsmaar meer bewust van de waarde van vakmanschap en de prijs 

die daar aan gekoppeld is. Idem in de modewereld. Klanten zijn zich meer en meer bewust van hoe een 

stuk wordt gemaakt. Ze zijn bereid om daar geld aan uit te geven, maar ze zijn wel veel kritischer naar de 

kwaliteit toe. En terecht, want er werd te lang te veel geld gevraagd voor zaken die het niet waard waren, 

zowel in de mode als in de interieurwereld. Maar mensen moeten zich ook bewust zijn van de risico’s, 

van de voor- en nadelen van bepaalde materiaalkeuzes. Je kan een natuurproduct niet afschermen van de 

wereld. Als je er niet in durft leven, is de prijs van die materialen het niet waard. Voor mij draait het vooral 

om hout, natuursteen en tadelakt: de natuurlijke materialen. Maar dat zijn materialen die leven, en niet 

iedereen kan daar mee om.

Tot slot: zijn er collega’s waar je naar opkijkt?

We hebben ongelooflijk goede Belgische interieurarchitecten. Juliaan Lampens, Vincent Van Duysen,  

Gert Voorjans: dat zijn stuk voor stuk toppers in hun vak. We zijn verwend in ons klein land en we mogen 

daar gerust trots op zijn. En zonder die na te apen, haal ik wel inspiratie uit die mensen en hun ontwerpen.
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