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Leuven    De Leuvense meubelontwerper Bram Kerkhofs heeft de 
prestigieuze C'est du Belge-prijs voor ‘Les meilleurs de l'année 2016’ 
van de Franstalige zender RTBF gewonnen. ‘Totaal onverwacht maar 
een leuke erkenning’, reageert Kerkhofs.  
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RTBF en Paris-Match reiken al twee jaar hun C'est du Belge-awards uit 
aan de meest talentvolle Belgen van het jaar in zeven categorieën. 
Leuvenaar Bram Kerkhofs schoot dit jaar de hoofdvogel af in de 
categorie ‘Deco-Design’.  
‘De prijs kwam voor mij totaal onverwacht’, reageert de Leuvense 
meubelontwerper. Het is hoogst uitzonderlijk dat deze prijs een 
Vlaming te beurt valt. Kerkhofs dankt zijn nominatie aan de Brusselse 
meubelontwerper Xavier Lust. ‘Hij stond in voor de selectie van de 
vier genomineerden en heeft mijn werk leren kennen op een 
tentoonstelling in Brussel’, zegt Kerkhofs. ‘Het feit dat hij mij eruit 
heeft gepikt, vind ik persoonlijk heel waardevol.’  
 
Na de nominaties was het aan het publiek om te stemmen. ‘Ik heb 
uiteraard mijn kennissenkring aangesproken, maar toen Xavier Lust 
mijn naam afriep tijdens de uitreiking was ik toch enorm verrast’, 
vertelt Kerkhofs. De prijs brengt geen geld met zich mee, maar 
Kerkhofs denkt wel dat hij deuren kan openen. ‘Ik heb al gemerkt dat 
zo'n prijs van tel is voor veel mensen’, zegt de Leuvenaar. ‘Ik voel nu 
al dat ik projecten makkelijker kan realiseren.’  
Kerkhofs is edelsmid van opleiding, maar gaat vandaag door het leven 
als meubelontwerper. ‘Ik noem mezelf meubelontwerper, maar wat ik 
doe, gaat veel breder’, zegt hij. ‘Ik vertaal concepten of situaties naar 
vorm. Zo heb ik bijvoorbeeld juwelenwinkel Lasso in de Parijsstraat 
volledig ingericht. Het interieur moest tegelijk een winkel, galerij en 
werkplek uitstralen. Het is heel boeiend om daar iets rond te 
bedenken, dat tegelijk functioneel en vormelijk interessant is.’  
 
Kerkhofs heeft zijn atelier in Batiment A in de J.P. Minckelersstraat in 
Leuven, een gebouw dat hij deelt met zeven andere creatievelingen. 
‘Het fijne is dat we geen concurrenten zijn van elkaar, maar wel 
dezelfde artistieke basis delen’, zegt Kerkhofs. ‘We vinden hier een 
klankbord bij collega's en het is ook gewoon leuk om een praatje te 
maken of samen een koffie te drinken in plaats van in je eentje in je 
atelier te zitten.’ Volgens Kerkhofs is de creatieve sector in Leuven 
volop aan het groeien. ‘Er zit veel potentieel in deze stad en er zijn 
veel initiatieven’, zegt Kerkhofs. ‘Met Batiment A zijn we hieraan ook 
al vier jaar actief aan het werken.’ 
 


