


ELEGANCE binnenkijken

Hubert Zandberg,  
de Zuid-Afrikaanse  
interieurdesigner, nam  
een vervallen rijtjeshuis uit 
de negentiende eeuw onder 
handen. Voeg er antieke 
erfstukken én moderne 
popart aan toe en je bent 
thuis bij Kim Hersov  
in Notting Hill,  
Londen.

TEKST SOFIE VERMOOTEN
FOTOGRAFIE SIMON UPTON, 
THE INTERIOR ARCHIVE

De Amerikaanse 
Kim Hersov voor 
haar huis in 
Notting Hill.

Kunst krijgt een grote rol in 
het rock-‘n-roll-interieur. Aan 
de wand moderne werken van 
haar partner Barry Reigate 
gecombineerd met een 
ingelijste hoofdtooi uit Afrika. 
Op de betonnen vloer liggen 
kussens met Afrikaanse prints.

ROCK 
C H I C
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ELEGANCE binnenkijken

Z
e kleedt beroemd-
heden, is consultant 
voor modemerken als 
Louis Vuitton en 
Ralph Lauren, schrijft 
voor Net-a-porter’s 

The Edit en Porter én lanceerde in 
2013 haar eigen boho chic-modemerk 
Talitha. Ook richtte de van oorsprong 

Amerikaanse mede het British Fashion Council’s Fashion 
Trust op: een initiatief dat tot nu toe meer dan dertig mode-
ontwerpers financieel ondersteunde. Voormalig moderedacteur 
Kim Hersov (1968) heeft rijkelijk ervaring met stijl, zoveel is 
duidelijk. Dat is niet alleen af te lezen aan haar vele projecten 
in de internationale modewereld, ook het wereldse interieur 
van haar gerenoveerde huis in de West-Londense wijk Notting 
Hill straalt (stoere) klasse uit. 
 
Fashion meets art
Samen met goede vriend Hubert Zandberg – een bekende 
Zuid-Afrikaanse interieurstylist die eveneens in Londen 
woont – transformeerde Hersov het vervallen rijtjeshuis tot 
een elegant thuis voor haar samengestelde gezin. En dat  
terwijl het pand bij aankoop niet eens elektriciteit had en tot 
die tijd dienst deed als kunststudio voor haar partner Barry 
Reigate. Het middennegentiende-eeuwse pand werd com-
pleet gestript, om vervolgens tot de nok toe gevuld te worden 
met tweedehands meubels, eigenzinnige kunstobjecten en 
souvenirs. Zandberg, die eerder huizen in Parijs, Berlijn,  
St. Moritz, Qatar en Moskou onder handen nam, wist Hersov’s 
internationale smaak prima te vangen. Het chique townhouse 
is nu een stoere mix tussen Kim’s stijlgevoel en de artistieke 
kant van Barry, met wie ze in 2008 haar derde zoon Aidan 
kreeg. Ook haar twee zoons Alexander en Luke uit een eerder 
huwelijk en Reigate’s dochter Elfie voelen zich er thuis. 
Hersov: ‘Dit huis betekende voor ons gezin een nieuwe start.’

Souvenirs uit het verleden
Het veelvuldig gebruik van Afrikaanse prints en imposante 
popart zijn verwijzingen naar grote liefdes, uit het heden  
én verleden. Zo kwam haar eerste man uit Zuid-Afrika en  
is haar huidige partner Barry succesvol kunstenaar.  

Die persoonlijke elementen combineert ze met antieke 
schatten, custommade interieuraccessoires en veel dier-
bare familie-erfstukken. Het porseleinen servies wordt 
al tientallen jaren door haar familie gebruikt en de  
collectie zilveren kandelaren kreeg ze van haar oma. 
Ook verwijzen de vele schelpen en koraal naar het oude 
strandhuis van haar Amerikaanse grootouders. In huis 
vind je verder veel stukken die ze bij elkaar scharrelde 
op de exotische reizen die ze maakte. Een jaren 50-vloer-
lamp uit Rio de Janeiro, industriële barkrukken uit 
Parijs, een Marokkaans kleed op de vloer... Het zijn 
details uit haar verleden, die nog altijd een prominente 
plaats innemen in haar huidige interieur.

Over de grens
Nog altijd reist ze graag, en veel. Voor haar modemerk 
Talitha bijvoorbeeld, dat rijk geborduurde kaftans en 
bohemien jurken in de collectie heeft. Hersov: ‘Shon 
Randhawa liet mij een paar jaar geleden kennismaken 
met India toen wij samen Talitha startten. Nu bezoeken 
we haar atelier in Gurgaon, een buitenwijk van Delhi, 
zo’n vier keer per jaar.’ Ook Amerika 
doet ze met enige regelmaat aan en dan 

‘Mijn HUIS 
STAAT VOL 
fantastische 
MARKT-

KOOPJES’
het liefst de stad waar ze opgroeide.  
‘San Francisco vind ik een van de meest 
charmante en pittoreske steden van de 
wereld. We bezoeken de stad elke zomer 
voordat we naar Lake Tahoe doorreizen.’ 
Kaapstad is een geliefde zonbestemming 

om de Engelse winters te ontvluchten. ‘Gegarandeerd zon, 
blauwe lucht en spectaculaire natuur. Dramatische stranden als 
Llandudno, Hout Bay en Sandy Bay zijn favoriet. En ik ben dol 
op de kunstenaars in Kaapstad.’ 

Vintagevondsten
Naast haar liefde voor Zuid-Afrika, deelt ze met designer 
Zandberg ook een passie voor eclectische vondsten op vlooien-
markten. Van Kaapstad, Brussel, Parijs tot Londen: ze struinen 
ze allemaal samen af. Zo komt de opvallende stoel van bamboe 
die haar slaapkamer siert, uit de Franse hoofdstad en is Porto-
bello Market in haar buurt een vast adres. Hersov: ‘Mijn huis 
staat vol fantastische tweedehandse marktkoopjes. Ik ben dol op 
vintagestoffen en Afrikaanse objecten.’ Mooie tegenhangers 
zijn de vele moderne werken van haar partner en andere  
Britse kunstenaars als Mat Collishaw, Polly Morgan en Dinos 
Chapman. ‘Veel van onze vrienden zijn kunstenaars, dus alle 
kunst in huis is erg persoonlijk.’ Dat alles bij elkaar maakt dat je 
kunt spreken van een gelaagd en elegant rock-’n-roll-interieur. 
Herinneringen uit het verleden gaan hier moeiteloos samen 
met de kunst van haar geliefde en hun fashionable leven van nu.   

De tafel en stoelen op het terras komen uit 
Brussel, de wandlampen zijn van Davey Lighting.

Het kleurrijke 
schilderij is van Mat 

Collishaw.

De krukken komen van een 
tweedehands markt in Parijs, de 
wandlampen zijn een ontwerp van 
Hubert Zandberg.

Een schilderij van Shezad Dawood siert de schouw, 
daarvoor een Afrikaanse stoel. De jaren 50-vloerlamp nam 
Hersov mee uit Brazilië. De chromen stoelen vond ze op 
een vlooienmarkt in Parijs, de gordijnstof is van Pierre Frey.

Braziliaanse stoelen uit de jaren 60 
en een Frans scherm sieren  

de zitkamer, aan de wand vele 
werken van Barry Reigate.
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WONEN
■ Katrina Phillips 
99 Portobello Road, Londen 
katrinaphillipsinteriors.com
‘Bezoek je Portobello Road, dan is 
een stop bij de interieurwinkel van 
Katrina Phillips een must. Ik kocht 
hier laatst nog prachtige oude 
theeblikken.’ 

■ Columbia Road 
Shoreditch, Londen
columbiaroad.info
‘Naast Portobello Market is 
Columbia Road in Shoreditch een 
favoriete markt. Op zondag moet 
je hier naartoe voor bloemen en je 
vindt er geweldige antiekwinkels.’

REIZEN
■ Trident Hotel 
443 Udyog Vihar, Phase V, 
Gurgaon, India
tridenthotels.com
‘Mijn favoriete lunch-spot tijdens 
mijn werkreizen naar India.  
Een geweldige oase van rust  
te midden van de industriële 
wijken rondom Delhi.’

■ Hotel Drisco 
2901 Pacific Avenue,  
San Francisco 
hoteldrisco.com
‘Een charmant boetiekhotel in  
de Pacific Heights, een woonwijk 
in de stad, vlakbij mijn groot-
moeders huis. Ook nog eens  
heel praktisch dus.’

ETEN & 
DRINKEN
■ Pizza East
310 Portobello Road, Londen
pizzaeast.com
‘Mijn ideale dag shoppen?  
Een hele dag op pad met mijn 
goede vriend Hubert Zandberg. 
Daarna eten met Barry en de 
kinderen bij Pizza East.’

■ The Wolseley 
160 Piccadilly, London 
thewolseley.com 
‘Mijn favoriete adres in Londen 
voor ontbijt, lunch en diner!’

SHOPPEN
■ Owen Hargreaves
Straatkraam 16, Portobello 
Road, Londen 
‘Voor vintagekleding en juwelen 
is dit mijn favoriet. Voor 
Afrikaanse juwelen, artefacten 
en stoffen is Owen Hargreaves 
hét adres.’

■ Matches
matchesfashion.com 
‘Voor een paar van mijn klanten 
ga ik winkels in, maar ik ben 
tegenwoordig echt een online-
shopper. Matches verkocht  
als eerste mijn eigen merk 
Talitha en heeft een geweldige 
personal shopping service.’ n

De favoriete adressen 
van Kim Hersov in Londen 
én ver daarbuiten.

Het grote bed neemt een prominente plaats in. 
Daarnaast bijzondere stoelen van bamboe:  
een vintagevondst uit Parijs. De bureaus komen uit 
Madrid. Het vervaagde tapijt is van Lizzo en de exotische 
schermen zijn een ontwerp van Nominka D’Albanella.

ELEGANCE binnenkijken

In de slaapkamer,  
een oude stoel 
bekleed met stof 
van Jim Thompson, 
de vloerlamp is van 
Eileen Gray.

Het bad is uitgerust met een 
kraan van Lefroy Brooks. 

Grafische vlakverdeling in 
de douche.

‘Ik ben DOL OP 
vintagestoffen en 
AFRIKAANSE 

objecten’

90  | E L E GA NC E 2017


	EL_2_Binnenkijker.pdf
	Cover-Elegance-2-2017 copy

