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Katja & Elli Popp
“Ik heb de namen van een oudtante en 
mijn oma samengevoegd: Elli van mijn 
tante Elisabeth en Popp was de achter-
naam van mijn oma. De vleug nostalgie uit 
de naam Elli Popp vind je terug in mijn 
werk. Ik combineer graag oude foto’s, zelf 
getekende fantasiefiguren, natuur-
elementen en sierlijke vormen. Sinds 2007 
ontwerp en produceer ik behang, kussens,  
zijden sjaals, kimono’s en serviesgoed. De 
stijl van mijn werk? Het is vrouwelijk en 
esthetisch door het gebruik van zachte 
kleuren en delicate materialen, zoals zijde 
en porselein. De afbeeldingen zijn soms 
wat ondeugend en excentriek, maar op een 
subtiele manier toegepast. In mijn huis zie 
je veel van mijn eigen werk terug, zoals 

Het Londense huis 

van ontwerpster Katja 

Behre, bekend van het 

merk Elli Popp, straalt 

een sprookjes achtige 

sfeer uit. Dit komt 

door de mix van haar 

eigen werk in subtiele 

kleuren en de vele 

erfstukken uit haar 

familie. Alle spullen  

in het huis vertellen 

hun eigen verhaal.

Katja Behre (36) Woont in Londen in een 
driekamerappartement op de eerste en 
tweede verdieping
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Driekamerflat in Zuid-Londen
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Zo woon ik, zo geniet ik 4

Bij
Katja

Links  “Ik sta hier in 
de zijden jurk met 
‘Fabry Perot’-print 
voor het gelijk-
namige behang in 
mijn woonkamer. De 
jurk is gemaakt door 
mijn vriendin Joanna 
Beart Albrecht.” 
1  “Deze sjaal maakte 
ik uit een kimono.” 
2  “Overal in huis heb 
ik bloemen staan,  
dit vaasje komt uit 
Parijs.”  
3  Behang uit drie 
eigen collecties. 

4  ‘Elli Popp-
collection – ‘Some 
British birds by 
Edwyn Collins’. 
“Edwyn Collins is  
een kunstenaar die 
helaas is getroffen 
door een hersen-
bloeding. Als 
 oefening heeft hij 
elke dag een vogel 
getekend. Een aantal 
van zijn mooie 
 tekeningen is 
 opgenomen in de Elli 
Popp-collectie en op 
servies  afgebeeld.”
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“Het is leuk om oude spullen een nieuwe functie te        geven, zoals een deur met tafelpoten eronder”

➝

het behang in de woon-
kamer, de kussens op  
mijn bed.”

Katja & natuur
“Voor mijn gevoel ben  
ik opgegroeid met veel 
natuur om me heen. Ik 
ben geboren en getogen in 
Hannover. De grote meren 
waar je heerlijk kunt 
zwemmen miste ik in het 
begin soms wel. Gelukkig 
is ook Londen een groene 
stad door de grote parken 
met zwemvijvers en de 
vele groene lanen. In mijn 
huis zie je in elke ruimte 
planten en verse bloemen. 
Ze horen bij mij, mijn 
leven en mijn gevoel voor 
geluk. Ik zorg voor ze alsof 
ze mijn beste vrienden of 
familie zijn. Ik denk dat ze 
het daarom zo goed 
doen.”

Katja & 
verzamelingen
“Oude spullen dragen een 
verhaal met zich mee en 
maken mijn huis persoon-
lijk. Sommige meubels 
heb ik gevonden op straat 
en op vlooienmarkten of 
gekregen van vrienden. In 
mijn slaapkamer staat bij-
voorbeeld een oud wit 

2

3

1

4

Links  “Voor de 
wand met Elli Popp-
behang ‘Fabry Perot’ 
staat een stilleven 
van oude spullen die 
afkomstig zijn van 
mijn grootouders. 
Het oude schilderij 
op het kastje is van 
overgrootvader.” 
1  “Het witte lampje 
is van Sam Nok, een 
leuke woonwinkel in 
Hannover.” 
2  “Oud romantisch 
theeservies, te mooi 
om te gebruiken, 

maar erg fijn om 
naar te kijken.”
3  “De tafel is 
gemaakt van een 
oude deur waar ik 
nieuwe poten onder 
heb gezet. Op tafel 
servies uit mijn 
 laatste collectie.  
Het servies is 
 gedecoreerd met 
vingerafdrukken  
en tekeningen  
van vogels.” 
4  Pronkstukken in 
de slaapkamer.
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“Ik hou van de natuur. In huis en in mijn dessins       zie je veel vogels, vlinders, takken en bloemen”

1  “Dit behang is van 
mijn vriendin 
Deborah Bowness en 
past goed bij de roze 
en romantische sfeer 
in mijn slaapkamer.” 
2  “Op het eerste 
gezicht oogt het des-
sin lief en vriendelijk 
door het zachte en 
glanzende kleurge-
bruik, maar dan ont-
dek je fantasiefigu-
ren, zoals skeletten 
met vlindervleugels.” 
3  “Het lampje in de 
stolp is gemaakt 

door Fiona Gall van 
Emerald Faerie. Het 
past erg mooi tussen 
mijn verzamelingen 
en bloemen. “ 
4  “Boven de bank 
hangt een kunstwerk 
van Frederique 
Morrel. De oude kist 
kocht ik op de 
Notting Hill antiek-
markt. Op de bank 
liggen kussens van 
Elli Popp uit de 
 laatste collectie, 
gecombineerd met 
vintage kussens.”
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kozijn dat ik heb mee-
genomen uit Hannover.  
Ik gebruik het nu als 
 sieradenrek. Van een oude 
deur heb ik een eettafel 
gemaakt, die nu in mijn 
woonkamer staat. Van 
mijn grootouders heb ik 
ook veel spullen geërfd.” 

Katja & memories
“Ik koester mooie 
 herinneringen aan mijn 
oma Hilde Behre. Ze 
woonde aan de andere 
kant van onze grote tuin. 
Omdat haar huis zo  dicht 
bij het onze lag, zag ik 
haar vaak. Veel van de 
schilderijen in mijn huis 
zijn afkomstig van haar 
vader. Helaas zijn er veel 
werken gestolen  tijdens  
de oorlog, dus ik ben heel 
blij met de exemplaren die 
in onze familie bewaard 
zijn gebleven. Oma 
 verzamelde zeldzaam 
Chinees porselein waar-
van ik veel heb geërfd. Ik 
herinner me dat ik als 
kind eindeloos thee ging 
drinken bij haar. We 
 dronken dan uit de mooie 
Chinese theekopjes. Het 
porselein was zo dun dat 
we er onze vingers bijna 
aan branden.”  MdG
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“In mijn heerlijk rustige werkkamer vergeet ik       bijna dat ik in het drukke Londen woon”

Links  Behangstaal 
‘A Bash Or Do – 2011’ 
aan een houten  
kledinghanger.  
1  “De papegaai komt 
van ontwerpster en 
vriendin Deborah 
Bowness.”
2  Aan het werk in de 
werkkamer. 
3  “De sari kocht ik 
ooit bij Sam Nok in 
Hannover. Ik vond 
het mooi om hem als 
‘headboard’ op te 
hangen aan een 
bamboestok boven 

mijn bed. Het 
Designers Guild-
sprei kreeg ik 
cadeau.” Kussens  
en sjaal komen uit  
de eigen collectie.  
4  Op het kastje een 
verzameling van 
eigen werk en dat 
van andere jonge 
Britse kunstenaars. 

Meer weten over  
de collecties van  
Elli Pop? Kijk op  
ellipopp.co.uk.

2

3

1

4

Katja & Londen 
“Tijdens mijn studie 
kwam ik voor een uitwis-
seling naar Londen en 
werd meteen verliefd op 
de stad. Die heeft voor mij 
alles waar ik van hou: 
 cultuur, design, prachtige 
architectuur, natuur, 
noem maar op. Ik woon en 
werk in de Zuid-Londense 
wijk Brixton, een levendige 
en multiculturele buurt. 
Op vijf minuten loop-
afstand van mijn huis deel 
ik een studio met mijn 
vriend. Het is geweldig  
om daar te werken tot  
’s avonds laat met de 
stadsgeluiden op de ach-
tergrond. Toch vind ik het 
ook fijn om af en toe mijn 
werk mee naar huis te 
nemen en me even hele-
maal af te sluiten van de 
buitenwereld. Mijn werk-
kamer ligt aan de achter-
zijde van het huis met uit-
zicht op de binnentuinen. 
Aan het kleine school-
bankje vlakbij het raam 
kan ik heerlijk ongestoord 
schetsen. Mijn werkkamer 
straalt rust uit, hier ver-
geet ik bijna dat ik in het 
drukke Londen woon”. 

ADRESBOEK

Boerenmarkt 
Brixton, Londen 
“Deze markt bezoek  
ik vaak op zondag om 
verse bloemen te 
kopen.” 

Foodmarkt  
Brixton, Londen 
“Heel verleidelijk om 
hier vaak te gaan eten. 
Het aanbod is multicul-
tureel.”
 
Colombia Road, 
Londen
“Als ik de moed kan 
opbrengen om de stad 
te doorkruisen, ga ik 
hier op zondag koffie-
drinken en natuurlijk 
bloemen kopen op de 
bekende bloemenmarkt 
in deze hippe wijk 
Shoreditch.” 

Alfies markt, 
Londen 
alfiesantiques.com
“Grote indoor antiek-
markt met meubels en 
vintage kleding.”

Urban upholstery, 
Londen  
urbanupholstery.com
“Fantastische vakmen-
sen bij wie ik graag kom 
om meubels (opnieuw) 
te laten bekleden.”
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