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I N  T H E 
S P O T L I G H T

ELLE LA
Zeg je ambacht, dan zeg je Elle La.  
Het interieurmerk uit Amsterdam  
werkt vanuit vakmanschap, lokale 

productie en natuurlijke materialen.  
Founder Ella Hustinx: ‘Ik probeer 

terug te gaan naar de basis’. 

Tekst  Lara Compagner

besloot ik te stoppen met mijn 
baan en interieuraccessoires te 
gaan maken met hulp van atelier 
Made Here in Amsterdam. Hier 
werken we met vijf kleermakers 
uit voornamelijk Syrië.’ Het 
resultaat? Smaakvolle kussens 
en kleden van ambachtelijke 
kwaliteit in herkenbare geblokte 
dessins en effen natuurtinten. 
Iedere collectie richt zich op een 
specifiek gedeelte van het maak-
proces. Het natuurlijke kleu-
ringsproces staat in Ella’s 
nieuwste collectie centraal, 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van indigobladeren. Ella: ‘Ieder 

ontwerp begint bij de gesponnen katoenvezel uit de Dogon-regio in Mali. 
Daarna worden de vezels op traditionele wijze in banden geweven. Die wor-
den vervolgens natuurlijk gekleurd, voor de nieuwe collectie door indigobla-
deren, en bij vorige collecties kwam het bruin bijvoorbeeld van boomschors, 
het zwart van ijzerrijke modder en de gele kleur van peulen. Ik ontwerp mijn 
collecties echt om de beschikbare materialen heen. Het ontwerp moet dienend 
zijn aan de ambacht en de stof, en niet andersom.’  
Ella hoopt met haar merk zowel de consument als andere bedrijven te inspi-
reren om meer oog te hebben voor de maker, het ambacht en het produc-
tieproces. Ella: ‘Wat ik het mooie vind aan dit bedrijf is dat iedereen die 
betrokken is bij het proces er ook echt voordeel bij heeft. Ik hoop in de 
toekomst nog meer mooie ambachten en mensen onderdeel te laten zijn 
van mijn bedrijf.’ 

Kussen Diagonal, op 
de voorgrond Annette 

‘Het ontwerp moet 
dienend zijn aan de 
stof, niet andersom’

Kussen Blanc Moyen

Wandkleed 
Guilloaume

Ella Hustinx

et steeds snellere producties 
op een mondiale schaal zijn 
de makers en het ambacht dat 
schuilgaat achter een product 
soms bijna onzichtbaar gewor-
den. Daar wil Ella met haar 

merk Elle La verandering in brengen. In 2020 startte 
ze haar eigen bedrijf en verliet ze de internationale 
consultancybranche om haar droom te verwezen-
lijken en haar liefde voor ambacht te volgen. ‘Tijdens 
mijn reizen ging ik altijd op zoek naar ambachtelijke 
en traditionele producten,’ vertelt Ella. ‘Vanuit deze 
passie stelde iemand mij voor aan Elizabeth Visser.’ 
Elizabeth studeerde tropische planten-
teelt en ontwikkelingseconomie en 
werkte jaren voor de Verenigde Naties 
in zowel Aziatische als Afrikaanse lan-
den. Al twintig jaar bestudeert en ver-
zamelt zij ook diverse lokale textiel-
tradities. Ella: ‘Tijdens een bezoek aan 
het atelier van Elizabeth in Hengelo 
viel mijn oog direct op de Malinese 
rollen stof.’ 

Elizabeth en Ella vonden elkaar in hun 
gedeelde passie voor ambacht en start-
ten een vruchtbare samenwerking, toen 
nog naast Ella’s baan als consultant. ‘Ik 
voelde dat ik meer wilde doen met de 
prachtige stoffen uit Mali, dat er meer 
potentie in zat. Met deze motivatie F
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