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1 ‘tekenen was wat ik echt wilde.’ 2 ellen: ‘urlaub zit in een heel gaaf stukje utrecht, namelijk rotsoord. dit gebied wordt de komende 
jaren de plek waar horeca en cultuur samenkomen.’ 3 aan de wand in ellens studio hangen kaarten van camilla engman, Heidi de gier 
en eigen werk en schetsen. 4 op de schouw in ellens huis staan ontwerpen die ze bij urlaub verkoopt. de Zebra giclée-print en het 
huisje amsterdam zijn ontwerpen van ellen. Het molletje is van ckoe, het bordje van nina in vorm. 5 De deurknop van porselein is van 
Kim Welling. 6 ellen verkoopt haar eigen prints ook bij urlaub.

Wie Ellen Vesters (34) 
Wat illustrator en eigenaar 
van conceptstore Urlaub 
Waar Utrecht 

‘Ik maak graag kleine, 
stripachtige wereldjes’

Ellen Vesters: ‘Op de middelbare 
school maakte ik tijdens de lessen 
comics over leraren die er niet om 
logen. Ik zette er altijd een ‘e’ 
onder en deed de tekeningen 
stiekem in de brievenbus van de 
schoolkrant. Nooit werd mijn 
naam in verband gebracht met de 
tekeningen, leraren dachten altijd 
dat het iemand anders was. Ik 
kom uit een klein dorp in de 
Achterhoek en was vroeger erg 
verlegen. Ik heb keurig mijn 
opleiding psychologie afgemaakt 
en ben meteen gaan werken. Ik 
deed wat er van me verwacht 
werd en heb bijna alle carrière
stappen genomen die ik voor mijn 
toekomst belangrijk vond.’

Dromen waarmaken
Hoe anders is Ellen anno 2014; ze 
is druk, chaotisch, praat hard en 
veel, heeft weinig structuur in 
haar leven en een hoofd vol 
ideeën. Na een succesvolle 
carrière in de psychiatrie en een 
eigen praktijk besloot ze op haar 
dertigste dat het tijd was om haar 
dromen waar te maken. ‘Ik zie het 
bereiken van die leeftijd als een 
omslagpunt in mijn leven. Ik 

verlangde naar meer vrijheid  
en zag mijzelf niet langer als 
psycholoog werken. Niet lang na 
mijn dertigste verjaardag werd 
mijn vader ernstig ziek en 
daardoor besefte ik dat het leven 
kort is en je er beter alles uit kunt 
halen wat erin zit. Tekenen was 
wat ik echt wilde.’ Beginnen aan 
de kunstacademie kostte een 
smak geld, dus ging Ellen in de 
leer bij een aantal van haar 
‘illustratiehelden’ onder wie Petra 
Baan en Kim Welling. ‘Petra heeft 
me vooral geleerd om niet meteen 
alles af te willen hebben. Door 
mijn wetenschappelijke achter
grond wilde ik altijd snel resultaat 
zien. Zij leerde me om op onder
zoek uit te gaan en na te denken 
over een concept. Kim Welling 
heeft bij mij de puntjes op de i 
gezet wat de techniek betreft. Ze 
moest vaak lachen om de illustra
ties die ik maakte. Zo kwam ik 
erachter dat humor kenmerkend 
is voor mijn werk.’

Stripachtige wereldjes
‘Ik maak geen comics meer zoals 
vroeger, maar dat verhalende zie 
je nog steeds terug in mijn werk. > 

Op haar dertigste besloot psycholoog Ellen Vesters het roer om  
te gooien en fulltime illustrator te worden. En zette ze in Utrecht 
conceptstore Urlaub op, een broedplaats van creativiteit. 

Altijd een vakantiegevoel
Creatief ondernemer Ellen Vesters
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‘Urlaub is een creatieve 
broedplaats, waar je kunt 

werken, kopen en leren’ 

Ellens favorieten
in Utrecht
•	 	Le:en	(leen-restaurant.nl)
•	 	Klein Berlijn (kleinberlijn.de)
•	 	Kwestie van Smaak  
(kwestievansmaak.nl)

•	 	Streekmarkt Twijnstraat  
(destreekmarkt.nl/twijnstraat)

•	 	Blackbird vintage & coffee  
(blackbirdcoffee.nl)

•	 	Hooi (hooiutrecht.nl)
•	 	Tastoe (tastoeutrecht.nl)
•	 	De Bastaard (debastaard.nl)
•	 	Springhaver (springhaver.nl)

Ellens favorieten
in Hamburg
•	 	Human Empire (humanempire.com)
•	 	Gudberg (gudberg.de)
•	 	Minimarkt (minimarkt.com)
•	 	Strips & Stories (strips-stories.de)
•	 	Senator Watrin (senatorwatrin.de)
•	 	Smallville (smallville-records.com)
•	 	Druck dealer (druckdealer.de)
•	 	Kleiderei (kleiderei.tumblr.com)
•	 	Musswessels (musswessels.org)

Kijk	voor	nog	meer	favoriete	adressen	van	Ellen	in	Utrecht	en	Hamburg	op	101woonideeen.nl/blog.	

‘ Ik verkoop 

geïllustreerd 
servies, maar 
ook schoenen 
die betekend 
zijn’

Ik maak graag kleine, stripachtige 
wereldjes. Laatst kreeg ik de 
opdracht om bij een wetenschap
pelijk artikel over een laborato

rium een illustratie te 
maken. Ik heb een 
hele pagina vol 
muisjes getekend, die 
allemaal avonturen 
beleven. Dat vind ik 
zo leuk aan illustre
ren; met een paar 
lijnen kun je een 
nieuwe wereld op 

papier zetten. Ik begin altijd met 
potlood en vellen papier die ik 
helemaal vol teken. Ik teken de 
illustratie met pen en inkt over  
en met de computer maak ik de 
afbeelding af. Het liefst werk ik  
op papier; ik houd van kleine 
imperfecties. Een lijn die net  
niet helemaal recht staat of een 
gezichtje dat uit proportie is.’

Immer Urlaub
Als Ellen in 2011 op vakantie is in 
Hamburg, loopt ze bij toeval tegen 
een aantal conceptstores aan. Een 
winkel waarin meerdere functies, 
bijvoorbeeld werken, winkelen en 
koffiedrinken, worden gecombi
neerd. ‘In de wijk St. Pauli 
ontdekte ik grafisch ontwerpers 
die hun studio aan een winkeltje, 
bar of kapsalon hadden gekop
peld. Ik vond het als klant 

geweldig om daar te zijn en de 
sfeer van een studio te proeven.  
Zo ontstond het idee voor Urlaub; 
een creatieve broedplaats waar 
mensen werken, klanten in en uit 
kunnen lopen en waar je dingen 
kunt leren. Op de Woonbeurs 
Amsterdam in 2012 had ik een 
kraam met producten en presen
teerde ik Urlaub aan de buiten
wereld. Ik kreeg enthousiaste 
reacties, verkocht veel en ging 
naar huis met meer dan 600 
inschrijvingen voor de nieuws
brief. Toen durfde ik de stap te 
wagen en sinds een klein jaar heb 
ik een eigen studio in illustratie en 
een kleine winkel, waar ik werk 
verkoop dat een link heeft met 
grafisch ontwerp en illustratie. Ik 
deel mijn studio met negen andere 
illustratoren en ontwerpers 
(totem.nu) die je aan het werk ziet 
als je Urlaub bezoekt. Ik verkoop 
geïllustreerd servies, maar ook 
sieraden die fabels uitbeelden, 
schoenen die betekend zijn en 
gezeefdrukte posters en kaarten.’

Helena
Het is geen wonder dat Ellen een 
conceptstore heeft geopend; het 
ondernemerschap zit haar in het 
bloed. Haar ene oma had een 
kruidenierszaak in Brabant; haar 
andere oma verkocht speelgoed en 
porselein in een winkel in het 

dorp waar Ellen is opgegroeid. 
Ellen is vernoemd naar haar oma’s 
die allebei Helena heetten. ‘Toen 
mijn vader naar de burgerlijke 
stand ging om mij als baby aan te 
geven, bedacht hij ter plekke dat 
het geweldig was om mij naar 
mijn oma’s te vernoemen. Mijn 
moeder wist niet beter dan dat ik 
Ellen zou gaan heten, dus zij was 
op z’n zachtst gezegd verbaasd 
toen mijn vader thuiskwam. Mijn 
roepnaam is altijd Ellen geweest, 
maar ik ben erg trots op mijn 
officiële naam Helena. Mijn oma’s 
waren fantastische en sterke 
vrouwen, die nooit te beroerd 
waren om mensen op de pof te 
laten kopen.’ Met de komst van de 
grote ketens konden beide oma’s 
het niet meer bolwerken en 
stopten ze met hun winkel. ‘Als 
kind kon ik niet begrijpen dat de 
moeder van mijn moeder niet 
meer haar best deed om haar 
winkel draaiende te houden. Ik 
stelde voor om flyers te tekenen 
die ik dan van deur tot deur zou 
verspreiden. Nu begrijp ik dat 
mijn oma al best oud was en 
uitkeek naar haar pensioen.’

Een ode aan Hamburg
‘De naam Urlaub refereert aan het 
gevoel van vrijheid en is een ode 
aan mijn vele vakanties in 
Hamburg. Ik werk nu praktisch > 
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1 Het logo van Ellens website. 2 Een giclée-print uit de serie ‘Adolescentie’, een serie over levenscrisissen die door Ellen is gemaakt. 3 Ellen achter haar bureau dat 
grenst aan de winkel. Aan de wand hangen mooie kaarten en posters die Ellen heeft gekregen of gevonden. 4 & 5 Er worden regelmatige workshops gegeven bij 
Urlaub, en niet alleen door Ellen. Hier vindt een workshop hoogdruk en stempeldruk plaats door print en pattern-ontwerpster Femke Veltkamp van Windstilte. 
6 Urlaub gezien vanaf de buitenkant, gelegen op de eerste verdieping van Briljantlaan 5b. 7 De vissen die voor het raam hangen, zijn van Femke Veltkamp van 
Windstilte, ze zijn verkrijgbaar bij Urlaub. Ellen: ‘Inmiddels weten veel ontwerpers de weg naar Urlaub te vinden en zelf ga ik ieder jaar naar de kunst- en stripbeurs en 
naar de eindexamenexpositie van de kunstacademie om nieuwe ontwerpers te vinden. Ik richt mij voornamelijk op Nederlandse ontwerpers, maar heel soms kan ik 
iets uit het buitenland niet weerstaan.’ 
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Ellens favorieten
online
•	 	vlinspiratie.blogspot.nl
•	 	marloesdevries.tumblr.com
•	 	enigheid.nl
•	 	zilverblauw.nl
•	 	mushandmade.blogspot.nl
•	 	doyouknowflo.nl
•	 	ohmarie.nl
•	 	pikaland.com
•	 	thejealouscurator.com/blog
•	 	doodlersanonymous.com
•	 	lookatthesegems.com
•	 	brwnpaperbag.com
•	 	gemma-correll.blogspot.nl
•	 	seokim.tumblr.com

Meer	favorieten	vind	je	
overzichtelijk	bij	elkaar	op	
101woonideeen.nl/blog.	

zeven dagen in de week, maar zo 
voelt het niet. Natuurlijk is het 
niet altijd rozengeur en mane
schijn, maar ik voel me hier veel 

beter bij. Het past bij 
me om zoveel vrijheid 
te hebben. Financieel 
was het even slikken, 
maar ik leef nu 
bewuster en haal  
mijn geluk uit andere 
dingen. Bij Urlaub kun 
je workshops volgen, 
zoals illustreren, 

zeefdrukken of etsen, die ik in 
samenwerking met andere 
ontwerpers geef. Ook organiseer 
ik samen met Marlous Snijder een 
bootcamp, genaamd De Kweek
kas, waarmee ik creatieve 
ondernemers help. Dan komt mijn 
achtergrond als psycholoog weer 
om de hoek kijken. Ik ben een 
sociaal dier en wil mensen graag 
helpen en inspireren. Spijt van die 
opleiding heb ik dus nooit gehad.’ •
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1 Work in progress; schetsen van Ellen. Ellen: ‘Ik haal veel inspiratie uit 
films van Wes Anderson, de humor uit Scandinavische films en muziek. 
Mijn hoofd is altijd vol met ideeën. Als ik geïnspireerd wordt door iets 
anders, kan ik al het andere even loslaten en komt er ruimte voor iets 
nieuws.’ 2 Op de stapel boeken staat een mok met opdruk van Cebine, 
verkrijgbaar bij Urlaub. De houten pelikaan kocht Ellen in een winkel in 
Brighton. Ellen: ‘Ik waardeer de online wereld heel erg. Die heeft de 
bekendheid van Urlaub een enorme boost gegeven. Zelf ben ik in de 
leer gegaan bij de illustrator Jamie Shelman via de blog pikaland.com. ’
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‘ Ik ben  
vernoemd naar 
mijn oma’s die 
beiden een 
echte handels
geest hadden’

Hollands huisje maken!
Speciaal voor 101 Woonideeën 
maakte Ellen een Hollands huisje 
van papier. Hoe je hem in elkaar 
zet, zie je hiernaast. Download  
de print met de huisje op  
101woonideeen.nl/blog. 

Stappenplan: Hollands huisje van Ellen


