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Vakvrouw

Modeontwerper Joline Jolink

‘ In mijn kleding  
kan een vrouw  
zichzelf zijn’

TEKST ANNE VAN KESSEL
BEELD MILAN VERMEULEN
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In de traditionele modewereld is Joline Jolink (34) 
opvallend creatief en ondernemend. Haar ontwerpen 
weten de weg naar steeds meer ambitieuze vrouwen te 
vinden. ‘Ik ontwerp kleding die hun persoonlijkheid 
onderstreept, niet overschreeuwt.’

Verscholen achter twee 
garagedeuren ligt in het 

Oude Westen van Rotter
dam het atelier van ontwer

per Joline Jolink. Het is een 
ruime, lichte plek met overal 

stofstalen van nieuwe ontwer
pen, rekken vol kleding en inspiratieboe
ken en grote tafels om aan te werken. Op 
een van de tafels staat als eerbetoon de 
oude naaimachine van haar Oekraïense 
oma, die ook als modeontwerper werkte. 
Jolinks eerste afstudeercollectie was op 
haar oude ontwerpen geïnspireerd. ‘Mijn 
oma is als een muze voor mij.’

Die inspiratie door sterke vrouwen uit 
het verleden kenmerkt Jolinks ont
werpen.  Muzes, noemt Jolink ze. ‘Eigen
zinnige vrouwen die ergens helemaal 
voor gingen in een tijd waarin dat vaak 
niet gebruikelijk was.’ Zo maakte ze al 
kleding geïnspireerd op Amelia Earhart, 
de eerste vrouwelijke piloot die solo de 
Atlantische Oceaan over vloog, liet ze 
zich inspireren door primatoloog Jane 
Goodall, die jarenlang een groep chim
pansees in het oerwoud van Tanzania 
bestudeerde, en door de oorlogsfotojour
nalist Lee Miller.  ‘Het begint vaak met 
een documentaire, een beeld, een kunst

werk. Iets in hun manier van werken 
 herken ik. Het ambacht, hun focus of hun 
doorzettingsvermogen.’ Jolink verzamelt 
zo veel mogelijk materiaal over ‘haar’ 
vrouw, leest haar biografie en gaat dan 
aan de slag. Momenteel is ze in de ban van 
Barbara Hepworth, de Engelse beeldhou
wer. ‘Haar werk is ontzettend modern in 
doordachte eenvoud. Hepworth leek te 
zoeken naar ultieme vormen, dat herken 
ik.’ Al haar muzen blijven Jolink bij. ‘In 
ieder kledingstuk vind je mijn liefde voor 
een van hen terug.’ 

De dragers van haar kleding zijn intel
ligente vrouwen met oog voor kwaliteit, 

2005 Genomineerd voor de Frans 
Molenaar Coutureprijs en de Robijn 
Fashion Award vanwege haar collectie 
‘Housewife with an eye for style’. 

2003 Studeert af aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Arnhem met collectie 
‘Warwara’, geïnspireerd op haar 
Oekraïense oma.  
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2006 Geeft zowel in New York als in 
Parijs een ‘guerilla-show’ waarbij ze 
mensen op straat verrast met een show 
van haar collectie.

2008 Start als eerste modeontwerper 
in Nederland een eigen webshop. 
Marie-Claire roept haar in 2011 uit tot 
mode-ondernemer van het jaar.

die niet door hun  kleding overschreeuwd 
willen worden, zegt Jolink. Vrouwen die 
een hoop ballen in de lucht houden en 
kleding willen waar ze zich lekker in voe
len, en die iets voor ze doet. ‘Ik ontwerp 
niet voor de rode  loper, ik wikkel geen 
strik om een vrouw. Je moet jezelf kun
nen zijn in mijn  kleding.’ Veel items 
draagt ze daarom eerst zelf, om de kwali
teit van de stof en het ontwerp te testen. 

GOUDEN BESLISSING
Met glamour houdt Jolink zich niet zo 
bezig. Ook met het traditionele modesys
teem heeft ze niet veel op. In 2008 gaf ze 
haar laatste modeshow in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Alles regelde ze 
zelf. Bijna dertig modellen  liepen in haar 
zomercollectie voor 2009 over de ren
baan. Over die grootse show werd veel 
gesproken, maar bij Jolink wrong het: dit 
was niet wat ze  wilde. Toen de verkoop 
tegenviel, besloot ze het roer om te gooi
en. Geen shows meer, niet meer verkopen 
via  bestaande winkels, maar via een eigen 
webshop, destijds een primeur. Het bleek 
een gouden beslissing.  ‘Die beginperiode 
was niet makkelijk, maar we leerden in 
korte tijd ontzettend veel. Ons direct 
contact met klanten gaf ons een enorm 
voordeel. We konden feedback meteen 
meenemen in de volgende ontwerpen.’ 

‘We’ is Jolink en haar partner Peter 
Feldbrugge, waarmee ze niet alleen zake
lijk een paar vormt, maar ook privé. Hij 
doet ‘alles behalve het ontwerpen. Maar 
natuurlijk overleggen we heel veel. Veel 
mensen vragen zich af hoe we dat doen, 
samen leven en werken. Het helpt dat we 
allebei rustige types zijn en respect heb
ben voor elkaars expertise. We halen het 
beste in elkaar naar boven.’ 

De popupstore die ze in 2011 bij wijze 
van experiment in Amsterdam openden, 
verkocht in dertig dagen leeg. Dus kwam 
er een vaste winkel in de Negen Straatjes. 
Althans, die eind 2013 weer dicht ging, 
om een winkel op de Nieuwe Binnenweg 
in Rotterdam te openen. 

‘We hadden daar in het voorjaar een popupstore 
geopend, om dertig dagen lang onze webshopklan
ten te ontmoeten. Dat beviel zo ontzettend goed!’ De 
Rotterdamse mouwenopstroopmentaliteit past 
goed bij Jolink en bij wat ze maakt. Ook het dorpse 
contact met ondernemers en klanten uit de buurt 
voelde als een warm bad, waar de afstand met het 
steeds toeristischer publiek van de Negen Straatjes 
juist groeide.

Winkel, huis en atelier verhuisden eind 2013 naar 
Rotterdam. Een grote stap in het onbekende, want 
ze kenden er  niemand. Ze ontvingen een persoon
lijke welkomstbrief van burgemeester Aboutaleb. 
Jolink voelt zich er inmiddels erg thuis. ‘JOLINE 
 JOLINK is een nuchter merk dat niet mee doet aan 
snelle trends. Dat past hier.’

Dat ze zich niet gek laat maken, blijkt ook uit het 
feit dat ze niet langer twee keer per jaar een collectie 
oplevert, zoals gebruikelijk is in de modewereld. 
‘Toen ik zag dat het goed uit kon pakken om van de 
gebaande paden af te wijken, trok ik ook andere vast
geroeste mode opvattingen in twijfel. Waarom moet 
je twee collecties per jaar opleveren? Ik heb hele

‘Ons direct contact met  
onze klanten, via de webshop, 
bleek een enorm voordeel’
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2016 JOLINE JOLINK 
bestaat tien jaar. Dat zal in 
het najaar op verschillende 
manieren gevierd worden. 

2013 Opent een winkel op de Nieuwe 
Binnenweg in Rotterdam. Ook atelier en 
privé verhuizen naar Rotterdam. 

2012 Stopt met de verkoop van collecties via 
andere winkels. Concentreert zich volledig op 
verkoop via eigen webwinkel en via tijdelijke 
winkelconcepten.

maal geen zin om twee keer per jaar extreem te stres
sen. Bovendien is mijn kleding tijdloos, dus het is 
ook niet nodig. Nu ontwikkel ik in mijn eigen tempo 
en zorg ik dat er iedere drie  weken nieuwe items in 
de winkel hangen. Als die nieuwe broek in februari 
niet af is, komt hij wel in maart. Dat geeft me een 
groot gevoel van vrijheid.’ 

VON FURSTENBERG
Na haar afstuderen flirtte Jolink even met een loop
baan in Amerika. Op haar 24ste  belandde ze in New 
York, nadat ze was gescout door een headhunter van 
Diane von Furstenberg. Ze had een paar gesprekken, 
maar die liepen niet zoals ze wilde. Zo zat ze een keer 
uren te wachten in de lobby van het modehuis van 
Von Furstenberg om erachter te komen dat ze haar 
gewoon vergeten waren. Jolink keerde terug naar 
 Nederland. ‘Misschien was het ook 
wel de boost die ik nodig had om 
voor mezelf te beginnen. Het ging 
niet met  behulp van anderen luk
ken, besefte ik toen. Ik moest het 
zelf doen.’ 

Samen met Feldbrugge richtte ze haar 
onderneming op. Miet veel later keerden 
ze samen  terug naar New York. In 2007 
presenteerde ze op een heel koude win
terdag haar collectie na afloop van de 
show van Marc Jacobs. Taxi’s vol model
len reden rondjes. Zodra de menigte naar 
buiten kwam, startte Jolink de show. 
Haar kleding kwam in verschillende win
kels te hangen. Toen begon de crisis. ‘Met 
de val van Lehman Brothers viel alles in 
duigen. Mensen raakten in paniek, alle 
afspraken werden geannuleerd. We keer
den met hangende pootjes terug.’

 
PILATESREISTIJD
De laatste keer dat ze vakantie hadden, is 

alweer jaren geleden. 
Toch vindt Jolink niet 
dat ze heel hard moet 
werken. ‘We werken ze
ven dagen per week, 
maar we doen het wel 
rustiger aan. Na de 
lunch gaan we gerust 
een uur met onze hond 
gaan wandelen om te 
ontspannen. Op maan

dag ga ik voor pilatesles naar Amsterdam, 
naar Bodyvita, de studio waaraan ik ver
knocht was voor onze verhuizing naar 
Rotterdam. Daar heb ik dat uur reistijd 
met liefde voor over. Minimaal een dag in 
de week sta ik zelf in de winkel om vrou
wen advies te geven en de andere dagen 
doe ik dat online via social media. Maar 
dat voelt nooit als werk.’

Dit jaar bestaat haar label alweer tien 
jaar. In dat decennium is ontzettend veel 
gebeurd en groeide haar merk steeds ver
der uit. ‘We groeien niet snel, maar zijn 
solide, misschien is dat nog wel belang
rijker. Daar ben ik wel trots op.’ Ver voor
uit kijkt ze niet meer. ‘Het komt toch niet 
uit. Halsstarrig vasthouden aan een busi
nessplan heeft geen zin. De reden dat 
JOLINE JOLINK nog bestaat, is denk ik 
juist omdat we meebewegen met wat er 
in de wereld gebeurt.’ •

‘ Ik heb 
helemaal geen 
zin om twee 
keer per jaar 
extreem te 
stressen’
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