2003 Studeert af aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Arnhem met collectie
‘Warwara’, geïnspireerd op haar
Oekraïense oma.

2005 Genomineerd voor de Frans
Molenaar Coutureprijs en de Robijn
Fashion Award vanwege haar collectie
‘Housewife with an eye for style’.
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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
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werk. Iets in hun manier van werken
 erken ik. Het ambacht, hun focus of hun
h
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,
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