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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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