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Jolette is pas op latere leeftijd gaan schilderen. Om te ontdekken of zij ook dát
talent in zich had waar ze andere kunstenaars om bewonderde, kocht ze aquarel-
papier, penselen en verf en gaf ze zich op voor een cursus. Inmiddels zijn we
dertien jaar verder en laten haar schilderijen duidelijk zien waar haar interesse
naar uitgaat. De natuur en het boerenleven zijn regelmatig terugkerende onder-
werpen. Met veel enthousiasme schildert ze nu vooral (boerderij)dieren, zowel
in opdracht als vrij werk. Bovendien heeft ze een lichte voorkeur voor schilderen
in sepia. 

Inspiratie haalt Jolette onder meer uit de drie koeien, enkele schapen en een kop-
peltje kippen die zij en haar man houden. Twee jaar geleden zijn daar een paar
bijenvolken bij gekomen. Bijen ontbreken dan ook niet in haar collectie.  ■

"Natuur en boerderijdieren favoriet ..."

Jolette van Eijden (1962, Neder-
lands Nieuw-Guinea) woont in
het landelijke Putten op de Ve-
luwe. Dagelijks is zij vanuit haar
tekstbureau Geen Punt bezig met
letters, woorden en zinnen. Maar
soms maakt ze even tijd vrij om
niet in woorden maar in beelden
te denken. Dan gaat ze aan de slag
met penseel en aquarelverf. 

Sinds drie jaar is Jolette aange-
sloten bij Atelierroutiers Putten,
een kunstenaarscollectief dat jaar-
lijks rond begin juni een Atelier-
route organiseert; in 2017 is dat
op 9, 10 en 11 juni. 

Op dit moment is het werk van 
Jolette onder meer te bezichtigen
in Galerie Achterstraat, een tij-
delijke galerie in een leegstaand
winkelpand aan de Achterstraat
6 in Putten.

Meer werk is te zien op 
www.geen-punt.nl/puntje-apart

Struisvogel     , aquarel, 
30 x 40 cm, 2013

IJsvogel, aquarel, 30 x 40 cm, 2011 Eendenkuiken, aquarel, 20 x 25 cm, 2009

Bok, aquarel, 
40 x 50 cm, 2015

Pa aan het melken, aquarel, 
25 x 30 cm, 2011


