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,,Ik begin altijd met de ogen. Die
geven houvast bij het schilderen’’,
weet ze. Jeltes ziet de ogen ook als
spiegels van de ziel. Ze laat een
schilderij van een ragdoll zien.
,,Moet je eens kijken wat een
mooie nuance in die ogen.’’ Ze
schilderde ook een Siamees met
maar één oog, Yasmina. ,,Dan moet

je meteen alles goed op zijn plek
zetten.’’

Wijlen haar man Edzard maakte
in de loop der jaren zo’n driehon-
derd dierportretten. ,,Zover ben ik
nog niet.’’ Toen hij ernstig ziek
was en de portretten niet meer kon
maken, ging zij daar verder mee.
Ze heeft een totaal andere stijl dan
Edzard. Hij gebruikte aquarelverf,
zij olieverf. 

Jeltes heeft altijd iets met dieren
gehad. ,,Ik zou niet zonder ze
kunnen. Als klein meisje zat ik al
tussen de honden en de katten.
Konijnen en cavia’s, noem maar
op.’’ Momenteel heeft ze zelf drie

honden, vijf katten, twee logeer-
katten en een papegaai. ,,Het zijn
allemaal afdankertjes.’’ Zoals mis-
handelde teckels en katten uit
Frankrijk. ,,De papegaai was van
een buurvrouw. De vogel is 42 jaar
en een dikke vriendin van me, een
schatje. Als dank gaf ze al eitjes.’’ 

Met schilderen begon Jeltes toen
ze ongeveer 14 jaar was. Tijdens de
lessen op school tekende ze al veel,
ook als dat niet de bedoeling was.
,,Ik was snel afgeleid.’’ Ze ging een
opleiding modetekenen doen,
maar dat beviel niet. ,,Ik heb meer
met natuur en dieren.’’

Ze kwam via haar vader, ook een

fervent tekenaar en schilder, te-
recht bij de Haarlemse beeldend
kunstenaar Poppe Damave, van wie
ze veel leerde. Nadat ze met haar
man was neergestreken aan de
Frankestraat, schilderde ze jaren-
lang niet. Ze hadden het vooral
druk met de winkels die ze daar
tientallen jaren bestierden. Het
schilderen is voor Jeltes nu een
mooie hobby. Behalve katten en
honden schildert ze graag vogels.

Een portret maken, duurt onge-
veer een maand en kost de klant
250 euro. ,,In zo’n schilderij gaat
veel werk zitten’’, vertelt Jeltes.
,,Olieverf heeft ook droogtijden.’’

Soms moet Jeltes het portret in
wording even laten staan. Als ze
geen inspiratie heeft, heeft het
geen zin verder te gaan. ,,Soms kan
ik het beter een paar dagen laten
rusten. Als ik afstand heb geno-
men, zie ik daarna meteen wat ik
niet goed heb gedaan.’’ 

De dieren waarvan een portret
op canvas wordt gemaakt, hoeven
niet geduldig te poseren. Jeltes
maakt de schilderijen op basis van
foto’s. Tegenwoordig heeft bijna
iedereen talloze kiekjes van z’n
hond of kat. Voor de smartphone
zijn intrede deed, was dat wel
anders. Man Edzard moest soms

een portret samenstellen van oude
foto’s. Soms maakte hij de dieren
jonger dan dat ze waren op de
kiekjes. 

Het maken van een dierportret is
een dankbare klus. Soms zijn de
huisdieren die worden geportret-
teerd al overleden. Een kunstwerk
is een mooie herinnering. ,,Een
foto is toch weer anders dan een
schilderij, dat spreekt toch meer
aan. Mensen die echt een band met
hun dier hebben, laten dit doen.’’ 

Ze vertelt over het baasje van
hond Oreo. Hij was in het buiten-
land toen het beestje overleed.
,,Hartverscheurend, hij was stapel

op hem.’’ Het portret dat Jeltes
maakte, raakte de man. ,,De tranen
stonden in zijn ogen. Hij was daar
zó blij mee.’’

Ook pikzwarte katten of honden
zijn prima te schilderen, vertelt
Jeltes. ,,Ze zijn het moeilijkst, maar
het is wel te doen. Dan speel je met
de lichtinval. Vaak zit in zo’n schil-
derij ook veel kleur.’’ Dan gebruikt
Jeltes bijvoorbeeld donkerblauwe
verf. 

In de vroegere winkelruimte aan
de Frankestraat trekken dierpor-
tretten de aandacht van de voorbij-
gangers. Voor de deur staat een
schildersezeltje. Jeltes werkt boven,

waar ze al bijna een halve eeuw
woont. Dankzij de grote dakramen
is de lichtinval daar perfect om te
schilderen.

Nee, de beestenboel die bij haar
thuis rondloopt, heeft Jeltes niet
vereeuwigd. ,,Ik heb mijn eigen
dieren nog nooit geschilderd, daar
ben ik nog niet aan toegekomen’’,
vertelt ze lachend. ,,Ik heb een
oude kat van negentien, die is nu
als eerste aan de de beurt. Het is
zijn laatste jaartje...’’
Meer informatie via
www.henneke-jeltes-dierportretten.nl

Wessel Mekking

’Ogen geven houvast
bij het schilderen’

De ogen van de dieren
zijn het belangrijkst én
het moeilijkst om te
schilderen, vertelt Hen-

neke Jeltes. De Haarlemse (73)
maakt al jaren dierportretten,
vooral van katten en honden.

Het maken van een dierportret is een dankbare klus, heeft Henneke Jeltes ervaren. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Portret van Oreo in opbouw. Henneke Jeltes maakt schilderijen op basis van foto’s. De schilderes ziet ogen als spiegels van de ziel.
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vereeuwigt vooral honden en katten op het canvas.


