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SELFMADE 
PLESSEN

Coltrui met print, 
katoenen rok met cape, 
DRIES VAN NOTEN.

Mouwloos wollen jasje, 
NIKKIE.

Armbanden en ringen,  
CARTIER.

Fotografie COOPER SEYKENS

Tekst PAULIJN VAN DER POT

Styling MANUELA MARTORELLI

Nikkie Plessen is veel meer dan alleen een mooi 
modepopje.  Vier jaar geleden startte zij het goedlopende 
modelabel NIKKIE. Het succesverhaal van een actrice en 
presentatrice die zichzelf omtoverde in een designer.



C
RE

D
IT

 P
H

O
TO

C
RE

D
IT

 P
H

O
TO

82 83TETIERE TETIERE

SELFMADE 
PLESSEN

Coltrui met print, 
katoenen rok met cape, 
DRIES VAN NOTEN.

Mouwloos wollen jasje, 
NIKKIE.

Armbanden en ringen,  
CARTIER.

Fotografie COOPER SEYKENS

Tekst PAULIJN VAN DER POT

Styling MANUELA MARTORELLI

Nikkie Plessen is veel meer dan alleen een mooi 
modepopje.  Vier jaar geleden startte zij het goedlopende 
modelabel NIKKIE. Het succesverhaal van een actrice en 
presentatrice die zichzelf omtoverde in een designer.



C
RE

D
IT

 P
H

O
TO

86 87TETIEREINTERVIEW 

Capejas van 
waterafstotend katoen  

met wol en leer,  
HERMÈS. 

Oorbellen van goudkleurig 
roestvrijstaal,  

CALVIN KLEIN 
JEWELRY.

Ring, CARTIER.

hierop”, excuseert ze zich – en vervolgt: “Nee, ik geloof niet dat 
ik een lastige puber was. Wel een kletskous, ik had mijn woordje 
klaar maar hield me altijd aan de afspraken. Ik stond bijvoorbeeld 
niet om twaalf uur ‘s nachts in een discotheek terwijl ik zei dat 
ik was logeren bij een vriendin.” Op de vraag of haar jeugd dan 
geen enkel rafelrandje kent denkt ze even na, om vervolgens 
uit te roepen: “Ik was een mislukte gabber! Wacht, dat moet 
ik even uitleggen”, haast ze zich te zeggen. “Ik wilde heel graag 
een gabber zijn maar durfde er niet helemaal voor te gaan. Die 
opgeschoren haren gingen mij iets te ver en mijn moeder vond een 
Aussie-trainingspak van tweehonderd gulden belachelijk duur. Een 
paar Nike Air Max of een bomberjack waren ook al geen optie. 
Eigenlijk was ik dus een gabber zonder outfit, die bovendien niet 
eens fatsoenlijk kon gabberen. Mijn vriendinnen wel, die hadden 
de gabberstijl volledig omarmd. Ergens moet nog een foto van 
ons in Walibi slingeren: vier gabberchicks en een meisje met een 
groene Naf Naf-jas en gele Fila’s aan de voeten. Dat was ik dus.” 

D I K K E  H U I D
Dan gaat de telefoon: dochter Jolie is met een vriendinnetje aan 
het spelen in het Vondelpark en wil naar huis, maar er is geen 
oppas voor handen. Het soort moment waarop iedere werkende 
moeder in de stress schiet, maar Nikkie niet. Ontspannen pakt ze 
haar telefoon en pleegt een paar belletjes. “Paniekaanvallen heb 
ik niet zo snel, terwijl er heus wel dingen misgaan. Ik kies ervoor 
om op zulke momenten niet met de handen in het haar te zitten, 
maar om ze uit de mouwen te steken. Zo ben ik opgevoed: niet 
zeuren maar aanpakken. Ik kan daar wel eens in doorslaan. Ik 
kan er bijvoorbeeld slecht tegen als mensen mij bellen op kantoor 
om zich ziek te melden. Wat is ziek?, denk ik dan, duw er een paar 
aspirines in en huppatee. Weet je, bij ‘Onderweg Naar Morgen’, 
waar ik twee jaar lang met heel veel plezier heb gewerkt, was het 
echt geen optie om ziek te zijn: de opnames gingen gewoon door. 
Daar heb ik geleerd dat je pas echt ziek bent wanneer je in het 
ziekenhuis ligt. Natuurlijk is dat niet helemaal eerlijk en is het 
allemaal niet zo zwart-wit, maar zo denk ik er wel over. Mijn 
gebrek is dat ik zulke dingen ook uitspreek. Misschien niet altijd 
even verstandig als leidinggevende, maar over het algemeen denk 
ik dat ik een leuke baas ben. Ik heb de indruk dat mijn team 
met veel plezier werkt. Dat komt omdat ik iedereen, ongeacht 
de functie, bij het hele proces betrek. Ik ben me er enorm van 
bewust dat wat we met zijn allen hebben bereikt het resultaat is 
van teamwork en dat ik dat nooit alleen zou hebben gekund. Ik 
voel me ook echt niet te goed om zelf de wc’s schoon te maken als 
ik toevallig zie dat ze vies zijn, maar zo’n mentaliteit verwacht 
ik ook van de anderen.”
Ze staat op, vraagt of de visagist en ik iets willen drinken, en 
haalt voor zichzelf nog een blikje Coca-Cola Zero. Tijdens het 
gesprek is Nikkie gaandeweg getransformeerd van fresh faced 
beauty tot sexy vamp. Wanneer ze weer gaat zitten vervolgt ze 
haar verhaal. “Ik kan me er niet meer druk om maken wat mensen 
van mij vinden. Door mijn televisieverleden heb ik een dikke huid 
gekregen. De ene helft vindt me leuk en de andere helft niet. ‘So be 
it.’ Mensen kunnen mij op Instagram een gepolijste pop vinden, 
prima, maar diezelfde mensen zitten toch ook niet te wachten 
op foto’s van mij huilend op de bank? Dat zijn dezelfde mensen 
die aanvankelijk, toen ik met NIKKIE begon, sneerden: ‘Oh, 
mevrouw moet zo nodig een modelabel starten’. Weet je, het kan 

mij niets schelen. Ik heb me het leplazarus voor NIKKIE gewerkt 
en ben begonnen met een handjevol items waar ik mee stond te 
leuren op de Modefabriek. Eindeloos veel winkels heb ik gebeld 
om maar zo veel mogelijk mensen naar de showroom te krijgen. 
En nog steeds: ik ben iedere ochtend om negen uur op kantoor en 
wil overal een vinger in de pap hebben, van productie tot design 
en van sales tot pr. Tot op het irritante af. Niet omdat ik iemand 
iets hoef te bewijzen, maar omdat ik gewoon zo ben. Inmiddels 
heb ik wel geleerd dat ik niet moet gaan kijken op internet om 
te zien wat mensen van mij vinden. Al staan er duizend goede 
reacties en één naar bericht: het is die rotte appel die je bijblijft. 
En laten we wel wezen, als je googlet naar Anna Wintour of Coco 
Chanel kom je ook ‘shitty’ dingen tegen.”

B A S I C S  M E T  E E N  T W I S T

De föhn blaast en Nikkie gaat harder praten om boven het geluid 
uit te komen. “Ergens spijt van? Nee. Als iets niet loopt zoals ik 
had gehoopt dan trek ik mijn conclusies en doe het de volgende 
keer anders. Zo stel ik bijvoorbeeld mijn contracten tegenwoordig 
anders op dan in het begin. Heel cliché, maar door schade en 
schande leert men. Ik zal ook echt niet iedereen met wie ik in het 
verleden zaken heb gedaan hartelijk begroeten, maar ik ben er 
wel wijzer van geworden.” 
Terwijl Nikkie’s natte coupe verandert in een casual cool boho-
kapsel vertelt ze over de ontwikkelingen van haar label in het 
buitenland. “Heel verfrissend, men kent mij daar niet, dus het 
gaat puur om de kleding. Hoe gaaf is het dat het dan ook nog zo 
aanslaat? De kracht van onze collecties schuilt in het feit dat we 
basics maken, maar wel met een ‘twist’. Een ogenschijnlijk simpel 
gestreept truitje is bijvoorbeeld gemaakt van ‘stretchy’ hoogwaardig 
materiaal, waardoor het een perfecte fit heeft. Zulke details maken 
net het verschil en dat is, samen met het feit dat onze kleding altijd 
op verschillende manieren te combineren is, de reden dat grote 
toonaangevende internationale warenhuizen zoals Lafayette, 
Selfridges en sinds kort ook Takashimaya in Azië NIKKIE hebben 
opgepikt. We liggen er naast merken zoals All Saints, Sandro en 
The Kooples. Een waanzinnige eer dat zulke warenhuizen hun 
kostbare vierkante meters voor NIKKIE vrijmaken. Dat hebben 
we toch maar mooi geflikt in een relatief korte tijd.”
En terwijl de visagist de laatste hand legt aan de make-up, con-
cluderen wij dat Nikkie, fresh faced of gepolijst, zowel stijlvol 
als verfrissend nuchter is, gezegend met onvervalst mode-DNA 
en een neus voor zaken bovendien. Een jaloersmakende com-
binatie, inderdaad.

“Ik zal echt niet iedereen met 
wie ik ooit zaken heb gedaan 

hartelijk begroeten, maar ik ben 
er wel wijzer van geworden”
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W 
ie Nikkie Plessen op Instagram volgt ziet een 
prachtige vrouw, gestoken in beeldschone 
kleding, immer hooggehakt en met de juiste 
tas aan de arm: een perfect gepolijste ver-
schijning. Zelfs op het schoolplein, wanneer 

ze haar dochter ophaalt. Toch is Nikkie veel meer dan een mooi 
modepopje. Dat blijkt tijdens een gesprek voorafgaand aan de 
fotoshoot. Nikkie is evenveel mode- als zakenvrouw. Stijlvol, 
stoer, slim, ambitieus en vastberaden om met haar modelabel 
NIKKIE de wereld te veroveren. En zoals het er nu uitziet gaat 
het haar lukken ook.
Het is een zonnige woensdagmiddag in Amsterdam wanneer 
de ontwerper en ondernemer de deur van haar statige woning 
aan het Vondelpark voor ons opendoet. “Sorry hoor”, zegt ze 
nadat ze ons met een fris onopgemaakt gezicht en natte haren 
begroet, “maar we zitten juist vandaag even zonder oppas, dus 
het is een beetje een chaos.” Een loze verontschuldiging want 
een chaos is het allerminst. Ze gaat ons voor, blikje Coca-Cola 
Zero in de hand, naar een met zorg ingerichte woonkamer waar 
een deel van de crew zich al heeft verzameld voor de fotoshoot 
later die middag. Mijn blik valt op een enorme kroonluchter, 
maar dat is niet alles: bij La Plessen is een beetje groen in huis 
geen doorsnee kamerplant, maar een heuse bloeiende boom, 
iets wat meteen iets zegt over de grootte van het huis. Al even 
indrukwekkend is de majestueuze kastenwand vol met boeken, 
snuisterijen en Hermès-tassen on display. En wanneer ze al keu-
velend over de cruisecollectieshow van Louis Vuitton in Palm 

Kimonojas van 
gabardine,  

YOHJI YAMAMOTO. 
Katoenen bloes,  

NIKKIE.
Leren riem, HUGO BOSS

Armbanden van goud 
en -zilverkleurig 

roestvrijstaal,
CALVIN KLEIN 

JEWELRY.  
Ring, CARTIER. 

Geweven jurk van bouclé 
en chambray, BOSS. 

Oorbellen van goudkleurig 
roestvrijstaal,  

CALVIN KLEIN JEWELRY.
Riem, HERMÈS.

Springs een andere kastdeur opentrekt, blijkt zich daarachter een 
waar walhalla voor schoenfetisjisten te bevinden. Het aanwezige 
team staart met open mond naar de tientallen paren stiletto’s, 
laarsjes en plateauschoenen, alle topmerken zijn vertegenwoor-
digd, keurig op een rijtje en met minstens tien centimeter hak. 
“Dat zijn die tien centimeter die ik tekort kom, stom dat daar 
nog geen pil voor is uitgevonden”, zegt Nikkie lachend, waarna 
ze in overleg met de styliste een paar schoenen uitkiest voor de 
shoot. Ze praat geanimeerd, grapt en is ontspannen, terwijl haar 
strakke leren broek en daarboven een kort wit shirtje verraden 
dat er van overtollige zwangerschapskilo’s geen sprake is. En 
toch is Baby Alain pas acht maanden en hangen in de tuin de 
slingers van het verjaardagsfeestje van dochter Jolie, die onlangs 
vijf is geworden. 

M I S L U K T E  G A B B E R
We verplaatsen ons naar de keuken waar ze tijdens het laten 
opbrengen van de make-up vertelt over haar jeugd. “Ik was een 
druk kind: altijd kletsen, in de weer met van alles en nog wat. 
Niks leukers dan samen met mijn moeder, die een poppentheater 
had, kleding in elkaar knutselen achter de naaimachine. Eigenlijk 
was ik toen al bezig met jurkjes en kleding; ik ging rustig in mijn 
mooiste jurkjes in bomen klimmen en hutten bouwen en kwam 
’s avonds groen thuis, maar dat gaf niets. Bij ons kon alles: wij 
leefden in een soort Pippi Langkous-huis met een koe als piano. 
De wc was behangen met gekke spiegeltjes.” Ze trekt een nieuw 
blikje suikervrije cola open – “Mijn ‘guilty pleasure’, ik leef 
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