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NIK
KIE

Er zijn mensen die denken dat Nikkie Plessen (30) de hele dag Instagram-foto’s 
maakt, maar niets is minder waar. Ze heeft in vijf jaar tijd een volwaardig modebedrijf 
opgebouwd. “En dat lukt je echt niet als je een domme gans bent.”
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Nikkie Plessen houdt niet van half werk. Haar shows vinden plaats 

in het Concertgebouw, Carré of op een landgoed in Lodewijk XIV-

stijl. En om haar kleding te showen huurt ze Maartje Verhoef in – 

het meest geboekte model ter wereld. Of supermodel Natasha Poly, 

inmiddels ook een van Nikkies NBF’s (new best friends).

De frontrow vliegt Nikkie persoonlijk in: sterblogger Kristina Bazan 

(2,2 miljoen volgers) uit Los Angeles, de beroemde Aziatische actrice 

Raline Shah (2,3 miljoen volgers) uit Jakarta en Kenza Zouiten, de 

populaire modeblogger (1,4 miljoen volgers) uit Stockholm. Ze zitten 

hak aan hak met Nikkies prominente Nederlandse fans: Wendy van 

Dijk, Anouk Smulders en prinses Aimée van Oranje-Nassau. 

En het personeelsuitje met de 79 mensen die haar bedrijf NIKKIE 

inmiddels in vaste dienst heeft, is niet een avondje bowlen en dan 

steengrillen – ze gaan gewoon vier dagen met z’n allen naar New 

York.

Vijf jaar geleden was Nikkie Plessen nog presentatrice bij RTL 5. 

Inmiddels produceert haar eigen kledinglijn NIKKIE jaarlijks acht 

collecties, waarvan vier voor haar onlangs gelanceerde kinderlijn 

NIK&NIK. Ze heeft acht eigen brandstores, en wordt via 250 andere 

winkels verkocht, waaronder luxe warenhuizen als het Nederlandse 

de Bijenkorf, het Aziatische Takashimaya en het wereldwijd  beroemde 

Galeries Lafayette.

Thuis, op haar loungebank, zegt ze, schouderophalend: “Ik doe het 

goed, of ik doe het niet. Als ik shows geef, moet alles kloppen. Van 

de tent die ik laat maken voor de catwalk tot de bloemetjes op tafel 

tijdens het diner. Een merk bouw je deels ook met pr. Een trui is 

een trui. Waarom wil jij per se díé trui kopen? Dat is omdat er een 

goed verhaal omheen zit. Dus dan moet alles perfect zijn.”

Wie het Instagram-account van nikkieplessen bekijkt, ziet het 

 perfecte plaatje. Nikkie – slank, strak, knap – aan de sushi in de 

Harbour Club, Nikkie op haar goudkleurige MacBook aan het werk 

tussen stapels NIKKIE-paperassen, Nikkie met een Kelly-bag aan 

de arm voor haar Mercedes G-terreinwagen, Nikkie met haar gezin 

opgedoft voor een kerstboom in een luxueus hotel in Dubai, Wendy 

van Dijk die The Voice presenteert in NIKKIE, Nikkie in NIKKIE 

met Daphne Deckers (ook NIKKIE-klant) en Albert Verlinde aan de 

desk van RTL Boulevard, de buggy van Nikkies zoontje Alain die 

gebruikt wordt als kapstok voor tassen van Louis Vuitton, Chanel en 

Hermès, Nikkie op de cover van Grazia, Nikkie met haar nieuwste 

Cartier-armband en Nikkie in een powermeeting met Kelly – The 

Hills – Cutrone.

Ook in het echt heeft Nikkies dagelijks leven een hoog Vogue-

gehalte. Haar huis is een monumentaal pand van vijf verdiepingen 

met een bioscoop, wijnkelder, dakterras en inpandige lift aan het 

Amsterdamse Vondelpark, recht tegenover haar kantoor. Beneden 

speelt de nanny met Nikkies eenjarige zoontje Alain (in Ralph 

Lauren), boven in de boekenkast worden stapels coffee table books 

afgewisseld met zeker twintig designertassen uit Nikkies collectie 

– Chanel is duidelijk favoriet. De broodjes worden geserveerd op 

rood-wit servies van Hermès, voor het raam dienen hutkoffers van 

Louis Vuitton als sidetable. 

Net dertig en al zo succesvol – het onderwerp van gesprek  wappert 

die vaststelling meteen weg: “Ja, het loopt allemaal goed, maar er 

lang bij stilstaan kan ik niet. Eigenlijk ben ik altijd alweer bezig 

met wat hierna komt, en wat ik nog meer wil bereiken.” En over de 

 selfies: “Dat doet iedereen toch, op social media vooral de mooie 

kanten laten zien? Mijn volgers weten echt wel dat dat een scheve 

werkelijkheid weerspiegelt. Ik ben heus niet altijd vrolijk, of  perfect 

in de kleren. En ik maak ook eerst zestig foto’s, waarvan ik er 

maar  eentje goed genoeg vind, om daar vervolgens ook nog eens 

 zeshonderd filters overheen te gooien.”

Een paar dagen eerder, begin januari, op landgoed Huys ten Donck 

in Ridderkerk. Ooit werd Nikkie er met haar kinderen Jolie (5) en 

Alain (1) gefotografeerd door Grazia, nu showt ze er haar nieuwe 

collectie. In de tuin van het Rijksmonument verrijst een indruk-

wekkende witte tent, het huis zelf is voor de gelegenheid geheel roze 

uitgelicht en voordat de gasten met bubbels worden ontvangen, legt 

een batterij aan fotografen ze vast voor een NIKKIE-persmuur. De 

modejournalisten die uit Amsterdam moesten komen, worden met 

een chauffeur opgehaald. Want, vindt hoofd pr Annemieke Visch-

Hart: “Je kunt niet van ze vragen helemaal hiernaartoe te rijden.” 

Binnen zitten Fred van Leer en een vriend in een verder lege 

ruimte vol romantisch opgedekte dinertafels. Ook zij zijn om vijf 

uur  opgehaald. Alleen woont Fred in Rotterdam – nog geen twintig 

‘ALS IK EEN SELFIE EINDELIJK
GOED GENOEG VIND, GAAN DAAR 
OOK NOG EENS ZESHONDERD 
FILTERS OVERHEEN’
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kilometer verderop. Niet erg, zegt hij, had fredvanleer al lekker even 

kunnen instagrammen: “Mijn mond staat open en gaat voorlopig niet 

meer dicht.” Met een groots gebaar, op z’n Freds: “Hoe het er hier úúít-

ziet! Ik ben speachless, het is net Downton Abbey.” Ze kennen elkaar 

via Estelle Cruijff en ‘uit het vak’; sindsdien leent Fred vaak NIKKIE 

voor zijn stylingklanten. Daarbij: “Nikkie heeft echt humor, er had zo 

een piemel aan kunnen hangen. Ik ben er al vanaf haar eerste show 

bij. Die deed ze op een ijsbaan, nu dít weer.”

Inmiddels is ook prinses Aimée van Oranje-Nassau gearriveerd, in 

een zwart kanten jurkje, uiteraard ontworpen door de gastvrouw. De 

prinses en Nikkie leerden elkaar ‘totaal niet zakelijk’ kennen tijdens 

een etentje met Annemieke Visch-Hart – de pr-manager van Louis 

Vuitton Nederland, en inmiddels dus ook van Nikkie. Sindsdien 

draagt de hoogheid regelmatig NIKKIE: “De combinatie van stoer en 

vrouwelijk spreekt me erg aan. Daarbij vind ik het heel knap wat ze 

heeft bereikt als zakenvrouw.”

Ook blogster Kristina Bazan – strakke pony, strakke groene NIKKIE-

rok met bijpassende top – prijst het ondernemerschap van Plessen. 

“Ik begreep dat ze al een celebrity in Nederland was voordat ze haar 

kledinglijn begon. Dan vind ik het des te leuker dat ze gewoon een 

nieuwe carrière is gestart.” Zelf werd ze onlangs door het illustere 

Forbes Magazine uitgeroepen tot runner-up op de lijst van meest 

invloedrijke personen uit de wereld van art & style onder de dertig. 

Bazan, 22 jaar pas, heeft 2,2 miljoen volgers op Instagram en zit front-

row bij de shows van alle grote modehuizen. Zo leerde ze Nikkie ook 

kennen – in Palm Springs, op de afterparty van een Louis Vuitton-

show. Vervolgens stuurde Nikkie haar lookbook op, en besloot Bazan: 

“Haar kleding is edgy, vrouwelijk en betaalbaar. Dat laatste is voor mijn 

volgers ook heel belangrijk, ik wil niet alleen luxe merken laten zien.”

In een enorme witte partytent, in de tuin van Huys ten Donck, staat 

Nikkie Plessen intussen in alleen een string, en op zwarte pumps van 

Jimmy Choo, tussen rekken vol kleding. Wát zal ze straks eens aan-

trekken, als ze tot besluit van de show haar bedankrondje gaat lopen? 

Een wegwerpgebaar: “De celebs hebben al mijn favoriete  stukken 

al aan, dus ik pak wel gewoon wat er overblijft.” Het wordt een 

kort, strak, zwart paillettenjurkje, met in witte letters party girl erop. 

Hetzelfde jurkje hangt ook bij Maartje Verhoef aan het rek, maar dan 

met biker boots eronder, in plaats van Jimmy Choos. Verhoef werd 

in 2014 hot news doordat ze meeliep in 66 catwalkshows, van Chanel 

tot Burberry Prorsum – meer dan welk model ook ter wereld. Zojuist 

gepresenteerd als het nieuwe gezicht van de Moschino-campagne, 

wilde Maartje best even uit woonplaats New York overkomen om 

de NIKKIE-show te lopen: “Nikkie is altijd heel aardig, en al mijn 

vriendinnen uit Brabant mochten ook komen, dus dit is voor mij heel 

gezellig.”

Twaalf jaar was Nikkie Plessen uit Wijk bij Duurstede toen ze naar het 

castingbureau van Harry Klooster belde. Ze had gehoord dat hij de 

acteurs uit haar favoriete serie Goede Tijden, Slechte Tijden uitzocht, 

dus wanneer mocht zij een keer langskomen? 

Van afwijzingen hield ze toen al niet. 

Ze liet een vriendinnetje foto’s maken – in Cars-tuinbroek en een 

Cool Cat-croptop – en belde net zo lang met het castingbureau tot 

ze ‘in godsnaam dan maar’ langs mocht komen. Haar ervaring van 

drie keer per week musical-jeugdtheaterschool kwam goed van pas 

in haar auditiescène met een luchtverfrisser: pas dertien jaar krijgt ze 

een klein rolletje in Onderweg Naar Morgen (waarin ze later nog drie 

seizoenen te zien is) én een gastrol in haar lievelingssoap GTST. 

Omdat ze ook maar meteen had gebeld met Moeder Anne, het andere 

grote castingbureau uit Amsterdam, speelt ze op haar zestiende ook al 

naast Gijs Scholten van Aschat, Fedja van Huêt en Benja Bruijning in 

ZOALS EEN BEVRIENDE STYLIST 
HET FORMULEERT: ‘NIKKIE HEEFT 

ECHT HUMOR, ER HAD ZO EEN 
PIEMEL AAN KUNNEN HANGEN’
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De Grot, de verfilming van Tim Krabbés gelijknamige roman.

Volharding – het is een patroon in haar leven. Nikkie: “Toen ik bij 

TMF werkte, wilde ik mijn motorrijbewijs halen. Dan ga ik er meteen 

helemaal voor. Twee weken een interne cursus in Arnhem – omdat je 

alleen daar op een Harley Davidson kon lessen. Als je het doet, moet 

het wel op een Harley, vond ik. Na twee weken had ik dat rijbewijs. 

Met mijn duikbrevet ging het hetzelfde.”

En als Nikkie als kersverse CEO van haar eigen modelijn merkt dat 

veel potentiële klanten uit Duitsland komen, gaat ze gewoon een 

week naar het taalinstituut van de nonnen in Vught onder het motto: 

“Je kunt wel stug in het Engels blijven antwoorden, maar als zij liever 

in hun eigen taal praten, zorg ik dat mijn Duits verbetert.” 

Haar marketingmanager Lisa had het al gezegd: “Zoals Nikkie het 

in haar hoofd heeft, moet het worden. Bij het sollicitatiegesprek zei 

ze: ‘Iedereen werkt hier keihard – ik ook.’ Veel mensen denken dat 

ze alleen even leuk voor de deur van het kantoor poseert voor een 

 fotootje en dan lekker weer naar huis gaat, maar ze is echt zeven 

dagen per week met het bedrijf bezig. Vier dagen na de geboorte van 

Alain zat ze hier alweer.” 

Of, zoals het boegbeeld het zelf formuleert: “Je kunt zo’n bedrijf echt 

niet draaiende houden als je een domme gans bent die alleen maar 

met haar Instagram-foto’s bezig is.”

Desondanks zorgt haar succes voor speculaties. De on-Nederlands 

grote shows, de opvallend snelle NIKKIE-expansie, de ingevlogen 

sterren en de hoofdredacteuren van alle grote modebladen die naar 

Ridderkerk afreizen om het defilé van haar nieuwste creaties hoogst-

persoonlijk te aanschouwen. 

In Vogue heeft ze een wekelijkse online column (met koppen als 

‘Ready for her close-up: hoe Nikkie Plessen zich klaarmaakt voor een 

week vol shoots’ en ‘Hoe Nikkie Plessen wereldberoemd werd in 

Azië en een winkel in Lafayette opende’); menig fashion magazine 

beschrijft de afterparty’s van haar shows paginagroot en NIKKIE is 

waarschijnlijk het enige commerciële Nederlandse merk dat in high 

end-modeproducties wordt gebruikt.

De suggestie dat Nikkie betaalt voor alle positieve pers, wordt  resoluut 

van de hand gewezen: “Met goede relaties onderhouden ontstaat veel 

meer dan met geld. Ja, ik adverteer in al die bladen, maar dat moet 

wel, als je wilt dat je merk zichtbaar is. Maar verder is vooral een goed 

contact belangrijk. Als de hoofdredactrice van Vogue een kindje krijgt, 

stuur ik haar een boeket bloemen en een sms’je, omdat we nou een-

maal een klik met elkaar hebben. En als ik een show geef, zorg ik dat 

alles voor iedereen goed is geregeld. Dat ze worden opgehaald, dat 

het eten lekker is; daarmee creëer je dat mensen het leuk vinden om 

over je te schrijven. Jij bent van de LINDA., ik heb nog nooit in LINDA. 

geadverteerd, maar toch kom je een groot verhaal met mij maken. 

Kennelijk vinden jullie wat ik doe daar interessant genoeg voor.

Wij krijgen heel veel aanvragen van bloggers die NIKKIE-kleding 

willen ontvangen. Maar ik geloof niet in versnipperde samenwerking. 

Ik heb liever één persoon die ik koester, dan honderd verschillende 

bloggers. Met Kristina Bazan is inmiddels een echte vriendschap 

ontstaan. Net als met Raline Shah, Natasha Poly en Tyra Banks, die 

ik allemaal per toeval ooit heb ontmoet, en waarmee het bleek te 

klikken.”

Met ex-topmodel Tyra Banks kwam ze in contact via Tyra’s van oor-

sprong Noorse echtgenoot Erik Asla, die weer bevriend is met Nikkies 

Noorse distributeur. Na een shoot in Amerika, gevolgd door een 

leuk etentje, liet Erik de foto’s van Nikkies kleding aan Tyra zien, 

waarna Tyra Nikkie verraste op de dag dat haar zoon Alain werd 

geboren: met een foto op Instagram, van Tyra (3,6 miljoen volgers) 

in een donkerblauwe NIKKIE-blouse. Het onderschrift – ‘Mijn 

laatste werkoutfit voordat ik op vakantie ga. Sexy + werk = Nikkie 

Plessen’ – kreeg ruim tachtigduizend likes.

Nikkie, nu: “Dat was hun kraamcadeautje voor mij. Sindsdien draagt 

Tyra regelmatig NIKKIE. En als ik een show heb gehad, stuurt ze me 

via Instagram een berichtje dat het er magical uitzag. Op die manier 

ontstaat er veel meer dan met geld. Daar geloof ik helemaal niet in. 

Ik zeg echt niet: ‘Hier heb je tienduizend dollar en dan trek je dat 

topje van mij aan.’ Nee, ze draagt het omdat ze het leuk vindt. Net 

als Natasha Poly, die ik ontmoette tijdens een diner. We werden heel 

goede vrienden, en dan doe je weleens iets voor elkaar omdat je de 

ander leuk vindt. Dat zij toevallig ook op de cover van Vogue staat, 

doet er voor mij dan niet toe.”

De NIKKIE-stijl is volgens de naamgever in twee woorden samen te 

vatten: Kate Moss. “Dan snapt iedereen wat ik bedoel. Kate Moss ziet 

‘IK WAS ACHTTIEN, HIJ ZESTIEN 
JAAR OUDER. VOOR IK RUBEN 

LEERDE KENNEN WAS IK 
BEST EEN BEETJE DORPS’ 
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er lekker uit in een joggingpakje, maar ook in een leren broek met 

bikerboots, in een zakelijk pak én in korte rok met hoge hak. Die mix 

is NIKKIE. Mijn criterium is dat je onder hetzelfde item zowel een hak 

als een laars kunt dragen. Pas dan is het een geslaagd kledingstuk. 

Raline Shah droeg tijdens de show hetzelfde jurkje als Kenza Zouiten, 

alleen in een andere kleur. Raline droeg het met biker boots, een 

leren jack en een simpel knotje, Kenza met een grote bontmantel en 

een Chanel-tas.”

Maar de ultieme NIKKIE-klant is Nikkie Plessen zelf. Ze draagt uit-

sluitend haar eigen kleding. “Nou ja, laatst kocht ik een vintage 

Chanel-bomberjasje, dat doe ik dan ook weleens aan. Maar verder 

draag ik eigenlijk nooit andere merken. Ik ga bij het ontwerpen altijd 

van mijn eigen smaak uit. Ík moet het aan willen.”

Des te gemakkelijker dat ze tegenover haar eigen kantoor woont: “Het 

is tegelijk mijn kledingkast, dus als ik iets nodig heb, kan ik altijd naar 

binnen.”

Ze naaide vroeger al kleding, voor haar moeders poppentheater 

in Wijk bij Duurstede. Maar van een opleiding aan het Amsterdam 

Fashion Institute waarvoor ze zich inschreef kwam het nooit, omdat 

ze inmiddels een vaste rol in de comedy Kees & Co had. Tot ze voor 

RTL 5 het programma Holland’s Best Fashion Designers presenteerde 

en na elke opnamedag tegen vriend Ruben verzuchtte: ‘Dit zou ik ook 

zo graag willen’ – en hij op een dag riep: ‘Dóé het dan!’

Via vrienden die al in de mode werkten, kon ze een ruimte huren 

in een pand waar ook designers en productieteams beschikbaar 

waren. Ze begon met het bellen van klanten, en had er al snel 75. 

De ontwerp schetsen maakte ze zelf – het computerwerk werd aan 

derden uitbesteed. 

Nu: “Inmiddels heb ik 79 mensen in vaste dienst en bemoeit mijn 

designafdeling zich er natuurlijk ook mee, maar het eindresultaat is 

van A tot Z hoe ik het wil. Ik bepaal alles. Welke knopen, hoe groot 

die zijn, welke stof, welke ritsen, hoe dik de schoudervullingen. Ik leg 

elk seizoen de basis neer. Dat ik er kant in wil, of dat er een follow-up 

moet komen van een succesitem uit de vorige collectie. Vervolgens 

moet iedereen een moodboard maken, waar ik dan uit kies. En 

 ontwerpen die altijd goed verkopen, zoals onze Jolie-tops, komen in 

elke collectie terug. Dat is dan een NOS-item geworden: Never Out of 

Stock. Jurkjes zitten er ook altijd bij – daar ben ik kennelijk goed in.”

NIKKIE is vergelijkbaar met de kledinglijnen van Danie Bles en Olcay 

– Supertrash – Gulsen, maar toch ook weer niet. Alle drie dertigers, 

alle drie het beeldschone boegbeeld van hun eigen ontwerpen, alle 

drie welbewust van het belang van social media, goodwill bij  sterren 

en betaalbare kleding voor een relatief jong publiek. Maar waar 

Gulsen bezig is haar Supertrash-imperium opnieuw in te richten, 

moest Bles vorig jaar al haar ByDanie-lijn opdoeken, terwijl Plessen 

juist onlangs haar samenwerking met Lafayette Jakarta wegens succes 

met vijf jaar verlengd zag worden, inclusief uitbreiding naar de filialen 

in Beijing en Dubai.

Ooit liet Nikkie zich door Danie kleden, maar aan die samenwerking 

kwam abrupt een eind – over de oorzaak blijft Plessen discreet. En 

dat Olcay Gulsen weleens vals over haar deed (‘Zelf model voor 

mijn lookbook? Ik ben Nikkie Plessen niet’), beantwoordt Nikkie 

met slechts een glimlach. Ze volgde Gulsen vorig jaar op als fashion- 

deskundige bij RTL Boulevard en zegt: “Ik vind het gewoon heel 

cool als ik daar aan de desk moet vertellen dat Lady Gaga Olcay 

heeft gedragen. Nee, we drinken geen kopjes thee met elkaar, maar 

ik heb ook geen enkele behoefte om iets negatiefs over hen te 

 zeggen. Danie is nog steeds een geweldige styliste en Olcay heeft 

echt iets neergezet met Supertrash. Jaarlijks showen op vakbeurs 

De Modefabriek tweeduizend Nederlandse merken – dus waarom 

 zouden wij drieën niet naast elkaar kunnen bestaan? En verder kan 

ik niet in hun bedrijven kijken. Niemand weet hoe het echt zit. Over 

mij zullen ze ook zeggen dat mijn vriend het vol douwt met geld, 

maar het is vaak totaal anders dan het lijkt.”

Hoe het dan wel zit, wat betreft Nikkie, wier vriend Ruben Bontekoe 

tussen 2006 en 2011 met zijn liftenfirma onafgebroken in de Quote 

500-junior lijst stond, met een geschat vermogen van twintig miljoen 

euro: “Natuurlijk adviseert Ruben me, hij is gewend veel personeel 

onder zich te hebben en komt met goede tips. Maar hij doet het niet 

fulltime, zoals ik. En ik ben gestart met mijn eigen geld. Daarmee heb 

ik mijn eerste collectietje betaald, en met wat ik vervolgens verdiende, 

heb ik steeds verder uitgebreid. Ik heb van niemand iets geleend, 

ik heb geen investeerders, ik hoef aan niemand verantwoording af 

te  leggen: alles is van mezelf. Die shows of reisjes betaal ik uit de 

‘IK HEB MAAT 34, MET DANK AAN 
GOEDE GENEN, ELKE OCHTEND 
EEN RONDJE VONDELPARK EN 
TWEEHONDERD CRUNCHES PER DAG’
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gezondheid van mijn bedrijf. Ik heb geen zin om zo’n show te laten 

sponsoren of barteren, ik wil helemaal niks verplicht zijn aan een 

ander. 

Mijn kleding wordt gemaakt door dezelfde fabrikant als die van Isabel 

Marant, Alaïa, Michael Kors en Alexander McQueen. Alleen pak ik 

een andere, veel lagere marge. Dus moet ik grotere aantallen draaien. 

Waar McQueen in een land twintig verkooppunten heeft, heb ik er 

tweehonderd. Dat is een totaal andere manier van zakendoen. Ik 

maak ook de hele dag door afwegingen. Nu wil ik eigenlijk nieuwe 

labels in mijn kleding, maar ik heb nog voor duizenden euro’s aan 

labels liggen. Wacht ik dan tot die op zijn, of gooi ik ze weg? Soms 

moet ik kiezen: koop ik een nieuwe auto, of gaat iets anders voor?”

Dan komt Ruben binnen. Hij pakt een broodje, geeft een hand, 

zegt: “Ik ben het huisgenootje van Nikkie” – en verdwijnt. Ruben 

heeft het niet zo op de media. 

In 2003 ontmoetten ze elkaar, Nikkie woonde half in Amsterdam, 

‘op een aerobed bij vrienden’, Ruben wist nog wel een leuk huisje 

voor haar. Zij was achttien (“Daar zijn we het permanent over oneens: 

 volgens Ruben was ik net negentien”), hij zestien jaar ouder. “Maar 

over dat leeftijdsverschil hebben wij nooit gesproken. Misschien ook 

omdat het dan niet bestond. Ik heb een oudere man nodig, iemand 

waar ik niet overheen kan walsen en die soms zegt: ‘Zitten, klep 

houden en normaal doen.’ Ruben heeft me ook veel bijgebracht. Voor 

ik hem leerde kennen was ik best dorps, wist ik niet zo veel van de 

wereld. Door hem ben ik me gaan verdiepen in de krant, politiek, 

kunst.” 

Ondanks hun twee kinderen kwam het nog niet tot een aanzoek. 

Hij heeft last van z’n knieën, grapt ze dan, en ook hier speelt de 

 methode-Plessen op: “Voor mij is er geen tussenweg. Ik wil heel 

extreem  trouwen, of helemaal niet. Maar eigenlijk vind ik zo’n kneiter-

groot feest in het buitenland zonde van het geld. Mijn shows zijn ook 

duur, maar daar zie ik tenminste nog een zakelijk belang in. Ik ben 

ook totaal niet romantisch. Met rozenblaadjes, gedichten of kaarsjes 

heb ik helemaal niets. Dus Ruben denkt ook nog dat ik hem ga uit-

lachen áls-ie me dan eindelijk vraagt.”

Weer twee dagen later. De dag na haar show, die werd afgesloten 

met een concert van Glennis Grace, stonden de jongens van B-Brave 

alweer in de tuin van Huys ten Donck: zij kwamen optreden na 

de eerste NIK&NIK-fashionshow, die werd geopend door Nikkies 

 dochter Jolie. Diezelfde avond at Nikkie in Amsterdams nieuwste 

hotspot Mr. Porter nog een keer met haar ingevlogen gasten, voordat 

zij terug naar het Waldorf Astoria-hotel werden gebracht. En nu gaat 

Nikkie in recordtempo (“Ik voel me net een OTTO-model”) in en uit 

275  verschillende kledingstukken, die moeten worden gefotografeerd 

voor het volgende lookbook. 

Ze past moeiteloos in het maatje 34 waarin haar modellen ook 

 showen – met dank aan goede genen, elke ochtend om zeven uur 

een rondje Vondelpark en tweehonderd crunches per dag. “Ik moet 

wel, het verval begint erin te komen. Na twee kinderen is het niet 

meer het wasbord dat ik had. Daarbij vind ik gezond leven belangrijk. 

Niet dat ik alleen nog maar quinoa eet, en ik drink ook gewoon elke 

avond een glas wijn, maar ik wil wel lekker in mijn vel zitten. Als ik 

niet sport, word ik kribbig.”

Ze besloot ooit zelf model te staan voor haar campagnes omdat het 

geld om Doutzen Kroes in te huren ontbrak. Inmiddels vindt ze het 

vooral handig: “Ik zie en voel meteen of de kleding wel helemaal is 

zoals verwacht.” 

Die middag wordt bepaald dat het shirt met opschrift Broke up like 

this toch maar Woke up like this moet worden. Nikkie, gespeeld 

 verontwaardigd: “Ik vond het een leuke grap, maar kennelijk snapt 

niemand hem.” Met de haar kenmerkende luide lach: “Nou ja, dan 

luister ik voor een keer tóch maar eens naar een ander.”  l

‘MET ROZENBLAADJES OF KAARSJES 
HEB IK HELEMAAL NIETS. RUBEN 

VREEST DAT IK HEM ZAL UITLACHEN
 ALS HIJ ME EEN AANZOEK DOET’ 
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