
Jurk NIKKIE, 
armbanden links 
NIKKIE, armbanden 
rechts Cartier & Bulgari.
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‘2016? IK MOET NOG 
TROUWEN HÈ, DIE 

WENS BLIJFT’



NIKKIE
Voor Nikkie Plessen kan kerst  

niet vroeg genoeg beginnen. En 

daar horen Mariah Carey en het  

gourmetstel natuurlijk bij, vertelt  

ze in Grazia’s grote feestinterview.

TEKST JILL WAAS  FOTOGRAFIE OTTO VAN DER TOORN

PLessen



Jas en tanktop 
NIKKIE, ketting 
Nikki’s own.

KERST MOOD
“Ik ben altijd heel snel in de kerstsferen, het 
liefst zou ik in november al een boom opzetten, 
maar dat mag officieel 6 december pas. Ik 
draai Mariah Carey ook al zodra het buiten 
vroeger donker begint te worden. We ontbijten 
thuis iedere ochtend heel uitgebreid, met 
cakejes tot vers fruit en croissantjes, en dan 
vind ik het supergezellig als All I want for 
Christmas opstaat. Mijn man zegt soms: ‘Nik, 
ben je wel lekker in je hoofd?’ Maar ik word 
daar helemaal blij van. Ook met de feestdagen 
zelf wissel ik drie kerstcd’s af, waaronder die 
van Mariah en een heel foute, net zolang tot 
iedereen er kierewiet van wordt. Ik hou van 
dat kerstgevoel, mijn winkels zijn ook altijd 
helemaal versierd en er staan kerstbomen met 
heel veel cadeautjes eronder.”

KERSTTRADITIES
“Ik heb best veel kerstgewoontes overgenomen 
van mijn ouders. We hadden altijd een grote 
boom waaronder mijn moeder verhaaltjes 
voorlas, wat ik nu zelf ook doe. En dan op eerste 
kerstdag natuurlijk gourmetten met de familie. 
Als het pannetje erop stond, mocht ik snel 
naar de bank rennen om stukjes van Home 
Alone te kijken. Ik kon daar echt naar uitzien 
en daarom doen wij het nog steeds op die 
manier als we in Nederland zijn. Dan komt 
de hele familie en gaan we lekker met z’n 
allen gourmetten. Zelf sta ik nooit in de  
keuken met de feestdagen – überhaupt niet 
eigenlijk, ik kan nog geen biefstukje bakken 
zonder het te laten aanbranden. Maar ik ben 
wel goed in alles regelen en zorgen dat het 
gezellig is. Iedereen komt dan bij ons thuis en 
we hebben een heel grote kerstboom, want 
kerst hoort een beetje over the top te zijn. 

‘MET KERST DRAAI
IK CONTINU

KERSTMUZIEK . HET

HOORT EEN BEETJE

OVER THE TOP TE ZIJN’
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Jurk NIKKIE, 
schoenen Christian 

Louboutin, armbanden 
NIKKIE, overige 

sieraden: Cartier en 
Bulgari.



Jurk NIKKIE, 
schoenen van Jimmy 
Choo, Louboutin, 
Gianvito Rossi, Saint 
Laurent, armbanden 
NIKKIE.
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Meestal blijft iedereen slapen en  
gaan we tweede kerstdag wandelen  
of Kolonisten van Catan spelen, wij 
zijn echte spelletjesmensen – heel 
doorsnee en cliché.”

KERST IN DUBAI
“De afgelopen jaren hebben we kerst 
met vrienden in Dubai gevierd, dat 
doen we dit keer ook weer. Daar is het 
sowieso zwaar over the top. We zitten 
in een hotel waar alles kitsch versierd 
is en er staan een enorm rendier en een 
kerstboom waarvoor iedereen in zijn 
mooie kleren op de foto gaat. En als je 
’s avonds in je kamer komt, liggen  
er sokken op bed, voor Jolie is dat  
supermagisch. Voor het diner kleden 
we ons mooi aan en de kinderen  
dragen nette jurkjes, daar maken we 
allemaal veel werk van. Dat doen we 
trouwens ook als we het thuis vieren, 
mijn oma kleedt zich dan altijd nog 
eventjes om in haar chique jurk met 
haar pareloorbelletjes. Cadeautjes  
doen we nooit met kerst, dat is voor  
Sinterklaas. Maar er loopt wel altijd 
een Kerstman aan het zwembad die de 
kinderen een kleinigheidje geeft.”

EETFESTIJN
“Wij vinden lekker eten allemaal heel 
gezellig, dus ik ga met de feestdagen 

‘KERST VIEREN WE
IN DUBAI. DAAR 
IS ALLES HEEL
KITSCH VERSIERD’
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niet aan een slablad zitten. Als we 
gourmetten eten we altijd zo veel dat 
je achteraf een beetje spijt hebt, zo’n 
McDonald’s gevoel. In Dubai kiezen 
we elk jaar een ander restaurant uit – 
een traditioneel kerstmaal kennen ze 
daar niet – en dan zitten we de hele 
avond te eten en drinken, maar vooral 
ook veel te kletsen. We houden alle-
maal wel van een drankje, maar het is 
niet zo dat we ons helemaal volgieten, 
want we hebben natuurlijk alle  
kinderen mee. Ik kan niet zeggen: 
‘Nou schatjes, ik leg jullie op bed  
en mama gaat nog even op de tafel  
dansen.’ Dat bewaren we wel weer voor 
een ander feestje, kerst hoort gewoon 
gezellig met vrienden en familie bij 
elkaar te zijn.”

FAMILIEMENS
“Ik ben echt een familiemens,  
extreem zelfs. Juist op feestdagen als  
Kerstmis komt dat tot uiting; dat zijn 
de momenten dat ik het meeste geniet. 
Of met Sint Maarten, dan zeg ik: ‘Zullen 
we de vriendinnetjes van Jolie uitnodigen 
voor pannenkoeken of frietjes, en dan 
haal ik sushi voor de ouders’. Ik vind 
dat heel gezellig en belangrijk, en als 
ik zie hoe blij mijn kind daarvan 
wordt, ben ik het gelukkigst.”

OUD EN NIEUW
“Met oud en nieuw heb ik helemaal 
niks. Heel vaak zitten we met oudjaar 
in het vliegtuig terug naar huis en het 
is wel eens gebeurd dat ik ’s avonds op 
de bank in slaap ben gevallen, terwijl 
ik nog een feestje van vrienden had.  
Zo saamhorig als ik kerst vind, zo  
niet-gezamenlijk is oud en nieuw. 
Iedereen gaat naar een ander feest, je 
bent elkaar altijd kwijt en als je ergens 
komt, valt het heel vaak tegen. Niet 
dat ik het nooit spectaculair gevierd 
heb, hoor. We hebben een keer een 
heel groot feest gegeven voor vijftig 
vrienden. We hadden we een chef-kok 
ingehuurd om voor iedereen te koken, 

er stond een dj te draaien en er zijn zelfs 
nog mensen in de kerstboom gevallen. 
Hartstikke gezellig, maar de volgende 
dag dacht ik: Dit doe ik dus niet nog 
een keer.”

GOEDE VOORNEMENS
“Goede voornemens maak ik nooit. 
Sporten doe ik al, vijf dagen per week 
een rondje Vondelpark van twintig 
minuten, en roken doe ik niet, dus ik 
hoef ook niet te stoppen. Als ik iets zou 
moeten noemen, is het meer leren 
genieten en stilstaan bij de bijzondere 
momenten. Dat is een beetje mijn slechte 
gewoonte: ik raas maar door, kijk altijd 
vooruit en ben heel slecht in het  
reflecteren op alle mooie dingen die 
gebeuren. Ook mag ik wel wat meer 
rust nemen, dit jaar ben ik niet op 
zomervakantie geweest, omdat het qua 
werk niet uitkwam. Ik ben niet goed in 
vrij nemen, dan zeg ik tegen kantoor: 
‘Ik ben weg’, en dan houdt iedereen daar 
rekening mee. Maar dan komt er één 
afspraak tussendoor en roep ik: ‘Plan 
maar in, want ik weet nog niet of ik op 
vakantie ga’. Bij de tweede afspraak 
denk ik: Nu kan het eigenlijk al niet 
meer, en bij afspraak drie zeg ik: ‘Joh, 
we gaan gewoon niet.’ En zo gaat het 
altijd. Daarom heb ik die veertien 
dagen in Dubai rond de kerst gewoon 
vastgelegd, nu kan ik er niet meer 
onderuit. Ik moet eerlijk bekennen dat 
ik het ook wel nodig heb, dit wordt echt 
mijn oplaad-vakantie. En nu maar 
hopen dat ik ontzettend bruin en  
hartstikke zen terugkom.”

DERTIG
“2015 is het jaar dat ik dertig ben 
geworden en daar was ik eigenlijk wel 
blij mee. Heel vaak zat ik bedrijfsmatig 
met mensen aan tafel, en dan vertelde 
ik mijn leeftijd en zag ik ze denken: 
Nou, dan zal het wel niet helemaal 
kloppen. Als je dertig bent, vinden 
mensen je ineens volwaardig volwassen 
en kan het allemaal wel. Het klinkt 

‘WE VINDEN LEKKER ETEN 

HEEL GEZELLIG, DUS WE 

GAAN NIET AAN DE SLA’



Jurk NIKKIE,
ring Cartier,

armbanden Bulgari.
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misschien stom, maar ik vind dat 
eigenlijk wel heel fijn. Al hoor ik soms 
twintigers hun leeftijd zeggen en denk 
ik: Ik ben nu een oud wijf, haha. 
Hoogtepunt van 2015 was mijn zoon 
die bij ons gezin is gekomen – al is hij 
in 2014 geboren. En qua werk zie ik 
het succes in het buitenland wel als 
een van de highlights. Ik ben heel trots 
dat NIKKIE nu in Galeries Lafayette 
hangt en dat we ook in Takashimaya, 
het grootste warenhuis van Azië, op 
steeds meer plekken te zien zijn.”

MISLUKKING
“Ik denk niet in mislukkingen; als iets 
minder goed uitpakt, haal ik daar toch 
altijd wel weer iets positiefs uit. Ja, 
vakantie nemen, dat is mislukt, maar 
ik weet ook dat het met een goede 
reden was: mijn passie. Ik ben niet zo 
snel in paniek of bang dat dingen fout 
lopen, want alles wat ik doe, is heel 
goed doordacht en berekend. Wat ik 

geleerd heb in 2015, is dat ik soms wat 
geduldiger mag zijn. Ik schakel nogal 
snel in mijn hoofd en dat kan voor 
sommige mensen lastig en vervelend 
zijn. Dan snappen ze iets niet meteen 
en denk ik: Hup, schiet op. Ik heb nog 
wel eens de neiging om zinnen af te 
maken, wat heel irritant is. Of ik roep 
al na twee zinnen: ‘Nee, vind ik niks’, 
terwijl die ander een heel goed verhaal 
kan hebben.”

SUPERSTER
“Mijn meest bizarre ervaring van het 
afgelopen jaar was toen ik op het  
vliegveld van Jakarta aankwam. Het 
stond er vol met gillende meisjes die 
allemaal met me op de foto wilden. 
Toen kreeg ik wel even vlekken in 
mijn nek. Ze houden daar van een 
gezicht achter een merk en vinden het 
interessant om mijn leven te volgen. Ik 
ben daar echt een soort idool, dat is 
heel apart. Fashion TV, dat miljoenen 

‘DIT JAAR HEB IK

GELEERD DAT IK SOMS

WAT GEDULDIGER MOET
ZIJN MET MENSEN’

kijkers heeft, kondigde al weken aan 
dat ik zou komen, dus een hoop fans 
waren naar het vliegveld gekomen. In 
mijn hotel stonden allemaal fotolijstjes 
met kiekjes van mij erin, maar dan  
wel zo geprint dat het niet helemaal 
passend was; ik ging echt stuk. Ik had 
diners met alle belangrijke modebladen 
die een oplage hebben waar je u tegen 
zegt. Zat ik daar met de hoofdredacteuren 
van Harper’s Bazaar en L’Officiel (Azië) 
die allemaal van top tot teen gekleed 
waren in NIKKIE.”

2016: WERK
“2016 wordt hopelijk het jaar waarmee 
we met NIKKIE naar Amerika gaan. 
Tyra Banks draagt het al veel en we 
zijn benaderd door een van de grootste 
warenhuizen van de VS. Verder krijgen 
we een uitbreiding in de bestaande 
warenhuizen, wordt de volgende  
NIKKIE-store in het buitenland 
geopend op een heel leuke, maar nog 
geheime plek, en natuurlijk hoop ik 
ook in Nederland nog meer winkels te 
openen. Daarnaast wordt de kinderlijn 
NIK&NIK in januari gelanceerd, dus 
het wordt allemaal heel spannend.  
Of ik nog grote dromen heb? Ik wil 
voortzetten hoe het nu allemaal gaat; 
mijn droom is om langzaam en  
gedegen te groeien samen met het 
team om me heen.”

2016: PRIVÉ
“Ik moet nog trouwen hè, die wens 
blijft. Het is niet zo dat het mijn grote 
droom is, ik ben geen romanticus en 
denk soms: Wanneer zou ik dat dan 
moeten doen? Het is toch weer een 
heel project erbij dat veel tijd in beslag 
neemt. Maar misschien dek ik mezelf 
daar ook wel mee in. Ruben is mijn 
zielsverwant en het is de laatste stap 
die we nog niet samen hebben gezet. 
Ik grap altijd: Die van mij heeft last 
van zijn knieën, want hij zakt niet. 
Maar wie weet dat hij me in 2016 
ineens verrast en dat aanzoek doet.  
Ik zeg ‘ja’, no matter what!” S
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Top NIKKIE, skirt (te 
dragen als minirok, 

maxi rok, mini-jurk en 
midi-jurk) NIKKIE, 
fake fur coat vintage, 

tas Hermès Kelly Bag, 
schoenen Gianvito 
Rossi, armbanden 
NIKKIE, ringen 

Cartier. 
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‘IK HOOP DAT WE 
IN 2016 NIKKIE IN 
AMERIKA KUNNEN 
LANCEREN’ 


