
Geboren In Purmerend, 1986

Relatie Nienke woont in 

Amsterdam met haar vriend 

en manager Resley 

Stjeward. Samen hebben ze 

een zoon: Frenky-Dean (3).

Studie NKT jeugdtheater- 

school (naast de  

basisschool), mbo- 

opleiding Marketing & 

Communicatie.

Carrière Vanaf 2006 had 

Nienke verschillende 

salesfuncties. Eind 2016 

stopte ze daarmee om zich 

fulltime te focussen op 

haar vlogs op Facebook en 

YouTube, waarmee ze elke 

week ruim honderdduizend 

mensen bereikt. Vorig jaar 

werd ze het gezicht van 

lifestylemerk RUMAG en 

panellid bij RTL Late 

Night. Sinds januari is ze 

één van de presentatoren 

van RTL5’s Zon Zuipen 

Ziekenhuis: Hier Is Het 

Feestje en komend voorjaar 

is ze te zien in nóg een 

tv-programma. In 2019 

staat er een theatertour 

op de planning.

Hier komt Nienke
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INTERVIEW

‘BN’ers? Ach, 
Jim Bakkum 
moet ook 
gewoon 
kakken’
Ze is nuchter, een tikkie gek en altijd bloedeerlijk. Dat is precies 
de reden waarom Nederland zo dol is op vlogger Nienke Plas (31). 
Met ruim honderdduizend volgers, een eigen theatershow en twee 
tv-programma’s gaat haar carrière als een malle.
Tekst en productie: Fleur Baxmeier. Fotografie: Marloes Bosch.

Stel: het is zondagavond en je nestelt je, 

nadat de kleine op bed is gelegd, op de bank 

voor een chillavond met je vriend. Totdat hij 

een berichtje krijgt van een bekende of-ie 

nog effe langskomt bij een feestje in een bar 

en jij, met de TLC-programmering al in je 

achterhoofd, aanbiedt:  ‘Joh, schat, ga maar, 

ik vermaak me wel hier.’  Maar dat je dan 

later ontdekt dat óp dat feestje... een privé-

concert wordt gegeven door Lady Gaga. Een 

paar kilometer verderop. En jij kunt niet  

weg thuis. Wat doe je dan? In het geval  

van Nienke Plas deel je je frustratie in een  

spontaan filmpje op Facebook. En in het 

geval van Nienke Plas blijkt zo’n hilarische 

momentopname dan een doorbraak waar 

menig artiest jaloers op kan zijn. Want die 

ene, massaal gedeelde Facebook-video,  

van 3 mei 2016, bleek het startpunt van een 

tweede carrière als vlogger. Sinds anderhalf 

jaar vermaakt Nienke haar groeiende 

publiek met haar Hahalogs en Shitty Diary’s 

(YouTube-filmpjes van een minuut of vijf), 

stand-upcomedian en vlogs over haar  

wekelijkse belevenissen. Haar stilo:  

schaamteloze humor en supersnel praten 

gemixt met over the top expressiviteit en  

een vleugje absurdisme. Dat is hoe ze écht  

is, zegt ze terwijl ze de inhoud van een  

suikerzakje zorgvuldig over de schuimlaag 
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van haar latte macchiato verspreidt.  ‘Er  

is niks neps aan, meer een vorm van de 

boel afstoffen. Van mezelf heb ik een hoge  

energie. Ik benader de wereld positief, 

opgewekt en met een knipoog. In mijn 

filmpjes zet ik dat extra aan, net zoals je  

bij een sollicitatie de beste versie van jezelf 

neerzet. Ik sta wat meer áán, zeg maar.’

Je zus noemde je vroeger Jankepoester. 
Dat lijkt totaal niet bij je te passen.
‘Die bijnaam was een optelsom van dingen: 

mijn moeder is heel zachtaardig en lief, ik 

ben de jongste van het gezin en ik kon snel 

huilen om dingen. Ik was heel lang een 

softie, een jankertje. Dat ben ik pas een 

beetje kwijtgeraakt toen ik mijn vriend 

Resley leerde kennen. Hij is Surinaams en 

komt vaak hard over, in de zin dat-ie met 

een felle tong praat. Dat is niet onaardig 

bedoeld, maar gewoon zijn manier van 

communiceren. Ik heb daardoor een iets 

dikkere huid gekregen, maar ik kan nog 

steeds volschieten als ik iets me raakt.’

Je had als kind een beugel, je was dun en 
je heette Plas. Werd je gepest?
‘Niet vanwege die beugel, maar er waren 

inderdaad niet veel andere kinderen die 

Plas heetten en eruitzagen als een plint. Ik 

was een makkelijk slachtoffer. In de tweede 

klas van de middelbare school werd ik wat 

mondiger en in de derde kwam ik mijn 

beste vriendin Jennifer tegen. Zij is brutaal 

en zei tegen me:  ‘Je moet kijken naar hun 

minpunten en daar iets over zeggen.’ Het 

hokje sarcasme werd geopend. Ik ging van 

me afbijten en merkte dat ik humor had. 

Vanaf dat moment vergat ik dat ik Plas heet. 

De beugel ging eruit, er ontstonden wat 

vrouwelijke vormen. Ik droogde een beetje 

op, werd ineens leuk.’ 

Was het maken van grappen een soort 
overlevingsstrategie?
‘Ja, maar ik kan me niet herinneren dat ik 

ooit heb gesproken zonder er humor in te 

verweven. Dat is van kleins af aan mijn 

manier van communiceren geweest. Ik  

vind mijn ouders heel gevat, maar mijn zus 

Annemarie en ik zijn dat in het kwadraat. 

Als je ons bij elkaar zet, dan zie je duidelijk 

dat we uit hetzelfde hout zijn gesneden: 

heel grof en recht voor z’n raap, met harde, 

scherpe humor die niet voor iedereen 

geschikt is. Het is een raadsel hoe onze 

keurige ouders zulke grofgebekte dochters 

hebben kunnen maken.’

Je ouders zijn op je vierde gescheiden. 
Wat heb jij daarvan meegekregen?
‘Mijn zus is tweeënhalf jaar ouder dan ik, 

dus zij heeft dat bewuster meegemaakt dan 

ik. Ik dacht alleen maar: leuk, twee kamers, 

dubbel speelgoed. Voor mijn gevoel misten 

we niets: er was altijd eten, we gingen elk 

jaar op vakantie. Pas later besefte ik dat 

mijn moeder daar keihard haar best voor 

moest doen. Ze kluste naast haar werk in 

een kinderdagverblijf bij als schoonmaker, 

vroeg als haar zussen kleding wegdeden: 

‘Mag ik kijken of er wat bij zit?’  Tot mijn 

dertiende gingen mijn ouders goed met 

elkaar om. Daarna was er een akkefietje en 

zagen ze elkaar een tijd niet. Van mijn  

zestiende tot mijn negentiende heb ik ook 

‘IK WAS HELEMAAL 
NIET BEZIG MET EEN 
DOORBRAAK’
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INTERVIEW

even geen contact gehad met mijn vader, 

maar nu gaat het weer goed.’

Was het met je vlotte babbel een  
uitgemaakte zaak dat je de sales inging?
‘Nee. Naast de basisschool deed ik theater-

school. Dat paste perfect bij me, maar ik 

was zo’n type dat na één tegenslagje dacht: 

oké, dit is dus niets voor mij. Dat was echt 

onzekerheid: wie zit er op mij te wachten? 

Mijn moeder is superlief, maar zij hielp 

daar niet echt bij. Ze zei:  ‘Het geeft niet, 

doe gewoon iets wat breed is.’  Bij mijn 

eigen kind zou ik meer pushen en sturen. 

Ik koos voor de mbo-opleiding Marketing 

en Communicatie en kwam in de sales 

terecht. Ik denk dat ik beter de kleinkunst 

of de theaterschool had kunnen doen. Dat 

is ook wat Resley tegen mij zei toen ik net 

iets met hem had: ‘Ga je aanmelden!’ Ik heb 

auditie gedaan, maar ik werd het niet. Toen 

kwam dat gevoel van vroeger terug: graag 

of niet, doei. In mijn hoofd praatte ik mijn 

gedrag goed door te denken: het is niets 

voor mij. In werkelijkheid had ik niet het  

lef om door te zetten. Eigenlijk een heel 

slechte eigenschap. Inmiddels weet ik:  

het gaat niet om het vallen, maar om het 

opstaan. Dat heb ik echt moeten leren.’

Hoopte je toen je het Lady Gaga-filmpje 
plaatste stiekem op een doorbraak?
‘In die tijd verkocht ik kokskleding aan 

horecabedrijven. Het was voor het eerst dat 

ik me in een baan op mijn plek voelde. Voor 

die tijd bleef ik overal maar kort werken, 

een jaar, hooguit twee. Dan was het van: 

het zijn toch niet zulke leuke mensen. Of: 

ik sta niet achter dit product. Ondertussen 

was ik keihard op zoek naar houvast. Voor 

mijn gevoel had ik dat net gevonden, dus ik 

was helemaal niet bezig met een doorbraak. 

Ik dacht: shit, mijn vriend zit bij Lady  

Gaga en ik had daar ook kunnen zijn. Die 

frustratie moest ik van me afpraten, maar 

het was al laat en mijn vriendinnen sliepen →
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al. Ik had nog nooit iets van mezelf  

opgenomen maar ik heb mijn telefoon 

gepakt, een filmpje gemaakt en op 

Facebook gezet. Daarna ging ik slapen.’

Hoe verbaasd was je toen bleek dat het 
filmpje door het dak ging?
‘Toen ik dat filmpje maakte, wist ik dat  

het iets zou betekenen. Ik voelde in mijn 

onderbuik: morgen is de wereld anders. 

Dat klopte. Ik had vierhonderd Facebook-

vrienden die het filmpje hadden geliked en 

gedeeld en mijn vriend had allemaal appjes 

gekregen van mensen die zeiden:  ‘Wat is 

jouw vriendin grappig!’  Hij stelde voor dat 

ik wekelijks een filmpje zou maken. Daarna 

ben ik gaan uitzoeken hoe je op Facebook 

een like-pagina in plaats van een vrienden-

pagina maakt, wat de beste dag is om 

video’s te plaatsen, wat mijn doelgroep  

zou worden. Drie weken later was de 

Weekbreker geboren: een filmpje van vijf à 

zeven minuten stand-upcomedy. Ongeveer 

zeventien video’s later stuurde Dutch Punk 

TV me een berichtje:  ‘Leuke video, mag ik 

‘m delen op mijn Facebook-pagina?’  

Dat zorgde voor het sneeuwbaleffect.’

Inmiddels gaat je carrière keihard. Heeft 
het succes je veranderd?
‘De eerste paar maanden was het gek om 

tussen allemaal BN’ers rond te lopen. Je 

denkt: oei, die komt op tv. Maar het zijn ook 

mensen, hè. Jim Bakkum moet ook gewoon 

kakken. Dat soort gedachten helpt om 

gegrond te blijven. Ik snap het wel, dat jonge 

mensen of labielere personen die in korte 

tijd veel aandacht of geld krijgen een beetje 

gaan vliegen. Zij hebben begeleiding nodig. 

Maar ik ben moeder, al wat ouder, heb wat 

baantjes versleten, weet wie mijn vrienden 

zijn. Ik ben dankbaar en blij met wat ik doe, 

maar ik besef ook dat het zo voorbij kan zijn.’

Je recente borstvergroting heeft dus 
niets te maken met je bekendheid?
‘Nee, nee. Voordat ik een kind kreeg, had ik 

een mooie, volle C-cup. Dat werden uiers 

toen ik borstvoeding ging geven en ze  

slonken toen ik dacht: het is mooi geweest, 

ik ga over op poeder. Dat proces van  

vergroten en verkleinen ging sneller dan  

de natuur kon handelen, waardoor de boel 

verslapte. Niet dat ik sneue hamlapjes had, 

maar het was niks vergeleken bij waar ik 

vandaan kwam. Ik wilde niets overhaasten 

of me laten beïnvloeden door hormonen, 

dus ik heb mezelf een paar jaar gegeven: 

lekker trainen, kijken of het zou verbeteren 

en hoe ik me daarbij voelde. Na ongeveer 

tweeënhalf jaar wist ik het zeker: ik wil een 

borstvergroting. Mijn borsten zijn nu nog 

megagevoelig, maar ik ben heel blij als ik 

een shirt aantrek en weet dat het niet alleen 

een beha met vulling is die je ziet. Ik ben 

vóór plastische chirurgie, absoluut.’

Zou je ooit iets aan je gezicht laten doen?
‘Ik ben er niet mee bezig, maar ik snap dat 

mensen overgaan tot behandelingen. Ouder 

worden we toch wel, lijntjes krijg je sowieso, 

maar als je denkt: ik vind het niet mooi dat ik 

zo’n smal gezicht heb, dan zijn fillers een 

oplossing. De nuance is belangrijk, dat zie je 

ook bij zo iemand als Barbie. Zij heeft zulke 

grote borsten dat ze niet eens meer relaxed 

op haar buik kan liggen. Ik vind dat een arts 

dan moet zeggen:  ‘Sorry, dit doen we niet.’ 

Sommige mensen moeten tegen zichzelf in 

bescherming worden genomen.’

Je hebt weleens gezegd dat je een beetje 
faalangstig bent. Hoe ver gaat dat?
‘Ik ben niet meer echt bang om te falen, 

maar ik heb wel podiumangst. In mijn top 

drie van angsten staat doodgaan op drie, 

insecten op twee en praten voor publiek op 

één. Ik kan er beter mee omgaan naarmate 

ik het vaker doe, maar de spanning blijft. 

Vroeger dacht ik: de mazzel, hier heb ik 

geen zin in. Nu denk ik: ik ga de uitdaging 

aan. Resley helpt me daarbij: ‘Niks daarvan, 

je gaat ervoor!’ Hij was manager bij een 

reclamebureau, maar is gestopt om samen 

met mij mijn ding te doen. Soms is dat niet 

leuk, omdat hij hard en zakelijk kan zijn, 

maar het mooie ervan is dat we echt voor 

ons werken. Wat ik mis, vult hij aan en 

andersom. We zijn een lekker team samen.’

Behalve dan tijdens je zwangerschap, 
want toen wist je vriend het even niet 
meer. Hoe moeilijk was dat voor jou?
‘Hij is niet zo’n prater – goh verrassend, 

mánnen – terwijl ik mezelf heel goed kan 

verklaren: welk gevoel heb ik ergens bij, wat 

voor gedachtes komen er in me op? Maar  

als ik probeerde om met hem uit te zoeken 

waarom hij twijfelde aan het vaderschap en 

onze relatie, dan werd hij kriegelig:  ‘Ik ben 

toch geen Dr. Phil!’  Toen dacht ik: ik ga niet 

aan een dood paard trekken, zoek het maar 

uit. Ik heb niet gezegd:  ‘Doe wat je wilt met 

‘HIJ KWAM 
THUIS EN 
ZEI: ‘JE 
DRAAGT 
MIJN KIND, 
WAT BEN 
IK NOU 
EIGENLIJK 
AAN HET 
DOEN?’
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‘IK HEETTE PLAS EN 
ZAG ERUIT ALS EEN 
PLINT. IK WAS EEN 
MAKKELIJK 
SLACHTOFFER, JA’

wie je wilt,’  maar wel:  ‘Ik kan je niet helpen, 

ik kan je alleen ruimte geven en ervoor  

zorgen dat we allebei zo zen mogelijk onder 

één dak blijven wonen.’  Ik wist: als ik wil 

dat dit positief eindigt, dan is dit de enige 

manier. Van de vierde tot en met de zevende 

maand van de zwangerschap is hij heel veel 

weggeweest en deed ik alles in mijn eentje: 

spulletjes kopen, de babykamer inrichten. 

Het was superkut, maar ik had steeds een   

  bepaald soort vertrouwen.’

Begreep je omgeving je keuze om bij 
Resley te blijven?
‘Ik heb het met niemand gedeeld. Ik dacht: 

zolang ik het niet uitspreek, is het er niet. Op 

een gegeven moment heb ik wel tegen hem 

gezegd:  ‘Ga er met je moeder over praten. 

Stap even uit die vicieuze cirkel waarin wij 

zitten.’  Zijn moeder zei:  ‘Bel je oom, die 

had dat ook toen hij zijn eerste kind kreeg.’ 

Net als zijn oom destijds bleek Resley 

enorm bang dat zijn leven voorbij zou zijn 

als hij een kind kreeg. Hij had visioenen 

dat-ie nooit meer kon doen wat hij wilde. 

Toen hij inzag dat hij gewoon een van de 

honderdduizenden mannen was die  

koudwatervrees had, viel het kwartje. Hij 

kwam thuis en zei:  ‘Je draagt mijn kind, wat 

ben ik nou aan het doen?’  Ik antwoordde: 

‘Ik weet het ook niet, maar het zou fijn zijn 

als het voorbij was.’  Vanaf dat moment werd 

het weer normaal en gezellig tussen ons.’

Gaat het ouderschap jullie makkelijk af?
‘Je moet eerder mij uit de ballenbak trekken 

dan m’n kind, zo kinderlijk ben ik ingesteld. 

Mijn fantasie is groot en ik bouw van alles. 

In die zin kan ik heel goed levelen met mijn 

kind. Tegelijkertijd ben je bij je eerste kind 

zoekende: ik kijk het af van mijn moeder, 

van mijn schoonmoeder, lees af en toe een 

boek en soms zijn er momenten dat ik het 

gewoon niet weet. Ik vind het niet erg als ik 

het een keer verkeerd aanpak: I’m learning. 

Dus ja, soms krijgt Frenky-Dean net te 
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vroeg een koekje of zit hij iets te lang achter 

de tv, maar oké. Morgen beter. Wat ik wel 

lastig vind, is dat er met een kind altijd 

overal troep ligt. Ik ben van netjes en alles 

in het gelid en recht. Dat kan niet met  

een kind; je blijft erachteraan rennen en 

opruimen. Het had wat tijd nodig om dat  

te accepteren.’

Hoe is de rolverdeling met Resley?
‘Res is een superlieve vader. Hij is dikke  

maatjes met zijn zoon en er wordt veel 

gestoeid. Het eerste jaar dat ik video’s 

maakte, ging Res elke zaterdag met Frenky-

Dean de deur uit zodat ik kon werken. Als  

ze weer thuiskwamen, hadden ze de wildste 

verhalen. Res wil Frenky-Dean graag  

snel op voetbal doen. Er zit talent in het 

Het mooist aan mezelf vind ik... ‘Mijn 

positiviteit.’

Mijn grootste blunder is... ‘De uitvoering  

na mijn cabaretcursus van twaalf weken. 

Iedereen lachte, maar niet om mijn grappen.’

Mijn guilty pleasure is… ‘Naar  

kookprogramma’s kijken. Ik kook weinig,  

maar ik ga er heel goed op.’

Ik wil een beschuitje eten met…  

‘Chris Brown.’

Ik ga de deur niet uit zonder… ‘Vlog-camera.’

De laatste keer dat ik huilde, was… ‘Vanwege 

een zinloze discussie met Resley. Ik had wat 

gedronken en daarom moest ik janken.’

Mijn grootste miskoop is… ‘Een kat. Die had 

ik nooit voor mezelf moeten aanschaffen, want 

ik heb ’m weggedaan omdat hij zo verhaarde.’

Ik word blij van… ‘Mijn kind.’

Mensen weten niet van mij… ‘Dat ik mijn 

vorige vriend Res noemde. Als bijnaam, hij 

heette Ronald. Blijkbaar wist ik al dat er 

een Res aan zat te komen. Toch raar.’

Stjeward-DNA en natuurlijk is mijn vriend 

ervan overtuigd dat ons kind dat ook bezit. 

Maar wanneer ik mijn video’s aan het editen 

ben, zie ik eerder een danser of acteur, haha.’

Wist je altijd al dat je moeder wilde 
worden?
‘Ja. Als mij vroeger werd gevraagd wat ik 

wilde worden, dan antwoordde ik:  ‘Moeder.’ 

Mijn diepste wens was een Baby born-pop. 

Ik weet nog dat mijn moeder me die gaf, 

maar het was een witte. Ik zei:  ‘Mam, dat  

kan mijn kind niet zijn.’  Mijn opa en opa  

zijn Indisch, mijn moeder is Indisch. Ik  

heb altijd gedacht dat ik buitenlands was,  

waardoor ik niets voelde bij zo’n witte  

pop; ik wilde een bruine. Toen ik die kreeg, 

speelde ik alleen nog maar daarmee.’ ST
YL
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9x nú zeggen

Denk je al na over een tweede kind?
‘Dat willen we graag, maar dit is carrière wise 

niet het moment. Vanaf het moment dat ik 

begon met filmpjes, wilde ik één ding: een 

theatertour. Spannend, maar fuck it: ik ga 

het in 2019 doen! Dit voorjaar ga ik samen 

met twee anderen een tv-programma  

presenteren en daarnaast ben ik onderdeel 

van een soort Benidorm Bastards-variant. 

Mijn streven is om naast de vlogs dit jaar 

nog meer eigen content te gaan maken en  

ik wil nog heel graag in een film spelen. 

Nederland zou een mooi begin zijn, maar 

mijn droom is om in Amerika te spelen met 

Jennifer Aniston als mijn gestoorde zus. 

Resley en ik praten er nu over wanneer we 

een halfjaar naar Amerika zouden kunnen 

of willen gaan. Ja, dat lijkt me vet.’  ■

INTERVIEW

16 FLAIR


