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organiseer ik zeker weer een feest. Het zou toch fantastisch zijn als Hans 
Klok hem tevoorschijn tovert? Hoe leuk is dat? Ik heb nog wel wat zin-
gende vriendinnen die kunnen optreden. En dan een rode loper met de 
paarden en hun amazones en ruiters, zodat de paparazzi foto’s kunnen 
maken. Dat is toch lachen!”

Bezoek je veel feestjes? Er staan heel wat rode lopers en party’s in het 

fotomapje op je iPhone.

“De afgelopen maanden hebben Jan-Henny en ik er bewust voor ge-
kozen om ons even niet overal te vertonen op feestjes. Dat vonden we 
ongepast, gezien de situatie met het bedrijf. Mijn hoofd stond er ook 
niet naar. Ik had het druk en wilde eerst de zaken geregeld hebben. De 
belangrijkste ontspanning was het rijden met Spirit. Maar voor die tijd 
was ik inderdaad geregeld op feestjes te vinden. Rode loper-foto’s krijg ik 
soms geappt. Becky Baeling-Lythgoe stuurde me bijvoorbeeld een foto 
waarop ze in een jurk van mij bij de uitreiking van de Emmy Awards 
stond. Te leuk! Ik heb ook haar bruidsjurk ontworpen. Ze is twee da-
gen naar Nederland gekomen om alles op te meten, dat luisterde heel 
nauw. De jurk was strapless en mocht beslist niet hijsen, want dat vind ik 
ordinair. Hij moet gewoon zitten. En hij zat als een huis. We waren erg 
blij. Jan-Henny en ik waren ook uitgenodigd voor haar bruiloft in Los 
Angeles. Een geweldig feest op een wijngaard die deel uitmaakt van het 
landgoed van haar schoonvader.”

Welke foto’s zijn je heel dierbaar?

“Dat is er een van de bruiloft van een van mijn drie zussen. Zij is veertig 
jaar samen met Fred, maar was niet getrouwd. Op 14 september zijn zij 
alsnog getrouwd, omdat ze al zo lang gelukkig samen zijn. Waar zie je dat 
nog? Dat is toch bijzonder. De maanden voor de bruiloft vormden we een 
groepsapp waarin we alles bespraken en ons verheugden op de grote dag. 
Mijn zwager heeft mijn 82-jarige vader offi cieel om haar hand gevraagd. 
Hij was ook getuige bij het huwelijk. Ik heb natuurlijk meteen tegen mijn 
zus gezegd dat mijn potlood geslepen was, met andere woorden: dat ik 
haar trouwjurk en die voor de drie bruidsmeisjes zou ontwerpen. Het re-
sultaat was precies wat ze voor ogen had.”

Zelf ben je toch ook al behoorlijk lang getrouwd?

“Alweer 21 jaar getrouwd en 26 jaar samen. Dat klinkt 
wel als een getrouwde muts hè. Jan-Henny is mijn 
grootste cadeau. Het klikt ontzettend goed tussen ons.                                              
We hebben ons samen door tegenslagen heen weten 
te slaan. Dat heeft ons nog sterker gemaakt. Belang-
rijk is dat we zoveel lol samen hebben. Ook in min-
dere tijden was er ruimte voor humor en een lach.                                                                                                                             
Ik leerde Jan-Henny ooit kennen toen ik op vakantie 
was met mijn zus, zwager en een vriendin. Jan-Hen-
ny stuurde een paar jongetjes op me af  om me te la-
ten natspatten, zodat hij een aanleiding had om met 
me in contact te komen. Dat werkte. We raakten 
aan de praat en werden al snel verliefd. Hij ging eer-
der naar huis dan ik en stond me bij Schiphol op te 
wachten met een bos rode rozen. Die eerste tijd was 
zo romantisch. Ik kreeg lieve boekjes, rozen en gedich-
ten. Hij is echt een schat. Ik vind het belangrijk dat 
ik tegen iemand kan opkijken en dat hij niet over me 
heen loopt. Jan-Henny is zeker zo iemand. Het lijkt 
soms alsof  hij zich een beetje achter mij schaart en 
voor de grap zegt hij ook wel eens dat hij mijn assis-
tent is. Maar hij heeft zijn eigen carrière als marketeer 
en pr-man binnen ons bedrijf  en doet dat heel goed.                                                                                                                        
Vaak zie ik na een show allemaal mensen om hem heen 
staan die ik helemaal niet ken. Die zijn dan van mo-
dellenbureaus en managementbureaus. Tegenwoordig 
vragen ze dan ook regelmatig naar Jan-Henny als ik 
de telefoon opneem. Times are changing. Dat was in 
het begin wel wennen, maar ik vind het ook ontzet-
tend leuk, omdat ik weet hoe goed hij in zijn vak is. Met 
High Spirit lijkt het ook al die kant op te gaan. Laatst 
belde een glossy om een foto van hem te maken. Nee, 
ik mocht er niet op, het ging alleen om Spirit. Daar kan 
ik alleen maar heel erg om lachen.”  

Achter de schermen bij een van 
mijn shows.

Het paardenbuffet voor Spirits 
21e verjaardag was een succes.

Picknick op de manege met warme 
chocolademelk en kerststol.
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