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LINDA.l73

blouse BIRGITTE 
HERSKIND ! 139





jurk LA COLLECTION 
! 600 bikinitop en -broek 

SICILIAN SUNDAY ! 55 en ! 49 



 ‘VOOR  ‘VOOR  HET GROTE HET GROTE--  MENSEN  MENSEN-- NIEUWS  NIEUWS KLEED IK MEKLEED IK ME ELEGANTER’ ELEGANTER’



jurk RIKA STUDIOS ! 540



jurk LA COLLECTION ! 600
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80lLINDA.

blouse RIKA STUDIOS ! 290 
top LA COLLECTION ! 290

broek STEPHANIE PAULIS ! 239 



blazer HUMANOID ! 299 
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blouse JOSEPH bij MYTHERESA.COM ! 395 
top RIKA STUDIOS ! 80 broek COS ! 79 
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‘IK HEB EEN ‘IK HEB EEN VERKLEEDVERKLEED--MAND MAND VOL PLAKVOL PLAK--TATTOOS, TATTOOS, TIJGERPAKKEN TIJGERPAKKEN EN TUTU’S’EN TUTU’S’
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blazer BIRGITTE HERSKIND ! 248 
ketting LES MÈRES ! 260 



jurk CAES ! 350
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MERKEN Samsøe Samsøe, 

Drykorn, Fifth House, Scotch 

& Soda JEANS Levi’s 

TAS De Paperbag van Myomy 

waar mijn laptop in past en 

een reistas van The North 

Face HAKKEN Feraggio 

LINGERIE Beetje kant, niet 

heel specifiek SCHOENEN 

Dr. Martens en Birkenstocks 

als de mussen van de daken 

vallen SIERADEN Gouden 

ringen bij Goudkoorts Vintage 

MODEBUDGET Weet ik 

echt niet NEE, DANK JE 

Pofmouwen, op tv zie je dan 

één prop schouder BOTOX 

Ben ik niet tegen, maar 

niet voor mij COMPUTER 

MacBook FIETS Groene 

omafiets met een mandje 

LEVENSMOTTO No guts, 

no glory HUID Altijd 

zonnebrandcrème, de

 beste antirimpelcrème 

MAKE-UP Mascara Lancôme 

Hypnôse Doll Eyes en 

Lip Cheat van Charlotte 

Tilbury. 

WELMOED SIJTSMA GEBOREN 11 september 1990 in Hardegarijp IS Presentatrice RELATIE Single BEKEND 

van Op1 met Jort Kelder, Goedemorgen Nederland, NOS Jeugdjournaal en radioprogramma ’t Wordt Nu Laat.

ORDINAIR “Ik was acht jaar en wilde de babyblauwe plateauzolen van de Spice Girls. Mijn moeder verbood ze. Te  

ordinair. Toen kreeg ik afdankertjes van een vriendin. Na een week verdwenen ze op miraculeuze wijze. Gewoon kwijt, hè?  

Ik verdenk mijn moeder er nog steeds van.”

IETS CHIQUER “Bij het Jeugdjournaal droeg ik meer mijn eigen stoere stijl. Baggy broek met gaten, Dr. Martens, leren 

jasje en grappige details met een printje of een glittertje. Nu ik het grotemensennieuws presenteer, kleed ik me ietsjes 

eleganter. Met dunne hakken, jumpsuits en coltruien in neutrale kleuren zoals blauw, groen en ecru.” 

ROEZELTJES “Aan een roze cowboyblouse met roezeltjes en grote mouwen denk ik met afschuw terug. Zo’n vies 

synthetisch stofje. En ik hou niet van roezeltjes en ook niet van grote mouwen en al helemaal niet van dat meisjes-meisjes 

roze. Maar daar was ik in de puberteit nog niet achter.”

JOGGINGPAK “Twee keer per week moet ik om half vier op voor Goedemorgen Nederland. Ik poets mijn tanden en ben 

weg. In mijn trainingspak of joggingbroek. Het is ook wel eens gebeurd dat ik mijn beha vergat.” 

HET DUIZELT “Er wordt zo bizar veel kleding gemaakt, dat het me duizelt. Hoe verzinnen ze dat toch allemaal?  

Ik probeer bewuster te kopen, vraag me bij elk stuk af of ik er echt blij van word.”

VERWEERD “Designertassen boeien me niet. Ik houd meer van tassen met een verhaal. Ik heb ooit een klein, verweerd 

tasje gekocht in Antwerpen, waarin ik in oudevrouwtjeshandschrift een briefje vond met haar adres. Zo schattig.”

SCHEUR “Bij het Televizier-Ring Gala droeg ik een jurk met een sleep van Addy van den Krommenacker. Ging er 

iemand op staan, en oeps een scheur erin. Ik helemaal in de penarie. Gelukkig was Addy heel relaxed en de scheur 

zo gemaakt.”

ZONNEBRILLEN “Heb ik een haat-liefdeverhouding mee. Mijn oren staan scheef, dus mijn zonnebrillen moeten bij 

de opticien altijd eerst worden rechtgezet. Of dat idee zit tussen mijn oren, want niemand die het ziet.”

ONGRIJPBAAR “Ouder worden is vreemd en ongrijpbaar. Ik leer mezelf beter kennen, zie mezelf ouder worden, 

maar voel me niet ouder.”

VERKLEEDMAND “Voor corona ging ik een keer per jaar met vriendinnen een weekend weg en hielden we mode-

shows en verkleedpartijen. Dus in een mand heb ik plaktattoos, schmink, glitters, tijgerpakken, jumpsuits met paillet-

ten, glitterbroeken en tutu’s. Helemaal leuk.” 

HIER DIE LAKLAARZEN “Mijn twee zusjes en mijn moeder en ik hebben allemaal dezelfde maten. 38 voor kleding, 

39 voor schoenen. Dus trok ik vroeger weleens de nieuwe laklaarzen van mijn moeder aan naar school. Rende mijn 

vader over straat om voor mijn mams die laklaarzen terug te halen.”  V
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blazer en broek
 HUMANOID ! 299 en ! 229 


