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Jeanine

Hennis-Plasschaert (39)

‘Kan dat
lange
haar nog
wel?’

Sommige vrouwen hebben alles.
Neem

nou

Jeanine

Hennis-

Plasschaert. Lid van de Tweede
Kamer, slim, geestig en ook nog
een beauty.
Dieettip “Cambridge, waarbij je
twee of drie maaltijden vervangt
door een reep of een shake. De
eerste dagen lijd je honger, daarna

Jurk ATOS LOMBARDINI bij RAAK
Armband IHARYA bij BUHJAH

is het heel goed vol te houden. Na
vier weken ben je tien kilo kwijt.”
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prachtige Jennifer is ingeruild
voor het geraamte Angelina’

Onzekerheid “Ik ben onzeker en zoek vaak
bevestiging. Mijn omgeving wordt er af en toe
gestoord van. Nou ja, zo’n slechte eigenschap
is het niet; ik denk dat het me scherp houdt.”
Sportschool “Ik vind het heerlijk om even alleen
maar bezig te zijn met trivialiteiten als: houd ik dit
vol? Hoeveel minuten nog? Hoeveel calorieën
heb ik al verbrand?”
Summum van geluk “In mijn bootje op de plas
achter mijn huis ben ik helemaal zen.”
Make-uptruc “Ik ben dol op make-up: ik vind
het een lekker masker waarachter je iets minder
kwetsbaar bent.”
Slapen “Als ik na een lange werkdag thuiskom,
stort ik meestal gelijk in slaap.”
Million dollar-tip “Op een dag heb ik spontaan
besloten om de politiek te gaan ontdekken. Ook
al betekende dat voor mij dat ik mijn leaseauto,
laptop en telefoon moest inleveren. Wat ik vaak
merk is dat mensen a willen maar b doen.
Waarom zou je advocaat blijven als je eigenlijk
oude meubels op wilt knappen?”
Mooi en lelijk “Ik ben altijd in voor een peeling
die belooft mijn lelijke huid mooier te maken.
Wat ik erg begin te waarderen zijn mijn lippen.
Op mijn achttiende zei een grote Surinamer
tegen mij: ‘Eee meisje, jij hebt best grote lippen
voor een blanke.’ Daar ben ik jaren gefrustreerd
over geweest. Nou ja, ik hoef er in ieder geval
geen fillers in te proppen.”
Afknapper “Kleine, ielige mannen waar zo’n
pak omheen zwabbert.”
Mooie vrouw “Ik heb nooit begrepen dat Brad
Pitt die prachtige Jennifer Aniston heeft ingeruild

Bij een belangrijk debat “Moet kleding power

Een vrouw bekeek mij een tijdje en toen zei ze

voor het geraamte Angelina Jolie.”

uitstralen: bijvoorbeeld een zwarte jurk en rode

ineens: ‘Mevrouw Hennis, wat dapper dat u zo

Miskoop “Ik koop regelmatig kleren die ik bij

laarzen.”

naturel over straat durft.’”

nader inzien toch niet leuk vind.”

Werkoutfit “Ik slaap een paar nachten per week

Nooit aantrekken “Een topje of jurk zonder

Mooie film “Black Swan, een waanzinnig indrin-

in Den Haag en leef dan uit mijn koffer. Het

mouwen. Ik heb een allergie voor bovenarmen.”

gende film over een balletdanseres die zichzelf

schiet niet op om daar allemaal ingewikkelde

Haar “Een paar weken geleden wilde ik mijn

vernietigt met haar prestatiedrang.”

kleren in te proppen. In plaats daarvan kies ik

haar afknippen. ‘Niks daarvan, ben je gek

Ergernis “De politiek zit vol geneuzel en getreu-

voor makkelijke dingen die ik kan oprollen.”

geworden’, zei mijn kapper. Ik vraag me af tot

zel. Bij sommige debatten vraag ik me af of het

Weekendkloffie “Na een dagje tuinieren ging ik

welke leeftijd ik lang haar kan houden. Als ik een

niet drie uur korter had gekund. En bij de slager

naar de plaatselijke toko. Zonder make-up, haar

oudere vrouw met lang haar zie, vind ik dat er

kan ik me storen aan een klant die zeurt omdat

in een knot, een spijkerbroek met verfspatten.

vaak zo onverzorgd uitzien.”

het zakje niet goed dicht zat de vorige keer.” 
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jeanine
‘Ik begrijp maar niet dat de
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Naam Jeanine
Antoinette HennisPlasschaert
Geboren Heerlen,
7 april 1973
Woont met echtgenoot Erik-Jan Hennis
in Nederhorst
den Berg
Zit sinds 2010 in
de Tweede Kamer
voor de VVD
Zat eerder in het
Europees Parlement
Houdt zich in de
Kamer onder andere
bezig met politie,
gelijke behandeling,
homo-emancipatie en
rampenbestrijding
Kreeg in 2010 van het
voltallig Europees
Parlement een
staande ovatie voor
haar inzet om het
SWIFT-akkoord te
verwerpen
Werd in datzelfde
jaar door het weekblad European Voice
uitgeroepen tot
Europarlementariër
van het jaar
Droomde er als
klein meisje van
om politie- of
brandweervrouw
te worden

TOT SLOT De favorieten van Jeanine –
van Jil Sander-parfum tot Redken voor haar blonde haar.
Uncover Moisturizer “Een betaalbare crème die

Cream Rinse-Off Formula “Ik scrub regelmatig.” Jil

doet wat-ie belooft.” Redken Blonde Glam “Super

van Jil Sander “Zacht en zoetig.” Clarins Eyebrow

shampoo. De hele lijn van Redken staat in mijn badkamer.”

Kit Pro Palette “Alles voor verzorgde wenkbrauwen

Labello Pearl Shine “Volgens mijn assistent ben ik in

in één doosje.” Herôme Natural Nail Whitener

de jaren zestig blijven hangen.” Clinique 7 Day Scrub

“Mooie nagels op een subtiele manier.”
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