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slimme blondjes

slimste blondjes
Daar is ‘ie weer, eindelijk; JFK’s lijst met de 25
slimste blondines van Nederland. Wie heeft
die ultieme combinatie van beauty, brains en
succes? Is het Linda? Chantal? Of toch
koningin Máxima? JFK presenteert de
leukste, spannendste en slimste blondjes.
tekst Charlotte van Drimmelen, Marcel Langedijk

*Blondines voelen zich sexyer en hebben meer zelfvertrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Mark Sergeant van de Nottingham Trent University. Ook als ze hun haar blond
hebben geverfd.

slimme blondjes

waar ook Doutzen en haar mooie
kinderen wonen, dusssss.” Dat
werk. Hoogmoed is tricky. Wat wij
dan wel weer bijster intelligent
vinden, is jouw ambassadeurschap voor Dance4Life, de club
die zich al tien jaar inzet voor een
wereld zonder aids. Dank je wel
Doutzen. Niet alleen daarvoor,
maar gewoon, voor alles.

1

Eva Jinek
(presentatrice)

Evaaaa! Je bent zo lekker jezelf
gebleven. En dat terwijl je bijna
ontploft van talent en ambitie. Wij
zullen jou nooit beschuldigen van
ijskonijnerij. In jouw vak moet je
nou eenmaal serieus kijken, maar
dat betekent niet dat jij geen warme vrouw bent! Wij weten dat je
van een gebbetje houdt. Niks
geen truttige glamourpoes, welnee, jij gaat gewoon op gymschoenen naar de kroeg op de
hoek, samen met die drukke reptielenliefhebber van je. Ander
pluspunt: jij bent voor niets of niemand bang. Zelfs de snake van
Freek jaagt jou niet de stuipen op
het lijf. Petje af. “Chapeau,” zoals
jij het waarschijnlijk veel mooier
zou verwoorden. Met je eigenwijze kraaloogjes.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

2

Linda de Mol
© fotografie: 1. William Rutten 2. roy beusker 3. liselore chevalier 4. ingo caly

(Linda de Mol)

Van halve maatregelen heeft Linda de Mol nooit gehoord. Dit
RTL4-boegbeeld kan meerdere
ballen hoog houden. Om eventuele misverstanden voor eens en altijd te elimineren: ze schrijft zélf
haar editorials, bepaalt samen
met haar redactie de inhoud van
LINDA.magazine en voor ‘ie naar
de drukker gaat, leest ze iedere
letter grondig over. Ook haar
nieuwste initiatief stijgt tot grote
hoogte: de Linda Foundation.
Deze stichting geeft geld aan jon-

2

smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

4

Lauren Verster
(presentatrice)

1

ge gezinnen, die elk dubbeltje
drie keer moeten omdraaien. Dan
kan ze er nog zo leuk uitzien en
dan kan ze op tv nog zo ongegeneerd de slappe lach hebben, als
een vrouw zich zo kan inleven in
mensen die financieel gezien mijlenver van haar verwijderd staan,
getuigt dat van een bovengemiddeld gezonde hersenpan.
smart
succes
sexy

3

••••••••••
••••••••••
••••••••••

Ze doet het met Jort en dat is prima. Nee, echt. Natuurlijk vinden
we malle Kelder een vreemde
snuiter, maar hij is intelligent,
charmant, weet hoe het heurt,
heeft geld alsmede vileine humor
en is bovendien uiterst succesvol.
Een uitstekend stel, dus, al gaat
onze liefde toch voornamelijk uit
naar de schitterende Lauren. Belachelijk sexy, dat is ze. Die ogen!
Dat haar! Dat lichaam! En ook: die
carrière! Lauren Verslaat, Fort
Boyard, Atlas, Undercover Boss
en onlangs: De Duitsers. Ze is
scherp, slim, ze schrijft, ze bedenkt programma’s, ze presenteert. We hebben het niet vaak,
maar heel soms zouden we willen
dat we Jort Kelder waren.
smart
succes
sexy

3

••••••••••
••••••••••
••••••••••

Doutzen Kroes
(supermodel)

‘Super happy to announce that
we’re expecting new love in our
life! My beautiful wifey is pregnant.…!’ Aldus de hartstikke trotse tweet van die boomlange plaatjesdraaier van jou. Zwanger van
een tweede telg. Maar pas op hè,
Doutz, straks maken jij en je gezin
de wereld veel te mooi. En of dat
nou zo snugger is? Gaan we met
z’n allen naast onze schoenen lopen. “Wij wonen in een wereld

Blond
Fact
Onze eigen Carice
verfde voor de film
zwartboek haar
haren blond.
Al haar haren.

4
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5

8

Koningin Máxima

Simone van
Saarloos

(vrouw van)

Wij dromen wel eens over haar.
Koning Willem-Alexander is er
dan niet bij. We gaan gedrieën op
vakantie: all inclusive, zwemparadijzen, alles. Het is echt niet alleen maar lachen gieren brullen,
want ’s avonds bij het kampvuur
gaan we flink de diepte in: goed
glas wijn, kaasplank, dat werk. Zij
is slimmer dan wij met z’n tweeën
bij elkaar, maar na die midweek
zon maken wij bij vrienden de
blits met nieuw verkregen inzichten. Schrijver Jeroen Brouwers
dichtte haar man ooit het IQ van
een krop sla toe, maar dat vinden
wij te makkelijk. Volgens ons zijn
die twee intellectueel gezien prima aan elkaar gewaagd. Maar
vooralsnog willen we toch echt alleen met háár op vakantie.
smart
succes
sexy

(journalist, filosoof)

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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6

smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

••••••••••
••••••••••
••••••••••

Wendy van Dijk

(belegger, presentatrice)

Zij is die vlammende opvolger van
Eva Jinek bij WNL Op Zondag,
Voor die tijd zat Willemse ook niet
uit haar neus te eten. Ze was ze
hoofdredacteur bij belegger.nl en
beursduivel.be. Willemse startte
de website blondjesbeleggenbeter.nl; een knipoog naar onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen
beter beleggen dan mannen. Willemse heeft een leuke stem. Ze fabriceert een bepaalde klank waaruit blijkt dat ze bij de pinken is.
Heeft te maken met intonatie, constateerden wij. Het oog wil ook
wat, natuurlijk, en dat zit ook wel
goed. We verwachten groots en
meeslepend succes in 2014, Janneke. Make us proud.

smart
succes
sexy

7

Janneke Willemse

Of ze wel in deze lijst thuishoorde,
vroeg ze ons aarzelend. Dat geeft
maar weer aan hoe goed intelligentie en bescheidenheid completeren. Of was het geen bescheidenheid, maar een lichte afkeer
om opgenomen te worden in een
lijst als deze? Volgens Simone is
seksisme zodanig verweven in het
bestaan dat ons geslacht meespeelt in de waardering van succes. Als in: ‘Jeetje, wat knap! En
dat voor een vrouw.’ Dat hoeft van
Simone dus niet. Nee, Van Saarloos is niet op haar piepjonge achterhoofd gevallen. Ze studeert literatuurwetenschap en filosofie,
is columnist voor NRC.next en publiceert bij de vleet. Ondertussen
liet ze meerdere uitgevers vechten
om het manuscript van haar binnenkort te verschijnen eerste roman. En ze is ook nog eens best
knap, voor een vrouw.

6

7

8

(presentatrice)

Wendy is leuk. Punt. Dat vonden
we al toen ze als jong meiske in
Over De Roooie de straten afschuimde op zoek naar mensen
die zichzelf voor duizend gulden
(ja, die had je toen nog) triomfantelijk voor lul wilden zetten en dat
vinden we nog steeds nu ze samen
is met de grote baas van RTL en
een van de belangrijkste mensen
in Hilversum is. Ze staat in de Top
5 van best betaalde tv-presentatoren, ze won diverse Televizier-ringen en ze is op haar 43ste nog
steeds woest aantrekkelijk. We
houden van Wendy.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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9

Victoria Koblenko
(seksueel intellectueel)

Slimme tante hoor, mevrouw Koblenko. Daar zat ze weer, een tijdje terug, met haar leuke voorkomen, aan tafel bij Pauw en
Witteman. Ze blies iedereen weg
met haar Oekraïense intellect. Ze
weet altijd waar ze over praat en
niemand naait haar een oor aan.
Op haar dertiende kwam ze naar

slimme blondjes

Blonde feiten
Prostitutie
Als je in Griekenland een
blondje was, dan werd je gezien
als hoer. Messalina, een keizerin
in het oude Rome, verborg haar
zwarte haar onder een blonde
pruik wanneer ze ‘s avonds
stiekem richting bordeel ging.

pruiken
In de Romeinse tijd werden
Duitse blondines gevangen
gezet. Hun haar werd eraf
gehaald, zodat de Romeinen er
modieuze pruiken van konden
maken. Een succesvolle oorlog
betekende dan ook een goede
bron van blonde lokken.

marilyn

© fotografie: 5. erwin olaf 7. nick van ormondt 8. merlin daleman 10. joost van Manen 12. merlijn doomernik

Marilyn Monroe was van nature
een brunette. Zij duldde geen
andere blondines op de sets van
films waarin ze speelde.

finland
Finland wordt gezien als het land
met de meeste natuurlijke
blondjes. Sowieso is NoordEuropa een goede plek om naar
een true blonde te zoeken. Moet
gezegd: de meeste blondgeboren babies verliezen hun lichte
haar in hun puberteit. Ook
merken veel zwangere vrouwen
dat hun huid en haar blijvend
donkerder worden.

komeet
Kometen heten zo, omdat ze
vernoemd werden naar het
Latijnse woord ‘comes’, dat ‘haar’
betekent. Omdat kometen een
lichtstreep achter zich aan
hebben als ze door de ozonlaag
gaan en verbranden, werd dit
vergeleken met blonde
lokken aan de hemel.

Nederland. Na ‘t gymnasium studeerde ze Ruslandkunde en politicologie. Recent onderzoek wees
uit dat zij de vrouw is waar mannelijk Nederland het liefst beschuiten mee eet. Als je de geluksvogel bent die met haar ontbijt,
heb je waarschijnlijk ook een wilde nacht achter de rug, want ze
schijnt dol op seks te zijn. Ook
geen slechte eigenschap.
smart
succes
sexy

11

12

••••••••••
••••••••••
••••••••••

Olympisch goud met het Nederlandse hockeyteam, werd wereldkampioen, twee keer Europees
kampioen en vorig jaar was ze nog
genomineerd voor Beste Speler
van de Wereld. Bovendien is er
geen enkele andere vrouw op
deze aardkloot die er zó sexy uitziet in een hockeypakje.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

10

Nicolette Kluijver
(presentatrice)

Het leuke aan Kluijver is dat ze
geen tutje is. En: wij worden altijd
vrolijk van haar. Komt dat door die
aanstekelijke lach? Ja, dat denken
wij. Wij kennen namelijk niemand
die zo hard lacht, zonder dat het
irritant is. Ooit begonnen bij Kinderen Voor Kinderen. Daar brak
ze door met het nummer: ‘Mama
Is Morgen Van Mij’. Inmiddels is
dit dappere multitalent zelf moeder. En ze vindt het nog leuk ook!
In 2011 werd ze uitgeroepen tot
meest sexy vegetariër en ze komt
al jaren op voor de plofkip. Of tegen de plofkip. Nu ja, je begrijpt.
En haar reportage in Playboy is
ons ook bijgebleven. Een fijne
vrouw, dat is ze.
smart
succes
sexy

10

12

Sunny Bergman
(documentairemaker)

••••••••••
••••••••••
••••••••••

11

Ellen Hoog
(hockeyster)

Een uitstekend voorbeeld van
beauty and brains, deze heerlijke
hockeydame. Want Ellen Hoog
studeerde Media & Informatiemanagement, maar staat net zo makkelijk in de Swimsuit Edition van
het legendarische tijdschrift
Sports Illustrated. En sporten, dat
doet ze dus ook. Ze won twee keer

Blond
Fact
slechts Twee
procent van de
wereldbevolking is
natuurlijk blond.

Ze studeerde Philosophy & Politics in New York en werd daardoor, zoals dat gaat, politicoloog
en filosoof. Voordat ze daadwerkelijk iets met die opleiding
deed, ging Sunny Bergman aan
de slag als actrice, hetgeen haar
rolletjes opleverde in series als In
De Vlaamsche Pot , GTST en De
Brug. Bekend werd ze pas echt
door haar omstreden documentaires met weinig aan de verbeelding overlatende titels als Sunny
Side Of Sex, Sletvrees en Beperkt
Houdbaar. Filosofische en toch
persoonlijk getinte zoektochten
naar hoe seksueel bevrijd we nu
eigenlijk zijn, liefde, vrouwelijkheid en het schoonheidsideaal.
Sunny en haar docu’s zijn omstreden in binnen- en buitenland,
dat zeker, maar toch vooral en
terecht geroemd en bekroond.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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even duidelijk op papier hebben.
Verder moet uiteraard vermeld
worden dat Dionne al sinds 2007
verbonden is aan de NOS. Van stagiair tot anchor woman, dat is een
prestatie van formaat. Matthijs
van Nieuwkerk zag dat het goed
was en vroeg haar derhalve subiet
als tafeldame, hetgeen Dionne
ook al met ontluisterend gemak
afgaat. Deze dame gaat groot
worden en dat is geheel terecht.

14

13

Lenneke
van Ingen

(agent van de sterren)

Iedere vrouw krijgt wat zij verdient: dikke vette credits dus, in
het geval van Lenneke! Weelderige krullen, grote ogen en een
goed gebekt snuitje; ze zijn wel zo
waardevol, als je agent bent van
de Nederlandse sterren. In 2007
riep Lenneke Creative Connectors
in het leven, om talent met hun
kop op tv te krijgen. Ze wil de
mensen helpen om boven dat verrekte maaiveld uit te komen. Eenmaal in de picture, is het zaak interessant te blijven. Niets ten
nadele van eendagsvliegen, maar
Van Ingen weet als geen ander
hoe je als bekend vliegje niet in de
soep van een of andere goedkope
toko belandt. Fris, jong, slim en
grappig: da’s Lenneke.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

14

Dionne Stax
(presentatrice)

Zonder enige vorm van twijfel
roepen wij Dionne Stax hierbij uit
tot Het Beste Wat Het Journaal Is
Overkomen Sinds De Oprichting
Van Het Journaal. Driewerf hoera
voor de prachtige features van Dionne Stax, dat willen we maar

smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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16

men en sneue recensenten het direct naar de prullenbak verwijzen, maakt háár niets uit. Saskia
Noort verkoopt. En dat doet ze
omdat ze precies weet hoe ze de
Nederlandse vrouw moet raken
en meesleuren uit de dagelijkse
beslommeringen vol baby’s, werk
en vreemdgaande mannen. Thrillers vol seks en liefde en zinderende spanning, Saskia maakt de één
na de ander. Alsof het niks is. Wij
vinden het knap.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

15

Hanna Verboom
(actice)

Hanna Verboom is heel knap.
Daar, we hebben het gezegd. Hadden wij geen verkering, zouden
wij direct alles in het werk stellen
om verkering met Hanna te krijgen. Ook al omdat ze zo lief is en
in de Here Jezus gelooft. Aan
Hanna heb je een goede vrouw,
dat voelen we aan alles. Ze is ook
nog eens druk met het goede doel;
haar stichting Get It Done helpt
wereldwijd kleinschalige projecten van de grond te krijgen. Projecten om arme mensen te helpen
een beter leven te krijgen. En ze
kan ook schilderen, onze lieve
Hanna, en acteren. En later, als ze
groot is, wil ze ook áchter de camera staan. Ambitieus, vrijgevig,
lief en ook nog eens razendmooi.
Hoera voor Hanna.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

16

Saskia Noort
(schrijfster)

Het succes van Saskia begint zo
langzamerhand belachelijke proporties aan te nemen. Elk boek is
gegarandeerd een bestseller.
Geldt ook weer voor de nieuwste:
Debet. Dat de literaire zuurprui-

15
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subiet mee stoppen. Dat is meer
iets voor onzekere kids. Jij bent inmiddels een vrouw. Of zoals je zelf
liever zegt: een wijf.

Tess Milne
(presentatrice)

Alsof een duikplank haar de wereld vol glitter en glamour inzwiepte. Hop, stond ze daar ineens, naast gekke Geer aan de
rand van dat zwembad. Eyeworks’
Sterren Springen had sowieso
minder goed gescoord zonder de
geinige Tess als host. Vergeet niet
dat deze bloedmooie blondine keihard gewerkt heeft om te komen
waar ze nu staat. Voordat het grote publiek wist wie ze was, deed
Milne al genoeg presentatiedingetjes. Ze begon als VJ bij TMF.
Zij kan dingen, deze vrouw.
smart
succes
sexy

smart
succes
sexy

20

Chantal Janzen
(musicalster)

••••••••••
••••••••••
••••••••••

17

18

Ilse DeLange

© fotografie: 13. bmh foto 15. nine ijff 16. cornelie tollens 18. paul bellaart 20. nick van ormondt

(zangeres)

Och Ilse… De kuiltjes in je wangen, die olijke ogen, die blonde
haren, dat schattige boerenaccent. En altijd nog een zweem van
de schoenenverkoopster die je
ooit was. Dat ben je natuurlijk al
lang niet meer. Je bent Ilse DeLange in plaats van De Lange; zonder
spatie, maar mét succes. Je maakt
het soort countrypop dat niet ons
ding is, maar waar je goud geld,
bergen hits en trouwe fans mee
oogst. Je bent jurylid bij The Voice
of Holland. Je gaat zelfs met Waylon naar het Songfestival, het is je
vergeven. Nederland is verliefd op
je, Ilse. En wij stiekem ook.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

••••••••••
••••••••••
••••••••••

18

20

paar PVV-stemmers na is Nederland fan van Anouk. Als wij bij
mensen thuis zijn, en we zien
geen cd’s van haar in het cd-rek
staan, maken we direct rechtsomkeert. Dan zijn dat gewoon onze
types niet, heel simpel. Los van
dat zangtalent en je dappere
Songfestivalavontuur, ben je ook
gewoon een leuke meid. Lekker
no-nonsense, daar houden wij wel
van. Had jij vroeger niet een gouden tand? Kostelijk! Blijf maar
lekker jezelf Anouk. Nou ja, dat
afro-Amerikaanse straataccent
past niet meer bij je, daar moet je

Persoonlijk hebben we geen
ene moer met musicals. Noem
ons wereldvreemd, maar wij
vertrouwen geen enkele vrouw
(of man) die tijdens een toneelstuk plotsklaps in zingen uitbarst.
Dat is gewoon raar. Lastig dus,
dat Chantal Janzen vooral bekend
is van die ellendige musicals.
We nemen het haar verder niet
heel erg kwalijk. Ze is immers
belachelijk succesvol, hengelt
er bergen met geld mee binnen
en we moeten altijd zo om haar
lachen. Ze heeft humor, deze in
het Limburgse Tegelen geboren
blondine. Scherpe humor zelfs
(‘Wat kan die meid hockeyen,
hè?’). Ze speelt in films, acteert,
presenteert, zingt en danst. En
we vermoeden dat ze duivelse
kunstjes kan tussen de lakens,
maar dit geheel terzijde.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

Blond
Fact
Princess Diana gaf
bijna € 4500 per jaar
uit om met gebleekt
haar door het leven te
kunnen gaan.

19

Anouk
(zangeres)

De rasechte rockchick heeft al
vier mensen op de wereld gezet.
Doen wij haar niet na. Op een

19
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24

Nicolette van
Dam

Geraldine Kemper
(presentatrice)

Ja hallo, hoe leuk wil je zijn?!
Geraldine (we mogen geen Gerrie meer zeggen) is zo’n type met
wie wij ons niet zouden vervelen.
Op saaiheid hebben we haar nog
niet kunnen betrappen. Ze is niet
alleen mooi en spannend, ze is
ook serieus en een doorzetter
bovendien. Dat zagen we al bij
Expeditie Robinson , waarin ze
het tot in de finale schopte. Voor
het goede doel zoende ze in Het
Glazen Huis met haar expeditievriendin Anna. En ze gelooft niet
in monogamie. Dan ben je dus
gewoon heel slim.

(presentatrice)

Nicolette is slim bezig. Ze rijdt in
een voor haar door ontwerper Piet
Boon gepimpte Range Rover Evogue en drinkt voor een vorstelijk
bedrag thee met haar moeder in
die best beroerde Lipton-commercial, om maar iets te noemen.
Ze werd bekend als model, maar
verdient haar geld nu vooral met
acteren en presenteren. Zo werkte
ze mee aan gezaghebbende films
als Plop In De Stad en Zoop In
Zuid-Amerika en presenteerde ze
belangrijke shows op wijlen
jeugdzender Jetix. Ja, onze Nicolette is dol op kinderen. Ze is momenteel derhalve voor de tweede
keer in haar leven zwanger en dat
feit maakt haar wat ons betreft tot
een heuse MILF.
smart
succes
sexy

smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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22

Sylvia Hoeks

Bobbi Eden
(pornoactrice)

Deze kleine Haagse werd groot
dankzij haar machtige boezem
en sensuele uiterlijk, waarmee ze
vele adult-films opsierde. Porno,
noemen we dat in de volksmond.
Inmiddels is ze zakenvrouw,
columnist, tv-persoonlijkheid,
speelde ze in clips van Ferry Corsten en mede-blondine Gordon
en schreef ze een openhartige
bestseller over haar eigen leven
als pornoster. Ze doet ook nog
wel wat porno, maar dan op haar
eigen label en niet meer voor
de grote productiemaatschappijen. Ze woont samen met haar
eveneens blonde man, Mark, in
Los Angeles.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••
(10, als je van porno houdt)

(actrice)
21

23

Blond
Fact
In het oude rome
probeerden vrouwen
hun haar blond te
verven met duivenpoep.
tijdens de renaissance
deden ze dat met
paardenpies.

Een klassieke schoonheid, deze
Sylvia Hoeks. Niet gek dus, dat
ze in eerste instantie model
werd. Daarna volgde de toneelschool in Maastricht en niet lang
daarna volgden grote tv-rollen
in Vuurzee, Gooische Vrouwen ,
Bloedverwanten en Overspel.
In de bioscoop kennen we haar
vooral van Tirza , Bro’s Before
Ho’s en Duska, waarvoor ze een
Gouden Kalf won. Het slechte
nieuws: we raken Sylvia kwijt. Let
maar op. Inmiddels speelt ze namelijk al naast Geoffrey Rush en
Donald Sutherland (!) in The Best
Offer, van de Italiaanse regisseur
Giuseppe Tornatore. Tot slot is
ze naar onze bescheiden mening
in het bezit van de mooiste billen
van Nederland.
smart
succes
sexy

••••••••••
••••••••••
••••••••••

••••••••••
••••••••••
••••••••••
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Anouk Smulders
(alleskunner)

Anouk is een alleskunner. Ze is
model en derhalve knap, stond
zelfs op de cover van de Franse
Elle, maar dat is momenteel
slechts bijzaak voor de vrouw van
paparazzifotograaf Edwin Smulders. Ze presenteert gloedvol Holland’s Next Top Model, vertelt regelmatig over mooie mensen en
fijne mode in RTL Boulevard en is
naar eigen zeggen algeheel lifestyledeskundige. Ze wordt dit jaar
bovendien veertig en dat zou je
niet zeggen.
smart
succes
sexy

••••••••••
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Vrouwen van wie wij
hopen dat ze volgend
jaar in De Lijst staan:

A

A
B

Hesther Jolly
(storytelling consultant)

C

Hesther (met twee h’s, alsjeblieft) is storytelling consultant,
wat volgens haar inhoudt dat ze ‘geloofwaardige verhalen
bouwt voor mensen, merken en bedrijven’. Dat doet ze momenteel voor het nieuwe project van dancemiljonair Duncan Stutterheim en partners: de A’dam-toren aan het Amsterdamse IJ.
Ze is bezig met een boek waarin ze ons fijntjes gaat uitleggen
hoe we van onszelf een merk kunnen maken. Hesther werd
door Viva in 2011 uitgeroepen tot derde meest succesvolle
zakenvrouw van Nederland. En dan ziet ze er ook nog zo uit…

B

Sharon Jacky van Lokhorst
(hoofdredacteur)

Op de vraag wat ze geworden zou zijn als ze geen hoofdredacteur was, antwoordde Sharon Jacky van Lokhorst onlangs: ‘Ik
twijfel tussen patholoog-anatoom en pornoster, maar ik denk
toch het laatste.’ Hilarisch. Een slimme vrouw met humor, dat
zie je zelden. Deze hyperactieve en bijzonder geestige krullenbol bestiert al jaren met hart en ziel wijntijdschrift Winelife.
Niet slecht voor iemand die in eerste instantie niet bijster veel
van wijn wist. Dat wist ze naar eigen zeggen te compenseren
met ‘een belachelijke hoeveelheid geestdrift, inzet en vrolijkheid (en drank)’. En ze leert snel, dat ook.

© fotografie: 21. nick van ormondt 22. marq laurenz 25. nick van ormondt

A

C

Stine Jensen
(filosoof)

Stine staat niet in de Runners Up omdat ze met ogen dicht haar
veters kan strikken. Stine denkt na, en dat geeft ons een veilig
gevoel. Als bewonderaar van de Joodse filosofe Hanna Arendt,
staat ze ferm achter deze uitspraak. ‘Als de mensheid ophoudt
kritisch na te denken over zichzelf wordt het gevaarlijk.’ Stine,
klinkt Deens hè? Klopt, is ze ook. Haar uiterlijk en bedenkelijke
inborst doen ons denken aan Katrine, die hotshot uit de serie
Borgen. Stine studeerde cum laude af in de literatuurwetenschap, deed filosofie, promoveerde en publiceert columns en
essays voor kranten en bladen. Ze is filosoof en schreef stapels
boeken. Kortom: check out the big brain on Stine!

Verantwoording
De lijst van 25 slimste blondjes is samengesteld door een vakkundig en totaal niet onpartijdig panel
dat heeft geselecteerd op a) intelligentie, b) succes en c) schoonheid. In willekeurige volgorde.
Maar charisma was waar het uiteindelijk allemaal om draaide en daarom loopt de som der punten
niet altijd parallel aan de positie op de ranglijst.

