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V
ia social media hebben zóveel goede
klanten en lieve vriendinnen van Pie-
teke, Julian, Suus en Dolph Bode
zich voor Ladies Night aangemeld,
dat de Haagse juwelierswinkel al

’s morgens tegen tienen opent. Bescheiden als
de meeste vrouwelijke klanten zijn, gebruiken
sommigen de naam van hun echtgenoot.
Over botox en fillers wordt evenmin gespro-

ken, maar de jonge cosmetisch arts Diederik
van Imhoff groet lachend en toch discreet de
fraaiste jongedames van wie hij vast en zeker,
frons- en voorhoofdsrimpels en kraaienpoot-
jes heeft laten verdwijnen. En/of kuiltjes in de
kin, bunny lines (lijntjes bij de neus), gummy
smiles en naar beneden trekkende mondhoe-
ken. Geen spoor meer van te zien. Een natuur-
lijk resultaat, dat is het motto van Diederik.
Hij en Dolph zijn de enige mannen tussen

de vele tientallen vrouwen, die niet alleen kij-
ken naar de collectie exclusieve gouden juwe-
len met diamanten en kleurstenen en ook
meer betaalbare bijoux van bekende merken.
Ze kopen ook. Esthetisch tandarts Lisette

Bolte-Rademakers schikt heur mooie haren
om haar B&B-oorbellen te laten zien.
Digna de Groot, Eliane Rijkens, Alexan-

dra Herman-Iwanoska, Titia Kiewiet de
Jonge en Tascha Lentze gaan als bliksem-
schichten door de winkel, die nog tot ver in
buurtschap Centrum doorloopt.
,,Veel van onze juwelen hebben we tijdens

verre reizen over de hele wereld ingekocht,’’
verklapt Pieteke, de oudste dochter in het fa-
miliebedrijf. ,,We hebben veel unieke stukken,
ook vintage. Onze klanten hebben een goede
smaak.” Ze zegt het niet, maar dat geldt ook

voor oud-koningin Beatrix die op haar toen-
malige staatsiefoto oorhangers draagt, mét
saffier en diamant, die hier zijn gemaakt. De
foto werd later door kunstenaarAndyWarhol
gebruikt in zijn portrettenreeks Reigning
Queens.
Hij maakte ook een schilderij van Lady

Diana Spencer, prinses van Wales, waarop
Lady Di staat afgebeeld met een gouden an-
tiek collier en bijpassende oorhangers, geheel
bezet met oudslijpsel diamanten. Juwelen die
oorspronkelijk uit de B&B-collectie komen.
De meeste vrouwen drinken tijdens het

keuren en passen een glaasje wijn van Fleur
d’Amaurigue, die een wijngaard in Frankrijk
heeft. Voor ze de winkel verlaten krijgt elke
dame een goodiebag waar bijna dertig spon-
soren goed hun best voor hebben gedaan. De
fraaie tas met inhoud is bijzonder gewild,
horen we van Suus, de jongste dochter Bode.
,,Omdat daar altijd veel goede dingen inzit-

ten. Zoals het masker van Origins en heerlijke
shampoo van l’Oreal. Rituals doet ook elk jaar
mee met een heerlijke scrub, en nagellak van

Deborah Lippmann, bosbesthee van Pira-
mide, Molton Brown en badzout van Caesar...’’
Zelfs hydropeptide (tegen huidveroudering)

zit erin, van Bianca Richmond. De achter-
naam is een indicatie van de prijs.

Levenscoach
,,Waar is Patty?” roept eenmeisje. ,,Bij de mut-
sen,” zegt een ander, maar ze bedoelt dat zeker
niet onaardig. Patty, dat is levenscoach Patty
Harpenau, die voor een goede vriendin, kaal
geworden door de chemokuren, een prachtige
muts haakte. De vriendin zei dankbaar: Een
muts voor een muts. Dát werd ook de naam
van de actie die volgde na een berichtje op Fa-
cebook en Twitter. Meteen werden 78 mutsen
besteld en gemaakt.
Bevriend journaliste Marjolein Hurkmans

las het bericht en ging helpen. Ze schreef er
met Harpenau een boek over. Daar staan 22
patronen in van mutsen die je kunt breien,
haken of allebei. ,,Nee hoor,” zegt Hurkmans
lachend. ,,Dat is helemaal niet moeilijk. Jij
kunt het ook zo leren.’’

Z Julian Bode, Digna de Groot, Eliane Rijkens, Alexandra Herman-Iwanoska, Titia Kiewiet de Jonge, Ta-
scha Lentze en Lisette Bolte-Rademakers hebben dolle pret op ‘Ladies Day’. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Familiebedrijf Bodes & Bode juweliers organiseerde in de winkel aan de Denneweg een heuse
‘Ladies Night’. De Haagse societydames waren zó belangstellend dat er maar een ‘Ladies Day’
van werd gemaakt. En daar werd een héél goed doel aan gekoppeld. Een muts voor een muts.

Z V.l.n.r.: Schrijfster Patty Harpenau, Adry Sijssens van B&B en Mar-
jolein Hurkmans, die met Patty de actie ‘Muts voor een muts’ doet.

Z Suus (l.) en Pieteke Bode. Samen met nóg een zus en broer vormen
ze de vijfde generatie van B&B, met ook een winkel in Amsterdam.

Z Broer Dolph Bode, Sophie Leembruggen, cosmetische
arts Diederik van Imhoff en Linda de Bruijn (Soap).

ZModedames en sponsoren Liset van Rooyen, Yvonne de
Groot, Priscilla Slager met Mirjam van Kampen.

ZDeWassenaarse societydame Christel Benninga met
zakenvrouw en fondsenwerver Lideweij Hilarides.

‘WaarisPatty?Bijdemutsen!’

LEO
VANDER
VELDE

Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.bij ons inDEN HAAG

Onze goodiebag is erg
gewild omdat daar veel
goede dingen inzitten
–Suus Bode


