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de 
dames
van 
dam
In Amsterdam woont een 
bijzondere familie. Een 
matriarchaat waar alles 
draait om grootmoeder 
Lily, moeder Karin en 
dochter Nicolette van Dam. 
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Nicolette vaN Dam (26)

Dochter van René en Karin

Beroep  Presentatrice en 

actrice

Woont samen met  

Bas Smit (30)

Brak door als Bionda in  

de jeugdserie Zoop

Speelde in Voetbalvrouwen

Presenteerde De Bloemenstal, 

Ik wed dat ik het kan, Achmea 

Kennisquiz, Help, ons kind is 

te dik, RTL Woonmagazine, 

My name is

merk Celyn b., Herrlicher, 

Isabel Marant

Winkels VLVT, Zara, Raak

Stijlicoon Leontine Borsato

Kledingstijl Stoer en 

tikkeltje sexy

Schoenen Doordeweeks 

sneakers, ballerina’s en slee-

hakken. Pumps als ze uitgaat 

Jurkje Een goudsatijnen jurk, 

gekregen van Percy

lingerie Victoria’s Secret

Beste advies Draag waar  

je je lekker in voelt 

trots op haar, wenkbrauwen 

en lippen

Houdt niet van Crocs

truitje JoHn SMEDLEy € 119 

broek ToMMy HILfIgER € 99,90 

gympen goLDEn gooSE € 275 

tas By MaLEnE BIRgER € 339
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Nicolette jurk STELLa 

MCCaRTnEy € 839 

ketting LanVIn € 839 

oorbellen LyPPEnS € 19 

Lily jurk THE PEoPLE of THE 

LaByRInTHS € 595 collier, 

ring en armband LyPPEnS 

€ 6498, € 495 en € 1995 

Karin jurk DIoR € 1680 

oorbellen en ring 

SCHaaP En CITRoEn
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lily FelteN (74)

moeder van Karin en 

Marlene

is sinds 12 jaar weduwe

Was 42 jaar getrouwd 

Beroep Was vroeger 

mannequin

merk Rosner

Winkel Jos Bles

Stijliconen Sophia Loren, 

Elizabeth Taylor

Schoenen altijd een hakje

Jurkje overslag met een 

beetje decolleté

Sieraden Wat ik heb, 

wordt gedragen

ergernis Door mijn  

volle boezem is lingerie 

kopen lastig 

allergisch voor colletjes

make-up Eyeliner, 

lippenstift

trots op nagels 

Beste advies Ik gééf 

graag advies

Houdt niet van gladiator-

schoenen

top DIoR BIJ fRED Van 

WoRDRagEn € 1280 ring 

SCHaaP En CITRoEn € 7800
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jurk DIoR € 1200 vestje € 425 

sjaal VInTagE HERMèS riem en 

tas BaLLy € 250 en € 750 

oorbellen LyPPEnS € 695 

zonnebril PuCCI € 249,95
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jurk S’noB € 170 

oorbellen LyPPEnS € 199

rechterpagina: 

kaars oRTIgIa € 33 

collier op hoofd, armband, 

ring en parels LyPPEnS 

€ 6498, € 1995, € 495 en 

€ 59 tasje HET KaBInET  

€ 85 bril fEnDI € 294,95
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jurk en riem RIKa € 269 

en € 119 pumps PRaDa 

€ 420 ballerina’s LanVIn 

€ 595 rechterpagina: 

Lily jurk THE PEoPLE of  

THE LaByRInTHS € 595  

tas DoMInIo € 696 

Nicolette jurk RIKa € 269 

riempje SuPERTRaSH € 39 

1042205_dames van dam.indd   22 21-07-11   11:45



mode.l23

1042205_dames van dam.indd   23 21-07-11   11:45



24lmode.

jurk SagE anD IVy 

jasje HunKy DoRy € 375 

muts HuManoID € 86 

oorbellen LyPPEnS € 199 

ring SCHaaP En CITRoEn 

€ 4290 clutch RIKa € 380
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KariN vaN Dam (50)

moeder van nicolette en 

Sebastiaan

is 35 jaar samen met René

Werkte als mannequin voor 

onder meer frank govers en 

addy van den Krommenacker 

Nam met haar man de slagerij 

van zijn ouders over

Begonnen samen Traiteur, 

Cateringbedrijf en Brasserie 

Van Dam 

merk Citizens of Humanity, 

Celyn b., By Malene Birger

en Diane von furstenberg 

Winkels Villanova, Charly, 

VLVT, Raak, french 

Connection en Zara

Kledingstijl Stoer 

maar vrouwelijk

Schoenen Hakken van  

twaalf centimeter

Jurkje niet te tuttig

lingerie Een beetje push-up

Kostbaarste bezit De 

Chanel-tas die ze van haar 

kinderen kreeg

ergernis Verkeerd licht in 

 paskamers

Beste advies Van mijn 

 moeder: als iets goed is,  

koop er dan nog eentje

blouse ZaRa € 69 oorbellen 

en collier SCHaaP En 

CITRoEn € 1975 en € 5590 

bril fEnDI € 194,95
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                ‘als ik vroeger 
   uitging, droeg ik 

de 
seks-

schoe-
nen 
van 

oma’

Nicolette “Oma is gek op hoge hakken.”

Karin “Nu is dat wat minder.”

Lily “Maar er moet nog steeds een hakje onder een 

schoen zitten.”

Nicolette “Mijn nichtje en ik vonden het altijd cool 

om oma’s hakken aan te doen.”

Lily “Jullie droegen ze ook als jullie uitgingen.” 

Nicolette “Ook onze vriendinnetjes leenden haar 

schoenen. Verleidingsschoenen noemde oma die.”

Lily “Nee, seksschoenen.”

Nicolette “Ik wilde het een beetje netjes verwoor-

den. Maar oké, seksschoenen. Mijn vriendin had 

gezoend met een jongen en dat kwam volgens 

haar door die schoenen.”

Lily “Als ze mijn schoenen aanhad, werd ze 

gezoend.”

Nicolette “Oma deelt alles, ze is nooit gierig. Ze 

vindt het leuk als wij ons lekker voelen, als wij 

succes hebben.”

Karin “Als wij er mooi uitzien, geniet ze daarvan.”

Lily “Dat geeft me een kick.”

Karin “Dat heb ik ook als Nicolette er mooi uitziet. 

Als ze naar een feestje of première gaat en het hele 

plaatje klopt.”

Nicolette “De zwarte sjaal van oma lenen we ook 

graag.”

Karin “Een heel zachte sjaal die ze al jaren heeft.” 

Lily “Iedereen leent die sjaal. Ik mag van geluk 

spreken als ik hem zelf kan dragen.”

Nicolette “Ik vind dat jullie je hartstikke leuk 

kleden.”

Karin “We hebben dezelfde smaak. Het is wel 

eens voorgekomen dat we afzonderlijk van elkaar 

dezelfde schoenen hebben gekocht.”

Nicolette “Ja, toen had mama bij Zara in Spanje 

een paar hakken gekocht en ik in Nederland.”

Karin “Met mijn zus heb ik dat ook.”

Nicolette “En ik met mijn nichtje. Ik had haar eens 

aan de telefoon en vertelde dat ik een heel gaaf 

jurkje van Pinko had gekocht. Toen zei ze: ‘O ja, 

ik weet het al, die koraalroze. Die wilde ik ook, 

maar ze hadden ’m niet in mijn maat.’ Dat gebeurt 

regelmatig in onze familie.”

Karin “We winkelen ook het liefst met elkaar.”

Nicolette “Dat is snel en efficiënt. We zijn heel 

eerlijk in ons commentaar.”

Karin “We hoeven elkaar alleen maar aan te kij-

ken. Ik ga weleens alleen, maar dan ben ik toch 

wat onzekerder. Ik ben een Weegschaal, dus ik 

kan sowieso erg twijfelen.”

Nicolette “We hebben toevallig volgende week 

een groot familiefeest waarbij de dresscode black 

tie is.”

Karin “Dan wil je toch wel even een mooie jurk 

hebben. Ik heb laatst een hele mooie in Spanje 

gekocht.”

Lily “Ik ben nog niet geslaagd. Heb niet precies 

in mijn hoofd wat ik wil, moet er echt tegenaan 

lopen.”

Nicolette “Ik ben van het laatste moment, oma 

bereidt normaal gesproken alles goed voor. In de 

winter koopt ze alvast haar badpakken voor de 

zomer.”

Lily “Dat komt ook doordat ik een lastige maat heb.” 

Karin “Niemand heeft zo veel badpakken als zij.”

Lily “Negen. Je weet nooit wie je tegenkomt.”

Karin “Mooie badpakken in felle kleuren. Geen 

zwarte.”

Lily “Nee, geen zwart in de winter.”

Nicolette “Oma geeft graag advies: geen schoenen 

nicolette
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jurk VInTagE CHanEL 

€ 595 oorbellen 

LyPPEnS € 199 

schoenen REPLay 

€ 119 ringen CaLVIn 

KLEIn € 60 
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          ‘tip van oma: 
als je een goede 
     broek 

ziet, 
koop 

er dan 
twee’

met enkelbandjes dragen bijvoorbeeld. Het liefst 

huidkleurige, want die maken je benen langer.”

Karin “Als je een goede broek hebt, koop er dan 

nóg een.”

Nicolette “Die gladiatorschoenen met bandjes 

vindt ze afschuwelijk.”

Lily “Die maken je benen korter.”

Nicolette “Benen moeten lang lijken.”

Lily “Dat is toch ook mooi?”

Nicolette “Oma zou graag willen dat ik mijn haar 

wat meer verzorg als ik niet aan het werk ben.”

Lily “Thuis doet ze er niet zo veel mee. Als ik haar 

op televisie zie, denk ik: och, wat heeft ze toch 

mooi haar.”

Nicolette “Als ik niet hoef te werken, vind ik het 

fijn om er lekker relaxed bij te lopen. Dat geldt ook 

voor mijn kleding, daar ben ik voor mijn werk al 

genoeg mee bezig. Ik heb thuis geregeld doorpas, 

dan ligt het hele huis vol met kleding en schoenen 

en maken we setjes voor meerdere  afleveringen. In 

mijn vrije tijd houd ik het liever rustig: een spijker-

broek en een shirtje. Behalve als ik ga stappen. 

Dan trek ik een kort jurkje aan met een paar hele 

hoge hakken.”

Karin “Ze heeft de mooiste schoenen. Maar ze doet 

inderdaad geen boodschappen op hoge  hakken.” 

Nicolette “Absoluut niet. Ik ga gewoon op gympen 

of ballerina’s. Of op sleehakken, die draag ik ook 

veel in de zomer omdat ze zo lekker zitten.”

Karin “We proberen er alle drie altijd verzorgd uit 

te zien.”

Nicolette “Vooral onze handen verzorgen we 

goed, dat is echt iets wat we van oma hebben 

overgenomen.”

Karin “Mijn moeder heeft er ook altijd op gehamerd 

dat we onze huid goed moeten schoonmaken.” 

Nicolette “Altijd je make-up eraf halen voor je naar 

bed gaat. Als we samen op vakantie zijn en ik sta 

mijn tanden te poetsen, hoor ik: ‘Niet zo hard.’”

Lily “Dat is slecht voor je tandvlees. Als Nicolette 

haar ogen afschminkt, krijgt ze ook op haar kop. 

Dan staat ze toch te boenen.”

Karin “Dat moet zachtjes, van binnen naar  buiten. 

Allemaal dingen die we van mams hebben geleerd.”

Lily “Ik vind het niet leuk om ouder te worden. 

Een prikje hier en daar zou ik best willen.”

Nicolette “Dat mag niet van ons. Soms trekt ze 

haar gezicht strak om te laten zien hoe een facelift 

eruit zou zien. Maar dan is ze oma toch niet meer? 

Je durft het trouwens toch niet. Je hebt een grote 

mond, maar ondertussen.”

Lily “Maar dan krijg ik wel verkering.”

Nicolette “Nou, oma krijgt aandacht genoeg. Van 

alle mannen, van alle leeftijden. Maar opa is haar 

enige liefde.” 

Lily “Ik heb nooit een andere man willen hebben.”

Karin “Ik sta niet negatief tegenover plastische 

 chirurgie. Als ik vind dat ik een vermoeide blik krijg, 

zou ik daar misschien iets aan laten doen. Ik zag 

laatst Jane Fonda op televisie. Die vrouw is 73, heeft 

ook ingrepen gehad, maar op zo’n mooie manier. 

Niet too much. Als het ook op die manier kan ...” 

Nicolette “Zolang het maar natuurlijk blijft. Mensen 

vragen weleens of ik mijn lippen op heb laten 

 spuiten en hairextensions heb, maar dat is niet zo. 

Mijn wenkbrauwen verf ik ook niet. Ik was van-

ochtend bij de mevrouw die mijn wenkbrauwen in 

model brengt. ‘Mensen willen jouw wenkbrauwen’, 

zei ze. Daar moet ik dan om lachen.”  

bekijk De backstageviDeo op linDamagazine.nl
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