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Marjolein de Jong heeft een
man en twee dochters (9 en 11
jaar). Ze wonen in Loenen aan

de Vecht.

onderzoeken. Zij komt uit een dominees -
gezin. Mijn grootvader was een progres-
sieve, sociale man. Iedereen kon bij hem
terecht. Mijn moeder heeft daar ook een
positieve tik van meegekregen. Als iemand
problemen heeft, staat ze klaar.”

“Bij ons goot ze dat ook met de paplepel
naar binnen, letterlijk ook: pannetje hier,
pannetje daar, Henny komt net uit het zie-
kenhuis en woont alleen, Marjolein, ga jij
even kijken bij Henny of ze wat nodig
heeft. Ik vond het normaal om als klein
kind al naar Henny te wandelen om haar
te helpen in het huishouden. Lekker bezig
zijn, dat vond ik fijn. Nu nog.”

Haar telefoon gaat drie keer achter
elkaar. De eerste twee keer kijkt ze alleen
wie het is. 

De derde keer springt ze op van tafel.
“Ik moet zo even terugbellen, het is mijn
oudste dochter. Die heeft vandaag de Cito-
toets gedaan.”
Loopt u altijd op gympen?

“Nee, ik doe ook soms hakken, maar op
dagen dat ik van tevoren al weet ik hoeveel
meters ik moet maken, thuis en hier, trek
ik gewoon mijn gympen aan. Stom?”

Nee, helemaal niet. Ik denk dat
patiënten het ook leuk vinden.

“Ja, die zien graag het mens doorsche-
meren in een dokter.” 

We gaan terug naar de lobby. Daar zitten
andere vrouwen te wachten met een
barista cappuccino.
Wie is die vrouw op dat schilderij?

“Frida… Wacht even hoor, Alzheimer
light, ik bel je daar nog over. Hier, neem
een appeltje mee voor in de trein. Mis-
schien wel twee. Je weet het hè, an apple a
day… Er zit iets ongelooflijk goeds in de
schil, daar is laatst nog een onderzoek over
gepubliceerd.” 

Een paar dagen later belt ze me over het
kunstwerk. “Frida Kahlo. Natuurlijk. Een
geweldige vrouw die haar hele leven
kampte met zware gezondheidsproble-
men. Ik geloof dat ze 30 keer is geopereerd
voor ze stierf op haar 47ste.”
Hoe is het met uw vriendin?

“Zij is overleden. Heel verdrietig. Ja,
dan weet ik weer waarvoor ik het doe. Niet
dat ik het nodig heb.” l


