INTERVIEW

Locatie golfclub Almeerderhout Kleding van Preferido en Mango

Jennifer de Jong

Eigenlijk
ben ik
hartstikke
lief
Met haar engelengezichtje en maatje XS oogt Jennifer de Jong als
een breekbaar poppetje. Maar schijn bedriegt. Jennifer is verre
van fragiel. In Anno sprak ze openhartig over burgerlijkheid,
biologisch eten, haar beschermde opvoeding en haar lak aan de
labels die men overal op plakt. Jennifer stippelt haar eigen weg
uit. Zeg dat ze iets niet kan, en deze Brutale Meid gaat er dwars
tegenin. Om te bewijzen dat je ongelijk hebt.
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rutaal-zijn kun je op verschillende manieren opvatten:
een grote mond hebben, stoer doen. Dat is de kant van
Jennifer, die je zag in programma’s als Brutale Meiden,
Brutale Moeders en Hemd Van Je lijf. Maar brutaal-zijn
is ook: gewoon je eigen weg gaan. Bijvoorbeeld als de rest
van de wereld roept dat biologisch iets is voor geitenwollensokken-types is, en dan een biologische lunchroom beginnen.
Of trouwen op je vierentwintigste, terwijl men zegt dat het juist
‘brutaal’ is om maar wat in ’t rond te vrijen.
Jennifer komt allerliefst en zachtaardig over, heel anders dan
hoe ze zich op tv manifesteert. ‘Ik heb verschillende kanten,’
reageert ze op de vraag, hoe brutaal ze in ’t echt is. ‘De kant
die de kijker zag bij Brutale Meiden, is maar één kant van mij.
Het paste natuurlijk bij het format om dingen op een bepaalde
manier te doen en te zeggen. Ik hoefde daar absoluut niet voor
te acteren. Want dat tegendraadse zit beslist in mij. Ik weet heel
goed wat ik wil. En vooral: wat ik juist niét wil. Maar tegelijkertijd
kan ik ook hartstikke lief zijn, hoor.’

Mijn vader was vroeger
nogal een wilde…
Jennifers zachte kant heeft z’n oorsprong in haar moeders genen,
terwijl ze haar brutale karakter van haar vader heeft geërfd. ‘Ik
wist helemaal niet dat ik op mijn vader lijk. Daar kwam ik kort
geleden pas achter, toen mijn vader zestig werd. Mijn zussen
en ik organiseerden een surpriseparty en vroegen vrienden en
familieleden om een anekdote over hem op papier te zetten. Nou,
de verhalen die we toen te lezen kregen… Ik wist niet wat ik las!
Mijn vader weet wat er in de wereld te koop is, hij was vroeger
nogal een wilde. Daar hadden mijn zussen en ik geen idee van.
Hij bleek ook dat zoeken naar grenzen en die bewijsdrang te
hebben. Net als ik. En ineens begreep ik zijn keuzes.’
Jennifer doelt op haar opvoeding. Als driejarig meisje verhuisde
ze met haar ouders naar Almere. Haar vader had al snel in de
gaten, wat voor vlees hij in de kuip had met Jennifer en hield
haar kort. Heel kort. ‘Geen logeerpartijtjes, geen feestjes, geen
jongens. Ik weet nog goed dat ik op m’n veertiende (!) voor het
eerst naar de kinderdisco mocht. Die was voor kids tot veertien
jaar, kun je nagaan. We woonden in Almere Haven. Op café Zus
& Zo en het theatercafé na was daar niets te doen en zelfs daar
mocht ik tot mijn 17e niet naartoe. Als oudste van drie dochters
moest ik altijd de knikkers uit de stront halen, ik moest letterlijk
overal voor vechten. Laten we het zo zeggen: het was best pittig.’

Gigantische ontlading
Al vroeg in haar jeugd begon Jennifer met toneelspelen. Het
gaf haar de vrijheid om te doen wat ze in het echte leven niet
mocht. ‘Ik speelde voornamelijk bitchy rollen, waarin ik de
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Een eigen lunchroom runnen is honderd
keer zwaarder dan televisiewerk.

Op haar 19e brak Jennifer door als Julia in de hitserie Fort Alpha.
Tatum Dagelet speelde de rol van Isolde en de twee werden
vriendinnen. ‘Toen Fort Alpha stopte, zeiden Tatum en ik heel
jolig tegen de producer, dat we een goed idee hadden voor een
nieuw programma. Tot onze verbazing reageerde hij enthousiast
en serieus. Binnen een week moesten we ons format inleveren.
Daar stonden we dan. We hadden zomaar wat geroepen, een
plan hadden we niet. Maar goed, de kans was natuurlijk te mooi
om te laten liggen. De hele week kwam er niets tevoorschijn.
Pas op de avond voor de afspraak schreven we een format.
Ik weet niet waarom - het plan was werkelijk te kinderachtig
en onprofessioneel voor woorden - maar we mochten een
proefaflevering maken. Die sloeg wonderwel aan en niet veel
later gingen we los. Dat gaf zo’n gigantische ontlading! Binnenin
me kookte ’t. Ik woonde nog thuis en alles wat ik altijd binnen
had moeten houden, kwam er nu plotseling uit.’

Zwaar overdreven
Jennifer was druk in de weer met Brutale Meiden en werd
ondertussen smoorverliefd op Mike Kepel. Ze was nog maar
vierentwintig, toen ze met hem trouwde. Een half jaar later beviel
ze van dochter Mila. ‘Mike en ik zijn nog steeds verliefd op
elkaar. Afgelopen kerst vroeg hij me of ik voor een tweede keer
met hem wilde trouwen. In Vegas! Dat is al van jongs af aan
een droom van mij. We gaan straks helemaal over the top, in
zo’n echte weddingchapel met een nep-Elvis als priester en een
zwaar overdreven Vegas bruidsjurk.’
Uiteraard gaat Mila mee. Zij is inmiddels tien en groeit op in
een heel ander Almere dan haar moeder. ‘Het spijt me, maar ik
moet eerlijk zeggen dat ik Almere niet een gezellige stad vind.
Het is allemaal te groots en weids. Neem het Stadhuisplein:
een paar kleine kioskjes in het midden waar je dan sapjes,
ijsjes en sandwiches kunt kopen, zou wonderen doen. Een
beetje wat ze in Amerika in een mall hebben. Maar goed,
mijn hele familie woont hier en op zich hebben we het prima
naar ons zin. Mila krijgt een vrijere opvoeding dan ik. Ze mag
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bijvoorbeeld doen en zeggen wat ze wil. Maar dat betekent
uiteraard niet dat er geen grenzen zijn. We geven haar heel
veel liefde, warmte en geborgenheid. En dat krijgen we ook
weer terug. Ik ben enorm trots op haar.’

Mijn wereld stortte in
Samen met haar zus Joyce opende Jennifer in het najaar van
2010 een lunchroom aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam,
Sugarless. ‘Ik heb altijd al gedroomd van mijn eigen zaak. Ik
wilde eigenlijk een American Bakery, zo’n schattig zaakje met
mierzoete, kleurrijke muffins en broodjes.’ Het werd dus het
tegenovergestelde. Sugarless is een biologische lunchroom,
streng verboden voor geraffineerde suikers. De zaak sluit
naadloos aan bij Jennifers huidige levensstijl. ‘Twee jaar terug
liep ik rond met allerlei vage klachten. Hoofdpijn, chronische
vermoeidheid, continue niesbuien, misselijkheid, koude handen.
Dat soort dingen. Na talloze doktersbezoeken kwam ik erachter
dat ik Candida heb, een schimmelinfectie in de darmen. Iedereen
heeft de Candidaschimmel. Maar ja, één op de vier Nederlanders
- onder wie dus m’n zus en ik - heeft er teveel van. Omdat
Candida niet door de reguliere gezondheidszorg wordt erkend,
heeft vrijwel niemand er ooit van gehoord.’ Candida is een reactie
op stress, antibiotica, maar ook op slechte voedingsstoffen als
E-nummers en geur-, kleur- en smaakstoffen. ‘Zie het als een bos
prachtige bloemen in een vaas. In vies water verwelkt zelfs de
sterkste bloem. En ik was dus flink aan ’t verleppen…’
Jennifer schakelde honderd procent over op biologisch - ‘Nou
ja, voor zover mogelijk’ - en onderwierp zich aan een streng
dieet. ‘Mijn wereld stortte in. Natuurlijk was ik heel opgelucht
dat m’n probleem niet tussen de oren zat, maar ineens moest
ik heel veel dingen laten staan. Geraffineerde suikers, gefrituurd
eten, champignons, normaal brood. En ga zo maar door.
Daarnaast moest ik biologisch gaan eten. Biologisch, dacht ik,
wat moest ik dáár nou mee? Biologisch is duur, ingewikkeld,
saai en niet lekker. Tenminste, dat dacht ik. Vergissinkje. Het
tegenovergestelde is waar.’ Toen Jennifer op vakantie ging naar
Amerika, en ze van tevoren uitzocht in welke restaurantjes en
winkels ze terecht kon, kwam ze erachter dat er in de USA een
bloeiende biologische handel bestaat. ‘Opeens was ook mijn
droom van een eigen lunchroom terug. Maar dan nu dus een
beetje aangepast. Joyce en ik waren al een tijdje bezig met het
verzinnen van lekkere biologische recepten, en één plus één
was plotseling twee!’

Bloemen Kees Tak Bloemist

ene na de andere jongen verleidde. Ondertussen had ik een
vriendje met wie ik dan wel zoende, maar lang niet all the way
ging. Dat heeft echt wel anderhalf jaar geduurd.’ Voor Jennifers
ouders waren haar acteerambities wel even slikken. ‘Maar ach,
het was spel, het was toch allemaal niet echt. En mijn ouders
zagen dat ik er veel plezier in had.’

De kraanvogel
op mijn rug
staat voor een
lang leven,
vrede en
gerechtigheid.
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De botsing was zo
heftig, dat ze het
bewustzijn verloor
en wakker werd in
haar autostoel, die
afgebroken plat
achterover lag…

Heimwee naar patat
STYLING MYRTHE SCHARN VISAGIE ESTHER LITTOOIJ

Jennifers favourites
Eten Sensei Haven, La Mancha, Kimono,
Boathouse, Van der Valk, Hemel Op Aarde
• Drinken Anno • Relaxen thuis, de
Kemphaan, Utopolis • Shoppen Centrum
Almere Stad, Riviera Maison, Zara, H&M •
Buiten Almeerderhout (het Waterlandse Bos,
het Cirkelbos en het Kathedralenbos samen)
• Sporten dat laat ik aan man en dochter
over, die bij de (Remy) Bonjasky Academy
kickboksen • Partner Mike Kepel, eigenaar
van redactiekantoor Media Emotions
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Hoewel Jennifer en Joyce allebei in Almere wonen, besloten
ze hun lunchroom in Amsterdam te starten. ‘Ik heb een
blauwe maandag in een Almeerse natuurwinkel gewerkt. De
belangstelling was redelijk, maar niet dusdanig dat Joyce en ik
het aandurfden om hier aan de slag te gaan. In de horeca is ’t
hier sowieso rustig op doordeweekse dagen. In Amsterdam is de
doorstroom flink hoger. Trouwens, er zit een nieuwe natuurwinkel
in Stad. Mijn zus is er geweest en volgens haar is die erg mooi.
Maar… ook wel een beetje aan de prijs.’ Over de keuze een
biologische lunchroom te beginnen, toonden sommige mensen
zich verbaasd. Het moedigde Jennifer alleen maar aan om haar
droom vorm te geven. ‘Mensen vonden biologisch iets voor
geitenwollen-sokken types. Met Sugarless bewijzen we het
tegendeel. We hebben lekkere muffins, taartjes, sandwiches
en zelfs een heerlijke high tea. Maar dan met producten die
iets toevoegen aan je lichaam, in plaats van iets af te breken.’
Biologisch is lekker, is Jennifers stellige overtuiging. Toch
was haar strenge dieet niet altijd even makkelijk. ‘Een patatje,’
zwijmelt ze. ‘Of chocola. Dat soort lekkernijen miste ik enorm. ik
heb intussen een hele lekkere rauwe chocola gevonden, gezoet
met kokosbloesem. Moet ik nog melden, dat we die uiteraard
verkopen bij Sugarless? Af en toe neem ik ook stiekem dingen
die ’fout’ zijn binnen het Candida-dieet. Mijn weerstand is
inmiddels zo hoog, dat ik die vrijheid zo af en toe durf te nemen.‘

Helemaal de weg kwijt
Candida is niet de enige hindernis, die Jennifer moest nemen.
Een paar jaar geleden werd ze van achteren fors aangereden,
toen ze wachtte voor een stoplicht. De botsing was zo heftig,
dat ze het bewustzijn verloor en wakker werd in haar autostoel,
die afgebroken plat achterover lag. ‘Ik weet nog dat ik dacht: ik
moet Mike bellen. Maar ik wist zijn telefoonnummer niet meer,

en heb vervolgens 06-11 gebeld. Hallo, hoe lang is dát geleden?
Inderdaad, ik was helemaal de weg kwijt.’ De whiplash hield
haar vier jaar uit de roulatie: al die tijd zat ze thuis niets te doen.
‘Het was heel zwaar, maar op een gegeven moment was ik er zo
verschrikkelijk klaar mee, dat ik dacht: ik móet nu verder, op een
positieve en krachtige manier.’ Om zichzelf aan haar beslissing
te herinneren, liet ze op haar rug een kraanvogel tatoeëren,
het symbool van een lang leven, vrede en gerechtigheid.
Kraanvogels hebben in veel culturen, geloofsovertuigingen en
sagen een positieve, symbolische betekenis. In Azië beschouwt
men de vogel als geluksbrenger en is hij boodschapper van
wijsheid. ‘Tegen die tijd was ik absoluut nog niet volledig
hersteld. Maar vanaf dat moment ging het ineens veel beter.
Inmiddels ben ik redelijk goed gerevalideerd, hoewel ik nog
dagelijks last heb van mijn schouder en nek. Ik heb ook
hoofdpijn, en m’n concentratievermogen laat te wensen over.
Als ik in onze lunchroom muffins aan het maken ben en iemand
roept me voor een bestelling, weet ik daarna echt niet meer dat
ik aan het bakken was en ga ik gezellig de afwas doen. Of zo.
Mijn zus wordt er af en toe helemaal gek van. Ik blijf beginnetjes
maken. Tja, het is niet ideaal, maar er valt mee te leven.’

Keihard aanpakken
Of ze in de toekomst nog televisiewerk gaat doen? ‘Op dit
moment,’ antwoordt ze, ‘slokt de lunchroom al mijn tijd en
aandacht op. Ik werk zes dagen per week en ik heb dus écht
geen tijd voor iets anders. Bovendien, het is geweldig om te
doen. Mijn zus en ik hebben altijd enorm veel lol samen en we
vertrouwen elkaar voor de volle honderd procent.’ Ze sluit niets
uit. ‘Een eigen lunchroom runnen is honderd keer zwaarder
dan televisiewerk. Bij Brutale Meiden deden we maar wat. Dit is
keihard aanpakken. Maar ik voel me wél gelukkig.’
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