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Make-up, ik heb er niet zoveel mee (en 
al helemaal geen geduld voor). Die 
enkele keer dat er wél smeersels en 

kleuren op mijn gezicht zitten – een héél enkele 
keer – kan ik niet wachten tot de boel er weer 
afgehaald kan worden. Dat voelt dan echt als 
een bevrijding, heerlijk. Doe mij maar gewoon 
mascara op m’n wimpers en vaseline op m’n 
lippen. Klaar. Alhoewel… sinds kort kan ik ook 
heel blij worden van iets anders: de regenera-
ting lip balm van MÁDARA. Maar goed, een lip-
penbalsem, waar hebben we het over.

Dan laatst tijdens de fotoshoot van Sylva-
na Simons voor de cover van Vitamin-
magazine. Visagist Clayton Leslie wist 

bij Sylvana met een veegje hier en een streekje 
daar een prachtige look te creëren. “Ik wil ook 
een Clayton”, klonk meteen uit mijn mond (dat 
make-up op m’n gezicht me al snel een onpret-
tig gevoel geeft, was ik op slag even vergeten). 
Tijdens deze fotoshoot gingen tevens de op-
richters van Vitaminstore, Koert Otten en Alain 
Vermeulen, op de foto en ook zij kregen een op-
knapbeurt van Clayton. “Me and my Clayton”, 
zei Koert met een triomfantelijke grijns, toen hij 
via de spiegel mijn quasi jaloerse blik zag. 
Maar ach, ook ik was tevreden hoor, want de 
shoot leverde me uiteindelijk mooie foto’s op 
voor het magazine. Ik sta dan ook nog steeds 
achter m’n woorden van die middag: everybody 
needs a Clayton! (Once in a while.)

Marjori Hong 
Hoofdredacteur

Liever ben ik bezig met m’n nagels; 
ze zijn lang en sterk en horen echt bij 
mij. Zo was in mijn schooltijd in m’n 

boekentas naast een pot vaseline – je weet 
wel, voor m’n lippen – ook altijd een vijl te 
vinden. En wat een dráma als tijdens een 
gymles eens een nagel brak (best gênant). 
Wekelijks, maar vaak ook dagelijks, kwam 
ik met nieuwe kleuren, strepen of stippen 
op m’n nagels naar school, maar… ergens 
ging het mis. Niet met mijn liefde voor m’n 
nagels, bepaald niet, maar wel met de lief-
de voor de kleurtjes. Zomaar opeens wilde 
ik alleen nog maar naturel.

En naturel bleef het, jaar in, jaar uit. Tot 
vorig jaar. Toen sloeg het kleurgenot 
van het ene op het andere moment 

weer toe en werden m’n nagels blauw. En 
groen, rood, paars, grijs en geel. Mooi hoor, 
maar op de een of andere manier voelde 
het toch wat ongemakkelijk. Die kleuren-
explosie was dan ook van korte duur en 
tegenwoordig ga ik gewoon weer ‘zonder’ 
door het leven. 

De enige kleur die nog wél geregeld op m’n 
nagels verschijnt, is zwart. 
Van het naar hartenlust in de tuin tussen de 
planten en bloemen wroeten!

Ook buiten haar werk voor Vitaminstore 
houdt Marjori (41) zich graag bezig met 
de vele facetten omtrent een gezonde 
levensstijl; zij heeft er haar inmiddels 
volwassen tweelingzoons mee groot-
gebracht. Marjori is gek op groente 
– helaas ook op ijs – en haalt haar
ontspanning en inspiratie uit hardlopen, 
wandelen en yoga. 

Reageren? Mail naar  
marjori@vitaminstore.nl
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