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Marco en Mirjam Kroon
Marco Kroon (1970, Den Bosch), drager van de Militaire Willems-Orde, en
echtegenote Mirjam (1975, Den Bosch), management-assistent bij Defensie, wonen
in Wijbosch. Mitchell (23), Sevilay (17) en Boyd (15) uit eerdere relaties zijn om het
weekend bij hen.
Marco We eten meestal om vijf uur en
daarna gaat de tv aan. Als we laat thuis
zijn, eten we met het bord op schoot.
Mirjam We kijken eerst naar Utopia of
The Big Bang Theory, een komische serie
over een paar nerds. We lachen er smakelijk om.
Marco Utopia is voor mij een en al herkenning. Als mensen niets hebben en uit
hun comfortzone worden gehaald, dan
krijg je irritaties. Vergelijkbaar met een
missie.
Mirjam En het is ook weleens leuk om
naar andermans ellende te kijken. Als de
jongens er zijn, staat de tv onder het eten
trouwens uit. Dan nemen we de tijd voor
elkaar, en bepalen zij wat we kijken: horrorfilms. De tv staat in het midden van
het huis met banken eromheen, zodat
iedereen lekker kan liggen.
Marco (Lachend) Mirjam loopt dan heen
en weer met taart en allerlei lekkers.
Mirjam Na het Journaal kijken we
meestal een actiefilm. Eigenlijk leg ik
me bij Marco’s keuze neer. Het is ook
best leuk als ik er eenmaal inzit. Wat ik
vervelend vind, is dat zappen. Zit ik net
een kwartier naar iets te kijken, gaat hij
alweer op zoek naar iets anders. Dan ben
ik geïrriteerd.
Marco Tijdens de reclames zap ik. Op
zoek naar documentaires over de Tweede
Wereldoorlog, bijvoorbeeld op Discovery
of National Geographic. Er komt steeds
nieuw materiaal boven water. Ik kijk stiekem naar Mirjams ogen of ik goedkeuring krijg als ik blijf hangen bij zo’n docu.
Ben ik de dertig seconden voorbij, dan zit
het goed en speelt ze met haar telefoon.
Mirjam Met die documentaires heb ik nu
eenmaal niks.
Marco Op woensdag is Mirjam de baas
over de afstandsbediening.
Mirjam Dan kies ik voor comedy's of rom6

VARAGIDS - 00 - 0000

VARAGIDS - 00 - 0000

coms. Natuurlijk kan ik boven kijken als
Marco iets wil zien wat ik niet leuk vind,
maar dat vind ik ongezellig.
Marco Apart zitten doen we niet. Boven
staat-ie alleen aan als we om tien uur naar
bed gaan of als Mirjam zich opmaakt.
Mirjam Ik vind geluid om me heen fijn.
BinnensteBuiten, dat programma over
huis en interieur en de mensen die er
wonen, is erg leuk.
Marco En Welkom in de 80-jarige oorlog is ook een vondst. Een programma
waarin de geschiedenis op zo’n beeldende
humoristische wijze wordt uitgelegd.
Mirjam Keileuk.
Marco Naar Pauw kijk ik elke avond
in bed. Ik wilde ook alleen bij hem op
tv mijn verhaal doen. En vertellen over
mijn ontvoering en het doden van mijn
verkrachter tijdens een missie in Afghanistan, de schokkendste gebeurtenis in
mijn leven. Jeroen gaf me de ruimte en
vertrouwen. Hij heeft me door het hele
verhaal heen getrokken. De uitzending
heb ik ’s nachts huilend teruggekeken.
Mirjam Marco probeerde zich groot te
houden. Ik sloeg een arm om hem heen
en hij brak. Ik heb een aantal keer in de
studio gezeten op momenten dat Marco
gast aan tafel was, maar ik kijk verder
niet naar Pauw. Dan slaap ik al.
Marco Als er echt een interessant onderwerp is, maak ik haar wakker.
Mirjam: Daar word ik niet heel blij van.
Om half zes gaat die wekker weer!

PAUW
NPO START

De uitzending van 21
november 2018 waarin
Marco Kroon vertelt
over zijn gijzeling is
terug te kijken op
NPO Start.
KROONGETUIGE

Onlangs verscheen
Kroongetuige, het boek
waarin Marco Kroon
zijn gijzeling tijdens een
missie in Afghanistan in
2007 beschrijft.

MARCO Boek De achtste man, Chris Ryan Krant De Telegraaf
Tijdschrift Geen Land en stad Nederland, Den Bosch Onhebbelijkheid
Het moet gaan zoals ik het wil. MIRJAM Boek Alles van Abbi
Glines Krant Online Magazine Geen Land en stad Nederland, Den
Bosch Onhebbelijkheid Ik duld niemand in de keuken.
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