praat mee

Verborgen schat

Toen mijn Indonesische oma stierf, nam ze in haar
hoofd een onmeetbaar dik receptenboek mee.
Helaas had zij mij nooit geleerd hoe ik haar overheerlijke lempers moest maken. Of hoe ik ook mijn
eigen kinderen kon verrassen
met gifgroene kue mangkok,
pittige pangsit, en ga zo maar
door. Wat spijtig! Waarom
had ik als tiener haar kennis
niet opgezogen? Onlangs
kwam mijn vader met een kistje vol vergeten
spulletjes van zijn moeder op de proppen en ik was
zo blij toen ik daarin een vergeeld en beduimeld
receptenschriftje tegenkwam! Met de aanwijzingen
in mijn oma’s handschrift voelt het alsof we toch
een beetje samen koken en ik toch een heleboel
van haar leer.
J.v. E.

BLIJ

Mijn verhaal:

moment

Yvonne:

“Ik wilde
medicijnen studeren, maar
werd uitgeloot. En alsof het zo
moest zijn kwam toen het vak
van verloskundige op mijn
pad. Ik liep een paar keer mee
met een professional en met
een wist ik: dít vind ik leuk.
Het zelfstandig kunnen wer
ken binnen een beperkt
werkgebied sprak me aan.
Bovendien is het heel bijzon
der om zoiets intiems van
mensen te mogen meemaken:
de geboorte van hun kind.

ik dit nog wel? Hard werken en nauwelijks nog weten wie
ik was en waar mijn diepste verlangens werkelijk lagen?
Het is grappig hoe dingen soms samenkomen. Na dat
wake-upmoment werd ik onverwacht op het podium
gevraagd tijdens een bruiloft van buren. Vrienden wisten
hoe graag ik zong onder de douche, en had ik in mijn
jeugd niet in een schoolbandje gezongen? Zij vonden het
tijd worden dat ik mijn ‘kunsten’ ook eens en plein public
vertoonde. En... dat voelde gewéldig. Dit optreden bete
kende het begin van mijn nieuwe leven.
Het was een grote stap, waarbij ik al mijn zekerheden
overboord gooide. Een bestaan opbouwen in de muziek is
niet eenvoudig. Maar ik zou het proberen, met steun van
mijn man en kinderen. Ik ontmoette mensen met con
necties, zong in coverbandjes en ontdekte thuis achter
onze oude piano dat ik ook
zelf liedjes en teksten kan
‘Mijn buren vonden het tijd
maken waarmee ik mensen
raak. Nu zing ik alleen nog
worden dat ik mijn ‘kunsten’ ook
mijn eigen werk. Geen com
eens en plein public vertoonde.
merciële muziek die onder te
Dat voelde gewéldig’
brengen valt in een bepaald
genre, maar liedjes met enige
diepgang: over het loslaten
Na een flinke studie heb ik
van verwachtingen, vriendschap, dromen verwezenlij
zeventien jaar lang met veel
ken en de liefde. Ik geef graag huiskamerconcerten,
passie gewerkt als verlos
omdat ik zo heel dicht bij mijn publiek ben en mijn
kundige. Maar de onmogelijke ‘muzikale verhaal’ misschien wel sterker kan over
uren, het 24/7 uur paraat
brengen dan in een grote zaal. Mijn doel is niet beroemd
staan, hadden een weerslag
te worden, maar mensen te inspireren de weg van hun
op mijn fysieke en mentale
hart te volgen: luister naar je eigen gevoel en durf ook
gezondheid. Ik was nog maar
eens voor jezelf te kiezen zonder egoïstisch te zijn - het
27 jaar toen ik een waarschu
gaat erom wat je zelf van het leven maakt en daarin kun
wing kreeg van mijn hart. Ik
je onmogelijk ook ál die anderen blij maken.
moest daarna rust nemen en
Ik ben rustiger en gelukkiger sinds ik bewust heb
revalideren, waardoor ik de
gekozen te doen wat ik het allerliefste doe.”
kans kreeg stil te staan bij
Op yvon-music.com kun je twee van Yvonnes liedjes
waar ik mee bezig was. Wilde
gratis downloaden.

Ook een mooi moment? Mail naar...
Praatmee@margriet.nl

Woon je in het buitenland
en lees je daar ook gewoon
Margriet? Dat zouden we
graag eens zien! Op een
leuke foto van jezelf, je
partner, moeder, vriendin
of volwássen dochter bijvoorbeeld, natuurlijk met
Margriet in de hand. Vertel
erbij in wélk land je woont
en waarom je zo blij bent
met Margriet. De leukste
inzendingen krijgen later
dit jaar een plekje in Praat
mee. Doe mee! Je reactie
kan naar praatmee@
margriet.nl o.v.v. ‘Margriet
over de grens’.

tussen o

Je kunt altijd íets doen om te helpen
Wat kunnen wij als samen
leving doen om familiedrama’s
te voorkomen? Deze vraag
stelde een briefschrijfster in
Margriet 5, en het is er een
waarvan ik niet weet of die is
te beantwoorden. Ik ben zelf
een kind dat heeft overleefd,
verscheidene keren, maar met
de nodige schade. De eerste
drie jaar woonden we in een
dorp. De buren haalden mij
geregeld weg bij mijn moeder,
zodat zij tot rust kon komen
en ik even veilig was. Na onze
verhuizing naar Amsterdam
was dat voorbij. De ‘samen
leving’ als geheel is een te

Oproep

Margriet over de grens

groot begrip, maar iedereen is
buurman/-vrouw, familielid,
leerkracht. Wat nodig is, is een
band met het kind en het liefst
ook met de ouder(s). Vanuit
een begrip voor die ouders
kun je bekijken wat je zelf
kunt bieden aan veiligheid,
steun en hulp aan het kind.
Wat ik heb onthouden zijn de
momenten van troost, liefde
en aandacht van mensen in
mijn dagelijks leven. Mogelijk
geen heldendaden, maar wel
gouden herinneringen die mij
vertellen dat ik de moeite
waard was en ben.
Ines
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Wilt u reageren op iets
wat u in Margriet of op
www.margriet.nl heeft
gelezen, of wilt u een
ervaring delen? Stuur
dan een e-mail naar
praatmee@margriet.nl
Vermeld uw naam, adres
en telefoonnummer.
Liever reageren per post?
Stuur uw reactie dan
naar: Laura Kraeger,
Margriet Praat mee,
Postbus 1650, 2130 JB
Hoofddorp. Stuur uw reactie exclusief naar
Margriet. De redactie
houdt zich het recht voor
uw reactie te bewerken
en/of in te korten.

twitter.com/margrietnl

In

Meepraten over actuele onderwerpen? Ga naar

@estherverhoef: Ken je dat? Dat je je hond meeneemt op visite. Die hond die nóóit iets verkeerd
doet... maar nu toch echt middenin woonkamer
zit te plassen?
@Charlyluske: Dacht dat ik net geflitst werd...
Maakt iemand een foto van me naast me op de
snelweg! Weet niet of ik nu blij moet zijn.
#geenboete ;)
@MargrietNL: We hebben een nieuwe website
voor Margriet Theater-op-Tafel!
www.theateroptafel.nl
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