
Nl Yvonne Mulder (78) is dichter, maar ze past allerminst in het beeld dat 
veel mensen daarbij hebben. Ze was en is evenzeer ondernemer als 
dichter. Steeds op zoek naar nieuwe samenwerking, nieuwe podia en 
media. Op de leeftijd dat veel mensen de bank opzoeken met een goed 
boek pakt zij een studie op die ze 35 jaar geleden afbrak. Dit ondanks 
ziekte en andere tegenvallers: zij blijft haar lichtpuntjes tellen. 
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n 1986 bestormde Yvonne het mannen-
bolwerk op een ongewone manier. Ze 
begon een start-up zoals dat nu heet: Art 
Poetry & Design, een samenwerkingsver-
band met dichters, kunstenaars en vorm-
gevers, met haar eerste grote opdracht 
voor NASHUA. Zowel voor dichters als 
ondernemers was ze een vreemde vogel. 
Tijdens een symposium in de jaren tach-

tig van het Nederlands Centrum voor Directeuren 
en Commissarissen in Amsterdam, sneerde een 
bekende Eindhovenaar vanuit de zaal: ‘En me-
vrouwtje, vertelt u eens. Bent u getrouwd? Hebt u 
kindertjes?’ Met andere woorden: kunt u niet beter 
achter het aanrecht gaan staan dan hier in de zaal?
Maar na een paar jaar stond ze vóór deze zaal met 
directeuren en ondernemers met een voordracht 
over Vincent van Gogh en verschenen positieve 
artikelen in de media. Vanaf daar ging het hard.

i „VOOR MIJ WAS HET VAN-
ZELFSPREKEND OM IN DE 
OPBOUWFASE VAN MIJN 
BEDRIJF VEEL TE NETWERKEN. 
Veel mensen konden terugvallen 
op een old-boys-network, maar dat 
gold niet voor mij als nieuwkomer, 
dichter en vrouw. Poëzie bleek geld 
waard te zijn!

Een vaste stek werd Congrescen-
trum Koningshof in Veldhoven, 
waar ik de kunst verzorgde en 
vooruitliep op het huidige principe 
van de ruileconomie: ik zorgde 
voor reuring door kunstexposities 
en daar stond het gebruik van 
zakelijke ruimte en faciliteiten 
tegenover. Geleidelijk kwamen er 
prachtige opdrachten binnen. Voor 

de KNMG de expositie (en het 
boek) Zorgzaamheid, die geopend 
werd door Prinses Margriet, waar 
zowel dichters als kunstenaars bij 
betrokken waren. Een reeks foto-
reportages in Arts&Auto met o.a. 
Paul Huf. Een jubileumgeschenk 
voor alle medewerkers wereldwijd 
voor de Fortis Bank (met Clemens 
Briels). Een project voor automa-
tiseringsbedrijf SAP met bekende 
kunstenaars en dichters. 

Mijn eerste boek ‘Vrouwen van 
glas’ verscheen in 1985. Zakelijke 
opdrachten brachten me naar 
China en de VS. Mijn poëziebun-
del ‘Een beetje kleur’ (Uitgeverij 
Lannoo, 2006) verscheen in het 
Chinees en Engels (2008). 



resultaat. Daarna halfjaarlijkse 
controles. Nog steeds. De spanning 
vooraf, elke keer. Het geluksgevoel 
en de dankbaarheid als er geen ver-
dere uitzaaiingen worden ontdekt. 

IK WERD VERRAST DOOR DE 
IMPACT DIE MIJN SLECHT-
HORENDHEID HAD OP MIJN LE-
VEN. Je ziet het niet aan iemand, 
het is een verborgen handicap. Het 
geeft niet alleen veel ongemak, 
maar ook veel onbegrip. Mensen 
lijken niet te begrijpen hoe het 
is om slecht te kunnen horen 
en houden daar dan ook geen 
rekening mee. Je deelname aan 
sociale contacten en bijeenkomsten 
wordt steeds lastiger. Ik liet me 
niet weerhouden om toch actief 

te blijven. Daarbij zijn moderne 
hulpmiddelen een redding. Op de 
eerste plaats de laptop en iPhone, 
maar ook de hightech van een 
hoorapparaat, compilot en roger 
(zendapparatuur) en ringleidingen 
thuis, in theaters en collegezalen. 
Alleen muziek, dat wil ondanks alle 
techniek niet meer lukken. Alles 
klinkt schel en vals. Terwijl ik er 
altijd zo van kon genieten.

Het is belangrijk om alles wat je 
overkomt te accepteren zoals het is. 
Máák wat van je leven, wat er ook 
gebeurt. Kijk naar wat wel mogelijk 
is, zoek je grenzen op, accepteer 
hulp en ga niet in een hoekje zitten 
kniezen. Jij bent jij, een waardevol 
mens die kracht uitstraalt en daar-
mee anderen helpt.”

WAAR HAAL JE INSPIRATIE 
VANDAAN?
„Ondernemerschap en bevlo-
genheid heb ik van kinds af 
aan meegekregen. Mijn vader, 
Peter van Tilburg, is voor mij 
een van mijn grote inspirators. 
Hij zette zich na de oorlog 
meer dan honderd procent in 
voor zijn werk en zijn gezin. Ik 
schreef zijn biografie: Peter van 
Tilburg, een koopman in het 
Benoordenhout. In zijn nage-
dachtenis is in 1991 een inter-
nationaal fonds opgezet voor 
kansarme, getalenteerde en 
gemotiveerde jongeren (www. 
Talentfoundation.nl). Want 
ook die waarde hebben we van 
hem meegekregen: gebruik je 
talenten en deel je succes en je 
rijkdom met mensen die slecht 
bedeeld zijn door het lot.
Als dichter, als mens kun je 
niet groeien zonder inspira-
tie. Waar je die kunt vinden? 
Overal voor wie zijn ogen en 
oren openhoudt. Alles wat 
je meemaakt kan een deur 
openen naar nieuwe ideeën 
en inzichten. Dat geldt ook 
en vooral familie (met elf 
kleinkinderen inmiddels), waar 
ik al mijn betrokkenheid en 
bezieling in kan leggen. Never 
a dull moment, balancerend 
tussen plezier en verdriet, een 
bolwerk om te allen tijde op 
terug te vallen. 

In 2018 heb ik de Cultuurwe-
tenschappen, waaronder kunst-
geschiedenis, literatuur en 
filosofie, aan de OU opgepakt 
die ik bijna 35 jaar geleden had 
afgebroken om mijn bedrijf 
te beginnen. Eerste doel: 
mijn bachelor te halen. Eerste 
resultaat: een aantal tentamens 
behaald. Er is een nieuwe 
wereld opengegaan. Een verrij-
king dus in alle opzichten. Mijn 
levenservaring blijkt een mooie 
aanvulling op mijn kennis.
Het leven is één groot leerpro-
ces. Dat stopt niet als je ouder 
wordt. Erop af! Je bent nooit te 
oud om te leven.”

In de VS scoorde dit boek met de titel ‘A touch of color’. 
Losse gedichten werden in verschillende talen vertaald. 
Mijn  kinderboek ‘De Verhalenhoed’ (project op basis-
scholen, zorginstellingen en op de Floriade) werd ook 
uitgegeven in een Duitse en Engelse versie. Mijn columns 
in ons regionaal weekblad Forum werden gebundeld 
in  Lichtpuntjes (2017). Ik bracht de poëzie naar nieuwe 
plaatsen en platforms, de poëzie bracht mij op verrassende 
en spannende plekken en paden.”

„HET GROTE AVONTUUR BEGON IN 1959 TOEN IK 
NA MIJN EINDEXAMEN MMS IN DEN HAAG EEN 
STUDIEBEURS KREEG VAN DE AMERICAN FIELD 
SERVICE. Ik ging een jaar in de VS studeren. Ik maakte de 
overtocht met het SS Groote Beer (een oud troepenschip) 
samen met 2.000 andere studenten van allerlei nationali-
teiten. Daar en toen werd een basis gelegd voor de rest van 
mijn leven. Ik ging de wereld zien als mijn werkterrein, 
ontdekte de schoonheid van andere continenten, andere 
culturen. Met mijn studiegenoten in Amerika heb ik als 
vice-president van de MHS Class of 1960 na al die jaren 
nog altijd contact.
Maar ik zocht niet alleen mijn contacten over de grens. 

Ook in Nederland was ik steeds op zoek naar mensen voor 
wie ik iets kon betekenen en zij voor mijn bedrijf en voor 
de poëzie. Contact met de Eindhovense ziekenomroep 
ERVO leidde tot een  programma van vijf jaar waarin 
ik meer dan vijftig lokaal, regionaal en landelijk beken-
de dichters interviewde: van Rutger Kopland tot Pierre 
Maréchal, van Xander de Buisonjé tot Huub Oosterhuis. Ik 
stelde een boek en een audio-archief samen met gedichten 
en foto’s met de titel ‘Van poëzie tot poesiealbum’. In 2018 
heeft het een plaats gekregen in het Literatuurmuseum in 
Den Haag. Een hoogtepunt.”

„PECH, ZEG MAAR GROTE PECH ALS JE EEN BRUG-
HOEKTUMOR KRIJGT. Het was in 1998, ik was 57, ik 
stond midden in het leven, druk met gezin en werk. De 
gammatechniek stond nog in de kinderschoenen, dus koos 
ik samen met mijn man Fred, die internist is en al die jaren 
mijn steun en toeverlaat, voor de traditionele operatie. Ik 
verloor door de 11,5 uur durende ingreep mijn gehoor aan 
één kant.  Het leven daarna was niet meer zo makkelijk en 
vanzelfsprekend. Bijna vijftien jaar later opnieuw een slech-
te diagnose: een tumor die later uitzaaide. 
Weer een ingrijpende operatie. Opnieuw met positief 

Er ligt een waas van licht over de stadEr ligt een waas van licht over de stad
een licht dat stap voor stap de dag veroverteen licht dat stap voor stap de dag verovert
en samen met de wind de mens betoverten samen met de wind de mens betovert
die even aan de druk van alledag ontsnapt.die even aan de druk van alledag ontsnapt.

De dromen van de nacht spatten uiteen.De dromen van de nacht spatten uiteen.
Wat gisteren gebeurde is verledenWat gisteren gebeurde is verleden
een nieuwe dag is aangetredeneen nieuwe dag is aangetreden
een dag met licht en wind voor iedereen.een dag met licht en wind voor iedereen.

Een nieuwe dag
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