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C OLUMN

Jefrey Spalburg

W

ie ben jij, vroeg me laatst iemand? Goeie vraag! Even voorstellen:
Jefrey Spalburg, gediplomeerd acteur, presentator, columnist en
nu alweer zo’n tien jaar actief als cabaretier.

Vond ik het vroeger nog wel eens lastig om uit te leggen wie ik ben, tegenwoordig lukt me dat steeds beter. Geboren en getogen in het Twentse Hengelo met Surinaamse roots. Nogal twee extremen zou je denken, maar niets is
minder waar. Voor mij gaan die twee hand in hand. Ik weet niet beter. Ik heb
daarom gelukkig ook nooit hoeven kiezen. Net zoals ik zowel acteer, presenteer, zing of een conference doe. Ik maak gebruik van wie ik ben en wat ik kan.
Het bekende spreekwoord luidt; ‘Kiezen of delen’. En als ik kan kiezen, deel
ik liever. Delen is een groot onderdeel van mijn werk. Als podiumpresentator
ben ik eigenlijk niet meer dan een doorgeeluik tussen het verhaal wat je wil
vertellen en de mensen in de zaal. Ik deel de hele dag. Net als iedereen tegenwoordig. We leven in een tijd dat we ons hele hebben en houwen op Facebook
delen, onze muziek met elkaar delen via Spotify en elke maatschappelijke
discussie niemand meer uitsluit. We leven nou eenmaal allemaal hier op dit
kleine stukje aarde, dus zit er niets anders op dan te delen.
Waarom zou je je beperken tot één ding? Ik neem mijn eigen telefoon altijd
als voorbeeld. We noemen het nog steeds telefoon maar 90% van de tijd is
iedereen met voorovergebogen nek met hele andere dingen bezig. Wie belt er
nou nog? Die van mij is van levensbelang; het zijn mijn vrienden, mijn platencollectie, mijn routeplanner en m’n zaklantaarn ineen. Dat betekent in ieder
geval dat ik samen met mijn vrienden, onder begeleiding van goede muziek
nooit meer de weg kwijtraak in het donker. Als dat geen eensgezindheid is. Als
een voorwerp al niet meer één ding is, waarom wij mensen dan wel?

Opgeteld
de beste

Máxima had toch gelijk toen ze zei dat ‘dé Nederlander’ niet bestaat. Het zou
toch ook zonde zijn om jezelf terug te brengen tot maar één ding? Je bent nooit
één ding alleen. Je bent een mix. Een optelsom van alles samen. Net als ons
Koningshuis. De Oranjes zijn Duits-Nederlands-Argentijns. De naam oranje
zegt het al; dat is ook een mixkleur van geel en rood.
Dus wie ik ben? Aangenaam; Jefrey Spalburg, vader, Surinamer, Tukker,
cabaretier en binnenkort misschien ook de spreker op uw event.
jefreyspalburg@speakersacademy.nl
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