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Kind, huis, boek

„Er zijn drie dingen die we gedaan willen
hebben in ons leven: een kind krijgen,
een huis bouwen en een boek schrijven.”
Literair agent Paul Sebes in Viva.
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INTERVIEW
EH: Weet je wat een interview is?
Vriend: Ja, dat iemand vragen stelt die je moet
beantwoorden.
E: Mag ik je interviewen?
V: Goed. Mag ik dan eerst wat drinken?
E (denkt: vuile afperser, zegt:) Ben je gelukkig?
V: Ja, omdat ik een huis heb en eten en drinken krijg
en snoep en cola en omdat ik een vader en een moeder
heb en katten.
E: Vergeet je niet iemand? Maasje bijvoorbeeld.
V: Oh ja.
E: Wat is de mooiste plaats waar je ooit bent
geweest?
V (slaat VS, India, Australië, Indonesië, Europa over):
Utrecht.
E: Dat meen je niet. Wat is daar dan?
V: Het hotel van ome Leo.
E: Wat is het mooiste dat je hebt?
V: Mijn drumstel.
E: Geloof je in God?
V: Half. Omdat de een zegt dat hij wel bestaat en de
ander niet.
E: Hoe ziet God er uit denk je?
V: Als een geest of zo. (Kijkt naar mijn blaadje)
Wat schrijf jij onduidelijk.
E: Dank je. Wil je altijd in Nederland blijven
wonen?
V: Ja, altijd naast Menne en ik wil altijd op deze school
blijven.
E: Wat wil je later worden?
V ( heeft nu het dopje van de fles in zijn oogkas geklemd en
zegt: ik heb lenzen) : Drummer en keeper.
E: Ken je mensen die dood zijn gegaan?
V: Ja, opa Leo, Sebastiaan, de poes op die foto daar, en
Tommy, de poes van Daniel en Noortje
E: Waar zijn die nu, denk je?
V (laat een enorme boer van het koolzuur in zijn drankje;
hij ligt dubbel van het lachen): Die zweven wat rond in de
hemel boven het heelal.
E: Vind je het leuk om geïnterviewd te worden?
V: Ja ik vind het leuk om vragen te beantwoorden
E: Wat vind je van die stukjes die ik maandag in de
krant over jou en Maasje schrijf?
V: Leuk en grappig. Maar niet altijd.
E: Wanneer niet dan?
V: Als je me plaagt.
E: Voorbeeld.
V: Uhm, dat kan ik niet uitleggen. (Wendt zich tot zijn
moeder) Mam, ga je straks mijn interview lezen?

Het orakel van
Maria Hoop
Kunstenaar en medium
Marga ‘Madama’ Adama
uit Maria Hoop heeft
dertig jaar van haar
leven gegeven om een
heus orakelboek in
elkaar te timmeren.
„Het leven is de prijs
voor herintreding in het
paradijs.”

EMILE HOLLMAN

Gesloopt door adoptie
Door Anne Velthausz

Mensen die een kind willen
adopteren, hebben een moeizame weg te gaan. Geeri Bakker, zelf moeder van twee
adoptiekinderen, vertelt in Het
Adoptieboek. Stap voor Stap de
aanstaande ouders welke obstakels ze kunnen verwachten.

Madama in haar huis dat ze Paradama da Esperanza heeft genoemd. Heel vrij vertaald: krachtplek van de hoop. foto Harry Heuts
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Emile Hollman

et donker komt snel op deze
middag in Maria Hoop. Kunstenaar, pianiste, dichter en
medium Madama gaat voor
door de ruime, met kunst betoverde woonkamer in de
richting van de diepe tuin die uitloopt in
de bossen. Ze wil graag dat we haar werk
bij daglicht zien. We komen in een grote
ruimte waar het binnenzwembad van de
vorige bewoners is drooggelegd. Het dient
nu als depot voor haar schilderijen. ,,Je
ziet, ik zwem in de kunst”, grapt Madama,
die de rest van de middag bloedserieus zal
blijven. Ze toont een serie van geschilderde
poorten op doek die als toegang dienen
voor wat zij noemt de ideale stad. Zulke metaforen gebruikt ze veel en graag als ze
praat of wanneer ze coacht of teachings verzorgt. Haar proberen te volgen vereist opperste concentratie.

H

Marga Adama (Jakarta, 1950) publiceerde
het afgelopen jaar een exclusief orakelboek – haar levenswerk – met daarin opgenomen teksten, afbeeldingen van haar
schilderijen en gedichten. Ze heeft een cd
met pianomuziek op haar naam staan en
trekt het land door om lezingen te geven
en haar schilderijen te tonen. Zelf mag ze
graag opmerken dat ze haar schilderijen
op de piano vertolkt en dat ze gedichten
zingt. Al haar talenten zet ze in om een blijde boodschap te verkondigen: dat het paradijs binnen handbereik is.
Madama is zelfverzekerd, welbespraakt en

zeer thuis in alle uithoeken van de spirituele wereld. Ze studeerde aan de Amsterdamse Rietveldacademie, bestierde galerieën in Amsterdam en Amersfoort en
zocht en vond uiteindelijk per toeval de
stilte in Maria Hoop. Van waaruit ze gesterkt de drukte weer
opzoekt. Ze verzorgt
ook lezingen, heeft een
praktijk voor integrale
zelfontplooiing en personal
coaching, organiseert Artventures ofwel kunstavonturen voor managementteams. Madama
blaakt kortom van spirituele ambitie.
Al vroeg werd ze mee
gerepatrieerd uit Jakarta. Van haar Javaanse
moeder kreeg ze haar
Aziatisch voorkomen,
maar er zijn ook Duitse
invloeden, van haar vader. Hoe dan ook, haar
leven lang bleef ze zoeken, naar een universeel land, zoals ze zelf zegt. Haar schilderijen maken niet alleen gewag van die speurtocht, ze kunnen anderen ook op het juiste
spoor brengen. Welk spoor? „Ik ga uit van
de universele mens”, zegt ze dichtbij aan
de overkant van de tafel. Ze spreekt over de
mens die zich los kan maken van herkomst en buitenkant. Ofwel de spirituele
mens, de bezielde mens. En wat bezielt
haar dan? „Niet dat ik Indisch ben, zelfs
niet waar ik woon, al is dit de eerste plek

waar ik gelukkig ben. Ik heb ontdekt dat
de mens een scheppend wezen is, een
schepsel dat kan scheppen.” En in het
scheppen ligt de zelfkennis schijnbaar
voor het oprapen. „Door zelfkennis ontmoet je de universele mens.” Uit de enorme woordenstroom
van Madama valt op te
maken dat de hemel
zich niet alleen op microscopisch niveau in
jezelf bevindt, maar
dat die ook nog alle dagen open is. Je mag het
van haar ook anders
noemen: de goeroe
huist in jezelf. En het
komt er op aan daarmee contact te maken.
Om het ongetwijfeld
veel te simpel uit te
drukken: eenmaal gevonden kun je er bezielende kracht aan ontlenen die voor de medemens bevruchtend
en verblijdend kan
werken. De ziel omvormen tot licht, zo
mag het ook heten.
Uiteraard kan Madama daar naar eigen
zeggen op vele manieren bij helpen. In
haar atelier, in de zogenaamde stiltetuin,
bij u thuis als het moet. Bijvoorbeeld met
behulp van het orakelboek, of de multi-dimensionale art productie, zoals het in alle bescheidenheid op haar website heet. Volgens Madama werkt het boek zo dat je hetzij door de gedichten, hetzij door de

afbeeldingen op een zo intense manier
naar jezelf kijkt, dat er energie vrijkomt
waarmee je jezelf een groot plezier kunt
doen.
Ze schuift het boek tussen ons in. Het bevat
39 gedichten en bij elk gedicht hoort een
afbeelding. De gedichten of de afbeeldingen moeten krachtige impulsen geven aan
de ontvanger, zodanig dat die verandering
en transformatie tot stand moeten brengen. Wat wil je, vraagt ze. „Wil je het hebben over privé, je werk of dit artikel?”
Werk. Ik trek de kaart die ook de cover van
haar boek siert. De kaart staat voor stilte.
De basiskaart. Even later heeft ze het over
een wijsheidskaart en zegt naar het orakel
in het werkboek te gaan. Voor het gemak
slaan we een grote berg woorden over. Om
kort te gaan adviseert Madama om de stilte
op te zoeken teneinde bewust de leegte te
ervaren. Leeg worden. „Als ik dit mag vertalen naar jouw werkomgeving: zoek de
uitdaging om een heel nieuwe weg in te
gaan. Als vertrek geen oplossing zou zijn,
dan zou je jezelf kunnen vernieuwen.” Ze
heeft ook een opdracht: maak een stamboom van mensen die jou inspireren en
voor wie jij een inspiratiebron bent. Stel
targets. Je staat op het punt om jezelf te
vernieuwen, misschien dat je de hele journalistiek er wel aangeeft. Het is aan jou om
iets in beweging te zetten.”
Schilderijen van Madama hangen tot 9 maart in
de Auberge van Chateau Neercanne in Maastricht.
Op 29 januari is er vanaf 14 uur een Madama
Art Salon (lezing, muziek, dialoog) in Paradama da
Esperanza aan de Diergaarderstraat-West 15
Maria Hoop. Reserveren: 0475-309141.
Meer info: www.madama.nl

Mette is bijna zeven jaar en
Wisse bijna zes. Geeri Bakker
geniet van het moederschap.
Maar de herinneringen aan de
hectische jaren die voorafgingen aan hun komst vanuit het
kindertehuis in Kenia naar
Nederland zijn nog vers. Het
lange wachten en het overwinnen van de talloze problemen
kostten enorm veel energie.
Toen Geeri en haar man hun
twee kinderen eindelijk in
huis hadden, waren ze gelukkig, maar ook emotioneel en lichamelijk gesloopt.
Geeri Bakker schreef haar
boek in het kader van haar studie als stressconsultant. Ze
vroeg een groot aantal adoptieouders naar hun ervaringen
tijdens de adoptieperiode. Weinig roze gevoelens, veel oud
zeer en stress, was het algemene beeld. Inmiddels heeft ze
ook het programma Stap
(Stress Tijdens De Adoptieperiode) voor aanstaande adoptieouders ontwikkeld, waarover ze in haar boek verslag
doet.
Per jaar zijn er rond de zevenhonderd adopties in ons land.
De meeste mensen die een
kind adopteren zijn onvrijwillig kinderloos en hebben zware jaren achter de rug van medische onderzoeken, miskramen of mislukte IVF-pogingen.
Als het besluit is gevallen om
een kind te adopteren, begint
opnieuw een lange periode van

wachten en onzekerheid en
veel irritaties. Terwijl iedereen
zomaar ouder van een kind
kan worden, hebben adoptieouders te maken met bijvoorbeeld de kinderbescherming. Ook het wachten op de
bureaucratie van de bemiddelingsbureaus of de ambtenaren
in het land van herkomst van
de kinderen is frustrerend.
Ze hoopt vooral dat de aanstaande adoptieouders door
haar boek beter toegerust aan
de moeizame procedure beginnen. „Uit mijn onderzoek
blijkt dat alle mensen veel
stress ondervinden tijdens de
adoptieperiode, maar allemaal
schuiven ze de negatieve gevoelens aan de kant. Alleen het
doel telt. Je wilt een kind. Maar
als je negatieve gevoelens niet
serieus neemt, pluk je later de
wrange vruchten.”
Na zeven jaren van wachten en
strijden, realiseerden Geeri en
haar man zich dat ze scheel zagen van vermoeidheid en
hoofdpijn. „Ja, van opgekropte
spanningen kun je ziek worden. Als je vooraf beseft wat je
te wachten staat, kun je beter
omgaan met de problemen die
je tegenkomt.” Een advies van
Geeri is om samen te blijven
praten over onverwerkt verdriet en over teleurstellingen
die je ervaart. Ook praten met
mensen die in hetzelfde
schuitje zitten helpt.
Het boek bevat ook veel praktische informatie. Zo worden alle adoptiebemiddelende instanties genoemd en aanbevolen literatuur. Kortom, een
ideale handleiding voor aanstaande adoptieouders.
Geeri Bakker - Het adoptieboek,
Stap voor Stap. Uitg. Aspekt.
ISBN 90 59114604, 19,95 euro.

