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tijdens een knetterende ruzie eens over ‘dat gezuip’, maar
dat zei me niets. Ik wendde me aan om wat er speelde
niet binnen te laten komen en het niet te voelen. Liever
verdoofde ik mezelf met snoepen en werd heel dik.’

Inge Orlemans (1964) is moeder van een

There must be another way
‘Goed kunnen leren heeft me gered, want van huis uit was
daarvoor natuurlijk geen stimulans. Vanwege onze situatie
nam ik nooit iemand mee naar huis. Bedrukt en met een
hoop bagage waarover ik niet sprak, vond ik weinig aansluiting bij klasgenoten – en was bang en eenzaam. Maar
op het atheneum kreeg ik een vriendin met wie ik snoepte.
In de zorg voor mijn moeder haalde ik de drank in huis.
Koken gebeurde niet, een pak koeken als avondeten was
niet ongebruikelijk. Geen idee ook of het huis ooit werd
schoongemaakt. Hoewel de hele buurt wist wat er speelde,
omdat mijn moeder soms dronken over straat zwierf, is er
toch nooit iemand geweest die kwam kijken hoe het met
ons ging. Met zeventien jaar wilde ik het huis uit en ging.
De huur verdiende ik met oppassen en schoonmaken en
leven deed ik op vla, appels en rozijnen. En er was steeds
dat gevoel van: there must be another way! Er moet meer
zijn.

echtgenoot Jelle Attema. In haar
veelbewogen leven werd kiezen voor
liefde haar anker. Geïnspireerd door
levenswijsheid en Een cursus in wonderen
coacht zij nu vrouwelijke ondernemers
via haar bedrijf Zo moeder, zo business.
www.ingeorlemans.nl
Interview en beeld: Annemarie van Unnik
‘Als jongste van vier meiden groeide ik op in een doorzonwoning in Amsterdam Nieuw-West. De jaren vijftig waren
voor mijn ouders de tijd van de nieuwe wereld en alles was
mogelijk. Mijn vader zat op de grote vaart en mijn moeder
kon het niet zo goed aan alleen met de kinderen. Wanneer
het precies begon weet ik niet, maar zij begon te drinken
en nadat mijn vader een keer naar de stomerij ging, kwam
hij nooit meer terug. Mijn moeder belde in paniek alle
ziekenhuizen in Nederland. Achteraf bleek hij bij zijn piepjonge vriendin te zijn ingetrokken. Acht jaar was ik toen.

Het leven voelde als een gedoe
Vanuit de hulpverleningsstand, die voor mij normaal was,
ging ik culturele antropologie studeren met het idee in
Afrika ofzo arme of zielige mensen te helpen. Na een paar
maanden dacht ik daar al anders over, want er zijn natuurlijk geen zielige mensen, maar ik vond de studie geweldig.
Hoewel ik als dikke, piekerige student een wat vreemde
eend in de bijt was, woonde ik al vrij snel samen met een
leuk vriendje, die eveneens een dolende ziel was met een
aparte levensgeschiedenis. Maar omdat wij last hadden
van onszelf, hadden we dat ook van elkaar en het leven
voelde als een gedoe. Er was ook steeds wat. Ging de
telefoon dan was ik bang. Lag mijn moeder weer in het
ziekenhuis? Stond haar huis weer in brand vanwege dronken roken in bed? Ik ging er bijna aan onderdoor, aan die

Liever verdoofde ik mezelf met snoepen
Omdat ik aan alles voelde dat mijn moeder verdrietig was,
zat ik letterlijk de hele dag onder de tafel om niet tot last te
zijn; om niet nóg meer gedoe te veroorzaken. En ondertussen snapte ik niet waarom zij zo gek deed, wankelde, viel,
raar sprak of in bed lag. Mijn oudere zussen hadden het
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bij Ernst & Young en daarnaast mentor, dochter, bewindvoerder en moeder. Een grote zorgpost. En helemaal
omdat mijn zussen mij de rug hadden toegekeerd, omdat
ik weer omging met onze moeder. In 2004 ontving ik een
rouwkaart van het overlijden van een van mijn zussen.
Toen ontstond er een sterk verlangen naar een anker. Ik
volgde een yogaopleiding van weken in Amerika met
daarbij een meditatiedeel, gevoed door non-dualistische
stromingen. En ik las de hele Indiase boel bij elkaar. Mijn
verlangen naar God, wat ik altijd gevoeld had, maar nooit
als zodanig benoemd, werd steeds groter. Ik voelde me
letterlijk geroepen door God, alsof het schreeuwde in mijn
oor. De zoektocht naar God of naar liefde werd nu mijn
kompas. Dat vertaalde zich in zorgen voor anderen.
Kneiterveel geld verdienend, gaf ik mezelf een salaris en
deed van de rest ontwikkelingswerk in Afrika. En ik
bepaalde hoe. Heerlijk. Daarvoor was ik gedurende tien
jaar regelmatig een aantal weken per jaar op dat continent.
Stapte ik in Midden-Afrika het vliegtuig uit dan was ik thuis.
Ik houd van de humor, de openheid, het lachen.’

De healer zei:
Ik kan jouw aura niet
zien want je moeder
staat ertussen
zorg voor haar, en ik zocht naar genezing. Een chakra healer
bij wie ik aanklopte zei: “Ik kan jouw aura niet zien want
je moeder staat ertussen”. En ik werd niet behandeld. De
jaren waarin ik het contact met mijn moeder verbrak, kon
ik meer zien waar de grens lag tussen haar en mij. Dat deed
me goed. Ik begon aan yoga, mediteerde en zocht heil bij
Indiase meesters. Maar goeroes, nee. Ik ben van de afdeling
zelf doen. Op mijn zoektocht naar liefde dacht ik iets te
moeten vinden, maar ik wist nog niet dat ik dat zelf was.’
Het werkzame leven
‘Na een leeronderzoek op de Nederlandse Antillen begon
het werkzame leven – ik kwam overal bovendrijven. Ik
kwam in het management terecht bij de gemeente en
werd daarna jong directeur van een organisatie. In die
jaren blonk ik niet uit in vlekkeloze relaties met
mannen; ik had daarvan ook geen voorbeeld gehad. Toen
ik onbedoeld zwanger raakte, wist ik dat ik mijn kind alleen
zou opvoeden. En in mijn vriendenkring met Afrikaanse
mensen had ik gelukkig wél prachtige voorbeelden van
alleenstaand moederschap. Stoere meiden, geen gemiep.
Zij vonden mannen iets voor erbij, waar je niet te veel
aandacht aan moest besteden. Leuk standpunt. Dus kreeg
ik die zoon, vond het geweldig, ik was een blakende,
stralende, alleenstaande moeder. Een feest!

Heb jij jezelf vergeven?
Een blauw boek
‘Iemand wist een lezing in Baarn van ene Diederik Wolsak.
“Echt iets voor jou.” Ik ernaartoe. Zag ik daar een kringetje
mensen met een blauw boek op schoot en dacht: dit wordt
een lange afschuwelijke middag. We moesten allemaal
eenzelfde tekstje herhalen, oh, wat stom. Diederik strooide
met het woord God en vertelde over vergeving. Ik liet
weten: “Ik heb mijn moeder volgens mij allang vergeven,
maar toch blijft er in mijn hart iets hard en gesloten”. Op
het moment dat hij vroeg: “Heb jij jezelf vergeven?” ging bij
mij het licht aan. En daarna werd ik een trouwe beoefenaar
van Een cursus in wonderen. Ik ging ook naar zijn centrum in
Costa Rica en ging later assisteren met yoga en meditatie.
Tijdens de scheiding van de vader van mijn zoon voelde ik
de steun van God. Ondanks wat er gebeurd was, wilde ik
liefdevol afscheid nemen. En toen ik alleen woonde werd
mijn mantra: Ik word gedragen door de liefde van God. Een
prachtige tijd. Ik was kapot van verdriet, at nauwelijks, en
onderwijl gebeurde het ene wonder na het andere. Ik was
te moe om met het ego te vechten en was volledig in het
hier-en-nu. Vriendinnen waren boos op mijn ex, maar daar
wilde ik mijn aandacht niet op vestigen. Ik onderzocht elke
gedachte die voorbijkwam (Byron Katie) en doorliep bij alles de hele vergevingsroutine en zag: het is een vergissing.
Ik ben niet in de steek gelaten, ik ben niet alleen. Het ging
natuurlijk vooral om het in de steek gelaten zijn door vader,
moeder, zussen, vriendjes.

Ik ben van de afdeling zelf doen
Mijn zussen hadden het contact met moeder ook
verbroken, maar ik was daarvan teruggekomen. Tijdens
mijn zwangerschap ontving ik iedere maand een kaartje
met een gedichtje voor het ongeboren kind. Wat vond zij
het geweldig om oma te worden! Hoewel zij dronk, toonde
zij zich een liefdevolle oma en dat raakte me enorm. Nu
ging ik haar meer zien als de liefde die zij werkelijk is, en
ging voorbij aan het alcoholisme.
Ik had een goede baan, genoeg geld en een prima crèche.
Vroeg ik mijn zoon: “Wat gaan we vandaag doen?”, dan
antwoordde hij: “Samen naar de crèche”. Hij vond het er
heerlijk. En nu 25 jaar later zegt hij over vroeger: “We
hadden het altijd leuk”. Hij was ruim vier jaar toen we bij de
vader gingen wonen. Zijn dochter kende ik al vanaf haar
geboorte, dus nu had ik twee kinderen. Na negentien jaar
samen volgde een scheiding. Een relatieverhaal, waarin
ik mijzelf verloor in het zorgen voor de ander. Ofwel, een
herhaling van het patroon met mijn moeder.’

Op mijn zoektocht
naar liefde wist ik
nog niet dat ik
dat zelf was

Een grote zorgpost
‘Mijn moeder kreeg Korsakov, gevolgd door een herseninfarct, tia’s en dementie. Inmiddels was ik senior consultant
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Maar dat zijn gedachtes en is niet de werkelijkheid. Transformerend! Hoe pijnlijk de scheiding ook was, het was alsof de
puzzel in elkaar viel; alles kwam terecht. Een bijzondere tijd.’

Verlangen naar een
liefdevolle moeder is
het verlangen naar je
wezenlijke zelf

Zo moeder, zo business
‘Ik stopte met mijn werk als interimmanager en ging yoga
geven en meditatie-les online. En wat denk je, ik trok lieve
oude dames aan, die al mijn aandacht vroegen en niets
wilden betalen. Daar ging ik dan voor zorgen en het
duurde nog een poos voordat ik dat in de gaten had.

Geld was ook vies, letterlijk, na geld aanraken kon je beter
je handen wassen. Ik durfde dan ook nooit een goede prijs
te noemen bij een salesgesprek, en begon vooraf al met
het aanbieden van kortingen. Tenminste... in mijn eigen
bedrijf. Voor anderen kan ik dit soort zaken uitstekend
regelen. Die overtuigingen zijn dus een soort veelkoppig
monster, waarvan ik inmiddels steeds meer de lol ga inzien.
En je hoeft niet alle koppen eraf te slaan. Je hoeft alleen
maar te zien dat ze er zijn: daar heb je er weer één. Haha.’

Hé... zien wij hier een patroontje?!
Hé... zien wij hier een patroontje?! “Ja maar, op internet
kunnen we het voor niks krijgen.” Terwijl, ik nam de
meditaties op in een professionele geluidstudio. Ik werd
het gezeur helemaal zat, deed alle groepswerk aan de kant
en startte een business voor vrouwelijke ondernemers die
een complexe relatie hebben met hun moeder. Dus voor
de dochter-moeder relatie (niet andersom). En dit onder
de naam: zo moeder, zo business. Als leeromgeving maakte
ik een prachtig programma waarin ik mensen uitleg wat
Een cursus in wonderen is, wat vergeving is, over aanval
en verdediging, over geven en ontvangen en over mijn
topthema... schuld. En nu coach ik vrouwen, met tegen de
achtergrond die leeromgeving. En het coachen gebeurt
geïnspireerd. Voor de vrouwen, nu vooral dertigers, vervul
ik de rol van de wijzere en dat vind ik erg leuk. Marketing
en sociale media onderhouden vind ik lastiger. Daar vind
ik overtuigingen waar ik nog naar kan kijken. Alles waar je
sowieso tegenaan loopt zijn je gedachten. Gelukkig kun
je als waarnemer kiezen om je of te verbinden met je
gedachten, of met je wezenlijke zelf. En bij leren blijft het
dagelijks leven het klaslokaal bij uitstek.

Ik draag jou hier in liefde
Ik zie liefde
‘God ervaar ik als ruimte, licht, zachtheid. En ik kan zonder
probleem terugstappen in lichaamloos zijn, me eigengemaakt in het alleen-zijn als kind en door meditatie. En soms
in de drukte van mijn leven, zoals nu met de verhuizing
en mijn recente huwelijk, gaat het tijdelijk naar de achtergrond, maar dan kan ik weer geroepen worden. Tijdens
het coachen voelt het altijd als dichtbij. Ik zie de ander ook
niet als iemand die nog iets moeten bereiken. Ik zie liefde,
compleetheid, volmaaktheid – en ben er meer voor het
geruststellen, uit het verhaal halen en verbinden met het
zijn. Het verlangen naar een liefdevolle moeder bij de
vrouwen die ik coach, is het verlangen naar je wezenlijke
zelf. En het is zo ﬁjn om met elkaar te ervaren dat dit een
verhaal is.
In haar lichamelijke aftakeling werd mijn moeder steeds
gekker. Dwanghuilen, zuchten, heel hard schreeuwen. Dan
hield ik in gedachten: ‘Ik draag jou hier in liefde.’ En merkte
dat zij meeging in de liefde. Dan aaide ik haar hand en
zei dingen als: ‘Ja mam, het is ook wat’. Daarvan leerde ik
voorbij te kijken aan de vorm. Ook zei ik weleens: ‘Ik heb nu
even zo geen zin in jou’. En dan moest ze altijd een beetje
lachen. De laatste periode was mooi en toen zij doodging
zat ik naast haar bed en was het goed. Jammer dat mijn
zussen dit gemist hebben. Want voor mij bleek mijn relatie
met haar – the diamant in my pocket.’

Ik begon vooraf al met het aanbieden
van kortingen
Het coachen van vrouwen vind ik zo ﬁjn om te doen en ik
merk hoe behulpzaam het is. Als je vastloopt in je business,
kan dat heel goed te maken hebben met de relatie met je
moeder. Die relatie weerspiegelde zich bij mij in de relatie
met mannen, geld, mijn lichaam. En in mijn werk zat ik vast
in de overtuiging, de ander te moeten redden of ‘ik ben
niet goed genoeg’. Maar daar kwam ik gek genoeg pas als
allerlaatste achter. Neem bijvoorbeeld geld. Mijn moeder,
vleesgeworden slachtoﬀer van de wereld, was zonder geld
achtergelaten. Ik hoorde haar altijd zeggen, dat mensen
met geld anderen nooit hielpen.

•

MIC Magazine 4-2016

Alles waar je

In de aanwezigheid van liefde

tegenaan loopt

hebben we geen controle.

zijn je gedachten

Kenneth Wapnick
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