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Er wordt een weerkaatsing gemaakt. Waarmee, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat het toont wat er 

binnen in mijn lichaam is. In mijn buik, waar zoveel organen om elkaar heen krioelen en waarin een 

verteringsstelsel elke dag verwerkt wat er verwerkt moet worden. En er is ook een soort buis, een 

omhulsel waar dingen in kunnen worden losgelaten. Waar cellen in worden meegevoerd, naar beneden, 

om zich daar te nestelen, te wachten op een wens die de meeste tijd niet vervuld wordt. Of nu in ieder 

geval nog niet, niet voor mij. En daar waar ze vandaan komen, dat is het beeld dat we te zien willen 

krijgen.  

 

De warmte van mijn shirt wordt omhooggekropen, vriendelijke woorden de ruimte in geworpen. Dit is 

niet raar, dit is noodzakelijk, normaal. Iets voor zwangere vrouwen, iets voor een moment ver in de 

toekomst. Niet voor mij, nu, geen wens om nieuw leven de wereld in te helpen. Maar nu is voor de 

toekomst. Nu is de wetenschap krijgen van wat er kan zijn onder mijn huid. Onder daar waar ik kan zien 

met mijn ogen.  

Een nieuw soort ogen helpt ons te zien wat nu nog onzichtbaar is. Een weerkaatsing wordt gemaakt. Een 

koude gel, doorzichtige substantie, op mijn buik, vult mijn navel. Vult de sensitiviteit van nieuwigheid, 

van andere dingen ervaren dan ik hiervoor heb gedaan. En dan de ogen. Een metalen kop. Een beetje 

druk op mijn huid, op de dingen die eronder zijn. Daar is het zwart-witte beeld, de uitkomst van de 

weerkaatsing. Ik weet niet wat ik moet zien, waar ik naar kijk. Geen rare dingen, zeggen vriendelijke 

woorden. Niet iets wat al die eieren in de weg zou kunnen staan. Wat ze zou kunnen weerhouden om te 

gaan nestelen, om zich thuis te voelen in mijn binnenste. 

 

Een echo in mijn lichaam is de dingen die ik zie, die ik eet, die in mij komen. De woorden die ik spreek, 

resoneren in mij. De woorden die jij spreekt, blijven in mij, laten me denken, woord voor woord, totdat 

ik sommige daarvan in mij laat nestelen, ze weer terugkaats. En hoe ik me beweeg, is een echo. Van 

mijn ouders, van mijn groei, van hoe jij doet. Met je zij naar mij toe, schuif ik opzij, zonder te spreken 

iets zeggen. En soms krijg ik iets in mij, waarvan ik weet dat het niet goed was. Pijn en schok, mijn 

lichaam vertelt me dat er iets mis is. Of dat er juist iets goed is. Ik adem diep en krijg meer adem terug.  


