
Aan mijn ongeboren kind – 17/07/2011 

Ik ben 26. Er is nog geen plan, geen intentie, noch een naam. Slechts een ontluikend kiempje van 

energie dat hoogstwaarschijnlijk in het licht gesteld werd door mijn hormonale spiegel. Ik kan haast 

niet rationeel denken door het lawaai dat voortkomt van mijn biologisch alarm. Het enige wat echt 

doorduwt in mijn gedachtenpatroon is het besef van dé kans die ik misschien zal krijgen. Zal ik deze 

kans grijpen of overslaan? Indien de natuur deze kans biologisch gezien toch over het hoofd heeft 

gezien voor mij, dan zal ik mij hier wel bij neerleggen. Tenminste, dat denk ik nu toch. De gedachte 

dat Moeder Natuur in mijn plaats kiest is geruststellender dan dat ik zelf een keuze moet maken. 

Maar ik heb haar nog niet geraadpleegd omtrent deze potentiële mogelijkheden. Voorlopig ga ik er 

van uit dat de keuze in mijn handen ligt. 

Waarom nu al denken over dingen die nog niet zijn of misschien nooit zullen zijn? Kan ik niet in het 

heden leven? Enkel nu en dit moment. Dat gaat zo stroef omdat ik in dit lichaam zit met noden en 

verlangens. Deze noden en verlangens liggen ergens in de nabije toekomst en, kinderlijk als mijn 

onderbewuste is, wil het liefst zo snel mogelijk waar het naar verlangt. Nu, hier op dit moment, 

vraagt mijn lichaam naar de invulling van haar voornaamste doel: zich reproduceren. De tijd en mijn 

lichaam zijn rijp. Al is mijn ‘innerlijke zijn’ dat nog niet. Eigenlijk zal dit ‘innerlijke zijn’ of ook wel eens 

‘mijn geest’ genoemd nooit rijp zijn zolang het in dit lichaam huist. Maar misschien ooit wel rijp 

genoeg om het hoofd boven water te houden en daarbij zelfverzekerde keuzes te maken. 

Je bent er nog niet. Of je zult er nooit zijn. En toch staan hier woorden voor jou. Gek he?! Ik kan 

mezelf natuurlijk ook de vraag stellen of ik dit niet louter voor mezelf schrijf. Als een therapeutische 

activiteit. Momenteel kan het mij niet veel schelen of deze woorden al dan niet enkel over mijn ogen 

zullen glijden. De kans zit erin dat jij of iemand anders dit leest. En dat is genoeg. Enkel ‘de kans dat’. 

Gemiste kansen bevatten zoveel mysteries. Als ik ervoor kies om jou niet te laten zijn. Wie heb ik dan 

gemist? Wat heb ik dan allemaal gemist? Maar die vraagstelling werkt ook omgekeerd: Wat mis ik 

allemaal als ik jou laat zijn? Misschien weegt die soort vrijheid niet op tegen de liefde voor mijn kind? 

Elke keuze impliceert ook een afwijzing. Dat maakt het zo moeilijk. Zeker als het gaat over keuzes die 

no point of return omvatten. 

Indien je nog niet bestaat kan je in principe ook niets voelen of ervaren. Je zult nooit weten dat ik jou 

niet heb laten komen. Je zult nooit iets weten. Er is zelfs geen ‘je’. Alle elementen om jou te zijn, zijn 

aanwezig. Enkel nog de intentie, de beslissing, de vonk… 
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