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Wat een geluk
Desmond is op
2 oktober thuis
geboren. Ik had
tijdens mijn
zwangerschap
nooit kunnen
vermoeden wat
ik werkelijk zou
krijgen: een klein
prachtig mannetje dat mij en zijn
papa vanaf het
eerste moment
al helemaal had ingepakt! Wat heeft
e, warmte
warrmte
onze Desmond veel liefde,
en geluk gebracht.
Anoeshka van Weerden
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Katja
Vieze woorden
Ik probeer weer eens in slaap te komen terwijl ik denk aan
kinderkamers, een to do-lijstje dat maar niet korter wordt,
mijn zwangerschap en de bevalling. "Weet je dat er vanaf
nu colostrum uit mijn borsten kan komen?" Sebas ligt naast
me te lezen. Zijn mondhoeken krullen naar beneden en er
verschijnt een frons tussen zijn wenkbrauwen. "Wat is dat
nou voor vies woord! Waarom zijn al die woorden toch zo
ranzig?" Ik staar naar het plafond met mijn handen op mijn
buik. Co-los-trum. Echt heel smakelijk klinkt het niet, nee.
"Placenta," oppert Sebas, "dat is er ook zo één." Ik denk na
over de volgende. "Tepelkloven." Sebas knikt. "Ja, gatver."
Hoewel de toekomstige papa alweer is verzonken in zijn Jo
Nesbø, brainstorm ik nog even verder. Moederkoek. Brrr.
Navelstreng. Slijmprop. Meconium. Dat klinkt eerder als
een chemische substantie die momenteel uit de Fukushima-reactor lekt, dan als de eerste ontlasting van een
klein, lief baby’tje. Baarmoeder. Dat heeft dan nog wel wat.
De bovenkant van die baarmoeder, de fundus, doet mij
weer denken aan fungus. Ik vraag me serieus af waarom het
zo moet. Die woorden komen van het Latijn, hoor ik mezelf
Daarom. Ja, vervolg ik inmiddels op mijn zij, leuk,
denken. Da
de
maar dat ggaat niet voor alle woorden op. Ha! Ik kijk naar de
ma
wekker. Weer een uur voorbij. Sebas legt zijn boek weg,
we
uit, draait zich om en ligt
doet het
et nachtlampje uit
seconden te snurken. Ik draai mij
binnen twee seco
binn
ook om, maar iin plaats van slapen, denk ik
oo
allemaal moet doen.
aann wa
wat ik morgen
mor
toe.
Ik pas de top-tot-teen-ontspantruc
top
t
Maar voordat
voorda
dat ik bij mijn schouders ben,
mijn kleintje te schoppen.
begint
be
nt mij
m
Ik ga weer op mijn rug liggen,
met mijn handen op mijn
buik. Ik denk niet meer aan
vieze
woorden, maar aan
vi
kleine voetjes. Dan maar
klei
kl
niet slapen.

KATJA (32, FREELANCE
KA
JO
JOURNALISTE) IS ZWANGER
VA
VAN HAAR EERSTE KIND.
Z
ZIJ WOONT SAMEN MET
JE
JEUGDLIEFDE SEBAS.

