
Hoofdstuk 1 

 

Facebook, wat een geweldig iets ! Elkaars status becommentariëren, foto’s toevoegen opdat 

anderen geloven dat je een enorm interessant leven hebt, elkaar bestoken met knuffelkittens om 

elkaar duidelijk te maken hoe graag wel elkaar wel niet zien of met planken uit Farmville om een of 

andere schuur te bouwen… en daar stond het dan ineens: een foto van 2 handen met elk een 

gloednieuwe, blinkende verlovingsring aan de ringvingers. Toegegeven, het is een mooie foto maar 

tegelijkertijd dacht ik eraan of het wel juist was van mij om toen te zwijgen. Als ik echt zo zeker was 

dat ik niet de enige was voor hem toen, waarom heb ik dan niets gezegd toen ik de kans had? Nu kon 

ik haar toch moeilijk uit haar kersverse huwelijksdroom halen! Nu is het 4 jaar geleden dat ‘ons’ 

eindigde, toen had ik mijn mond moeten openen, niet nu.  

Vooraleer dat ik verder ga, zal ik eerst even vertelen waarover mijn frustratie gaat. Beeld je in: we 

zijn in het jaar 2007, het was net gedaan met mijn vorige vriend, een kwetsbare ik dus.  

 

“Hoe waren je resultaten?” vraagt Gwen terwijl hij achter Leen aanliep.  

“Best wel goed, beter dan ik had verwacht eigenlijk.” Antwoordt Leen met een kleine glimlach. “En 

bij jou?’ vraagt ze Gwen. 

“Ah, ça va wel, waarschijnlijk niet zo goed als bij jou maar ja, jij had dan ook de beste punten van de 

klas.” Antwoordt Gwen met een cynische ondertoon. Leen had namelijk op 1 van de examen de 

beste resultaten behaald en de lector had daardoor voor haar wat extra aandacht gehad in de 

bespreking van het examen. 

“Tja, iemand moet de beste zijn.” Zei Leen. “Als ik eens bijles moet geven, laat je het maar weten!” 

vervolgt ze met een knipoog terwijl ze richting de deur van het schoolgebouw liep. Gwen moet 

eigenlijk de andere richting uit maar volgt Leen toch na een seconde van twijfel.  

“Waarom ben je dan niet blij?” roept hij Leen achterna terwijl hij probeert om haar in te halen. Leen 

blijft eventjes staan, alsof ze door de wind geslagen was. “Je hebt toch alle redenen om blij te zijn, 

waarom ben je dan niet gelukkig?” herhaalt Gwen toen hij haar had ingehaald. In het midden van de 

parking van de school keken ze elkaar aan. “Waarom ben je niet gelukkig?” herhaalt Gwen om de 

stilte te doorbreken en een reactie teweeg te brengen bij Leen.  

“Niks zeggen is geen optie zeker?” antwoordt Leen met een kleine glimlach rond haar lippen.  

“Nee!” lacht Gwen haar toe. “Kom, vertel eens wat er op je lever ligt. Ik hou je al de hele dag in het 

oog en je kijkt al de hele dag zo sip.” 

“Moet ik nu schrik krijgen, stalker-van-mij?” vraagt Leen op een lacherige toon.  

“Nee, jij valt mij gewoon op, dat is alles. Normaal lach jij altijd en vandaag merkte ik daar niks van. 

Dus ik was al ongerust hé!” geeft Gwen op als reden. “Dus vertel op, wat scheelt er?” 

“Euhm… wel, ik heb het uitgemaakt met mijn vriend het voorbije weekend.” Stamelt Leen terwijl ze 

terug vertrok richting het station om naar huis te gaan. Gwen hield haar tegen met een bruuske ruk 

aan haar arm.  

“Wat zeg je?” vraagt Gwen verbaast. “Jullie waren toch al zeker 2, 3 jaren samen!?” gaat hij verder. 

“Waarom heb je het beëindigd?” Leen bekijkt hem, zucht en begint terug naar het station te 

wandelen.  

“Kom, ik leg het je onderweg wel uit.” Zegt ze terwijl ze Gwen meetrekt. “Het ging al even niet 

meer… en ja als iets niet meer gaat dan moet je ermee stoppen.” Begint Leen uit te leggen.  

“Ja dat is waar, maar ben je zeker van je keuze?” vraagt Gwen haar.  

“Tuurlijk, ik had er al lang over nagedacht nog voordat…”stopt Leen abrupt.  

“Voordat wat?” vraagt Gwen nieuwsgierig. Leen wacht even vooraleer ze een antwoord geeft. Ze 

zucht diep en antwoordt snel: “Hij heeft mij geslagen een paar weken geleden.” Ze bekijkt Gwen met 

een lichtjes geschrokken gezicht, alsof ze zelf verschrokken is van haar woorden. Nog voor hij kan 

reageren zegt ze: “Hij was gewoon echt heel kwaad geworden… ik had gewoon mijn mening gezegd 



voor één keer… hij heeft zich echt geëxcuseerd achteraf maar… ja dat was voor mij gewoon de 

druppel.” Gwen weet niet goed wat hij moet zeggen. Na een tijdje naar elkaar te staren, trekt hij 

Leen naar zich toe en knuffelt haar.  

“Je hebt het beste gedaan wat je kon doen.” fluistert hij in haar oor. “Maar waarom heb je er niks 

van gezegd?” vraagt hij terwijl hij haar met haar schouders vast neemt. 

“Niet iedereen moet lastig gevallen worden door mijn problemen hè Gwen. Ik heb het toch opgelost, 

niet?” lacht ze. Gwen geeft geen antwoord, hij bekijkt haar en lacht.  

“Jij, jij bent ongelooflijk.” Reageert hij . “Kom, we gaan samen shoppen, al de problemen weg en 

terug lachen daarna hé!” zegt hij. Leen lacht naar hem, knikte ‘Ja’ en samen vertrekken ze naar de 

stad en laten het station ver achter hen.  

 


