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Hoofdstuk 10 

“Leen, gaat het?” hoort Leen Gwen nog vragen. Zijn stem vervaagt naar de achtergrond. Nog 

voor Leen kan antwoorden, zakt ze door haar knieën. Alles wordt zwart voor haar ogen.  

“Help haar even naar buiten, het zal wel beter worden.” Hoorde Leen een stem zeggen op de 

achtergrond. Ze voelt hoe ze in beweging is. Verschillende handen omringen haar lichaam. Ze wilt 

reageren, ze wilt dat die handen haar loslaten, ze wilt ontsnappen want dit doet haar veel te hard 

denken aan wat er eerder deze week gebeurd was. Ze probeert rond zich te slaan maar haar lichaam 

blijft gewoon rustig hangen, zonder een kik te geven. Een angstig gevoel grijpt haar bij de keel en ze 

kan er niks aan doen, ze moet alles laten ondergaan.  

Buiten wordt ze op een bankje neergezet. Twee sterke armen houden haar tegen om te vallen. 

De frisse lucht komt aan als een harde slag van een hamer. Ze opent haar ogen en kan Tom 

herkennen als de persoon die haar vasthoudt. Gwen staat voor haar. Het geluid ebt weg en het beeld 

wordt terug zwart.  

Een rilling loopt over haar rug en haar armen. Ze heeft het best koud en probeert zichzelf te 

omarmen opdat ze het wat warmer zou krijgen.  

“Heb je het koud?” hoort ze een stem vragen. Ze probeert ‘ja’ te knikken en ditmaal lukt het ook. De 

reactie van de vragensteller staat haar minder aan. Hij legt zich namelijk op haar bovenlichaam neer.  

“ça va? fluistert hij in haar oor. Op dit moment heeft ze door dat Tom op haar ligt. Ze probeert 

antwoord te geven maar dat gaat nog niet, haar stem laat het afweten.  

“Anders moeten we haar in de douche zetten opdat ze wat zou opkikkeren?” hoort ze en andere 

persoon zeggen. Spontaan geraakt ze in paniek. Douchen betekent namelijk dat 1 of meerdere 

iemanden haar gaan uitkleden en haar onder de waterval gaat steken. Denkend aan het feit dat ze 

nog niet in staat is om iets te doen of te zeggen, zal er ook  1 of meerdere iemanden bij haar moeten 

komen staan…naakt…in de douche. Ze probeert te reageren door te bewegen of door te praten maar 

er komt niets, nog eens geen kleine kik die duidelijk moet maken dat ze de douche niet ziet zitten. Ze 

wordt pas kalmer wanneer ze Tom, die nog steeds op haar ligt, hoort zeggen: “Ik denk niet dat ze dat 

fijn gaat vinden als we dat zouden doen.” 

“Eindelijk iemand met verstand!” denkt Leen in zichzelf, hopend op een teken van haar lichaam dat 

het terug verbinding maakt met haar hersenen. Haar hersenen maken nu zware overuren terwijl haar 

lichaam er slapjes bij hangt. Het leek wel op een PC die de printer niet terugvindt terwijl ze knal langs 

elkaar staan. Zeer frustrerend dus! En zoals de hiervoor beschreven situatie, blijft Leen ook proberen 

om een connectie te maken met haar lichaam. Langzaam maar zeker wordt Tom gewaar dat de 

persoon onder hem terug wakker wordt. Hij gaat van haar af en bekijkt hoe ze beweegt. Langzaam 

maar zeker wordt Leen wakker. Verschillende zuchten van geruststelling is het gevolg in de kamer.  

“Hier, drink wat.” Zegt Tom terwijl hij een glas water aanbiedt.  

“Leen neemt het glas aan maar voelt haar maag terug keren. Ze geeft het glas terug en probeert zich 

goed recht te zetten. Ze voelt als het ware het bloed uit haar hoofd trekken. Duizeligheid is het 

gevolg. Als reflex neemt ze Tom zijn schouder vast om zich tegen te houden. Deze houdt haar tegen 

van flauwvallen. Als hij merkt dat Leen niet meer reageert, legt hij haar weer neer op bed.  

“Mijn keel doet zo’n pijn.” Denkt Leen. Ze merkt dat Tom terug op haar is gaan liggen.  

“Terug proberen om wakker te worden.” Denkt ze en ze begint terug connectie te zoeken met haar 

lichaam. Dit gaat sneller dan verwacht. Ze duwt Tom van haar af en gaat terug langzaam rechtop 
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zitten. Haar ogen gaan de zoektocht aan om Gwen te vinden maar ze ziet hem niet.  

“Waar is Gwen?” vraagt ze.  

“Die is naar de fuif. Je was wakker geworden en dus had hij geen zorgen meer over dat het goed zou 

komen met je. Ik ben hier gebleven omdat ik niet wou dat je alleen zou blijven.” Antwoordt Tom. 

“Hij is… weggegaan?” vraagt Leen stotterend.  

“Ja, ik had nog gezegd dat ik het vervelend vond dat hij wegging want hij kent jou goed en ik ken je 

nog niet zo goed. Maar hij zei dat je het niet zo erg zou vinden. En toen ging hij weg.” Leen hoopt dat 

ze zo dadelijk zal wakker worden maar het wordt haar duidelijk dat ze niet aan het slapen is. Dit is 

realiteit. Gwen heeft haar alleen gelaten, op een kot, met een jongen die ze niet kent, terwijl ze net 

in een coma had kunnen liggen. Ze begrijpt niet dat hij haar zo maar alleen zou laten. Toch zeker niet 

na wat er is gebeurd eerder deze week. Tom ziet dat ze er niet meer bij is en legt een hand op haar 

schouder.  

“Je voelt wat voor hem, niet?” vraagt hij stil. Leen bekijkt hem en voelt dat ze rood wordt. Ze krijgt 

het gevoel van betrapt te zijn.  

“Je hoeft niet te antwoorden, ik zie het in je ogen.” Vervolgt hij met een glimlach. Leen weet niet wat 

te antwoorden. Ze durft hem bijna niet aankijken. Ze had nog zo haar best gedaan opdat niemand 

het zou te weten komen. En nu deed ze eigenlijk nog niets, haar ogen hadden haar verraden, 

blijkbaar.  

“Ik geef je een goede raad, neem het rustig aan met hem. Dan loopt het wel los.” Tom glimlacht naar 

haar, geeft haar het glas water terug en gaat naast haar zitten. Leen had geen zin in een gesprek, ze 

wou niet dat Tom al meer te weten zou komen door haar, maar Tom begon toch te praten. Stil hoopt 

Leen dat Gwen snel terug komt.  


