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Hoofdstuk 11 

 Het was vandaag de laatste dag van dit trimester. Nu hebben we twee weken vakantie en dus 

mag de boog al wat minder gespannen staan. Ik heb het drie dagen lang volgehouden om niet tegen 

Gwen te praten maar dat viel niet mee. Toen hij me vroeg waarom ik zo stil was, heb ik dan ook 

gewoon gezegd dat ik het helemaal niet leuk vond dat hij was weggegaan en mij daar had 

achtergelaten bij iemand die ik eigenlijk niet kende. Gwen leek er geen kwaad in te zien en voelde 

zich dus helemaal niet schuldig. Ik was dus zeker wel kwaad op hem. Juist, bij het beëindigen van de 

laatste les, kwam hij naar mij toe en fluisterde in mijn oor ‘Ik wil je deze vakantie wel nog zien. Ik kan 

geen twee weken wachten om je bij mij te hebben.’ Ik wist niet goed wat te zeggen. Wist hij eigenlijk 

wel wat hij wou? Juist vroeg hij mij of ik naar zijn thuis wou komen. Ik denk wel dat ik akkoord zal 

gaan…maar voor nu laat ik hem nog even sudderen in zijn twijfels. Zoals ik al zei: ‘de boog moet niet 

altijd gespannen zijn.’ 

“Waar zit je nu?” sms’t Gwen. 

“Volgens de buschauffeur kom ik over een kwartiertje aan.” Sms’t Leen terug. 

“Ok, ik zal ervoor zorgen dat ik er ben, dan kunnen we direct naar mijn thuis vertrekken.”  

Leen kon niet goed geloven dat ze dit echt deed: anderhalf uur op bus en trein zitten om tot bij Gwen 

zijn thuis te geraken. En als ze straks naar huis zou gaan, was het ook anderhalf uur vooraleer ze thuis 

kwam. Ze verklaarde zichzelf toch echt wel zot. Maar tegelijkertijd was de nieuwsgierigheid te groot. 

Ze was verliefd op Gwen, ze wist het goed genoeg. Het maakte niet uit hoe sterk ze tegen die 

gedachten zou vechten, het zou niets veranderen aan haar gevoelens. Het maakte haar blij en 

verveeld tegelijkertijd. Blij, omdat ze hem gewoon echt graag had en eigenlijk wel verder met hem 

wou en verveeld omdat het allemaal nog een geheim was. Ze kon niet tegen mensen gaan vertellen 

waarom ze zich soms zo gelukkig voelde, of waarom ze zelf geen interesse toonde in jongens of deze 

zelfs afwees. Eigenlijk wou ze alleen maar Gwen maar voor hem moest ze wachten. Wachten en 

vechten eigenlijk. Wachten, vechten en hopen om precies te zijn. Dat gaf haar een hulpeloos gevoel 

en als er iets was wat ze niet graag had, dan was het dat hulpeloos en afhankelijk zijn van iemand 

anders terwijl het voor haar kristalhelder is. Ze wil dan ook niet dat Gwen het te hard voelt dat ze 

hem zo graag wilt. Hij moet maar moeite blijven doen, zo simpel is het. Met deze gedachten in haar 

hoofd, vloog het laatste kwartier van haar busrit om alsof het niks was. De buschauffeur doet teken 

naar haar om haar duidelijk te maken dat ze haar bestemming heeft bereikt. Leen stapt uit de bus en 

ziet Gwen direct staan. Ze gaat naar hem toe en probeert haar blijdschap te onderdrukken. Hij had er 

speciaal voor gezorgd dat zijn ouders niet zouden thuis zijn, dan zou Leen geen moeilijke vragen 

krijgen te verduren. Leen was direct akkoord gegaan met dat idee. Ze had nu eenmaal nog geen zin 

om deze procedure te ondergaan. En ze wou ook gewoon eens volledig alleen zijn met hem, zonder 

dat ze zicht daarvoor in allerlei bochten moest wringen met al de geheimzinnigheid die daarbij hoort. 

Als ze in zijn straat aankomen, zegt Gwen tegen haar dat het kan zijn dat Tom thuis is. 

“Als hij ons moest zien, dan zeg je maar dat je hier komt werken aan een project voor school.” Leen 

antwoordt niet onmiddellijk, ze wist immers al dat Tom wist wat ze voor Gwen voelde. Gwen zag dat 

ze precies twijfelde aan zijn idee.  

“Zo kan hij ons niet verraden naar mijn ouders toe, hé.” Vervolgde hij om haar een beter gevoel te 

laten krijgen. Leen begrijpt wel wat hij bedoelt en stemt in met zijn gedachtegang. Aangekomen bij 

zijn thuis, geeft hij haar eerst een rondleiding. Het zwembad, de living, de keuken, de hond, de 

vijver,…  en als laatste zijn slaapkamer. Daar aangekomen trekt hij haar tegen zich aan en neemt hij 
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haar op. Leen is volledig overdonderd van deze beweging. Maar ze houdt er wel van en laat hem dus 

doen. Hij draagt haar naar zijn bed en laat haar daar op vallen. In een vlotte beweging komt hij 

bovenop haar liggen. Hevig lippenwerk komt erbij te pas. Leen laat hem gewoon doen, dit was 

eigenlijk wat ze wou dus waarom zou ze hem dan tegenhouden? Stiekem hoopt ze dat hij gewoon 

verder doet wat hij bezig is. Maar ineens mindert de frequentie de kussen en aanrakingen en 

langzaam doet Leen haar ogen open. Gwen kijkt haar recht in haar ogen aan. 

“Je bent zo stil?” vraagt hij. 

“I like.” Antwoordt Leen stil en ze trekt hem naar haar toe opdat hij zou verder doen. Gwen had deze 

overduidelijke hint begrepen en deed dus ook verder. Na een tiental minuten voelt Leen dat hij weer 

begon te minderen. Ze kijkt hem recht in zijn ogen aan, in zijn mooie blauwe ogen, op zo’n 10 

centimeter van de hare.  

“Wat is er?” vraagt ze. 

“Ik wil niet te snel gaan. Ik krijg het nu al moeilijk… als je begrijpt wat ik bedoel.” Leen begrijpt niet 

helemaal wat hij bedoelt en dus fronst ze haar wenkbrauwen opdat hij haar zou uitleggen wat hij dan 

wel bedoelt.  

“Je weet wel… daar onder?” zegt hij terwijl hij met zijn ogen richting zijn kruis kijkt.  

“Oooooh… dat… problemen… ok, ja, ik begrijp het.” Leen weet niet goed of ze nu gevleid moet zijn of 

eerder ongerust. Ze besluit om het op gevleid te houden. Zij had het namelijk ook moeilijk, alleen 

werd dat bij haar op een geheel andere manier duidelijk. Alles wijst erop dat Gwen het niet door 

heeft dat zij het ook moeilijk heeft en dus besluit ze om het dan maar gewoon te zeggen.  

“Ik… heb het ook niet al te makkelijk… als jij begrijpt wat ik bedoel.” Zegt ze in een poging om hem te 

kopiëren. Hij begrijpt direct wat ze bedoelt en glimlacht.  

“Mag ik verder gaan?” fluistert hij terwijl hij haar terug in haar hals kust. Leen haar hoofd begint te 

gonzen. Ze weet niet hoe ver hij wilt gaan en of zij wel all the way wil gaan. Gedachten gaan tegen 

een top snelheid rond in haar hoofd.  

“Wel?” vraagt Gwen, Leen uit haar gedachtegang halend. 

“Wel wat?” antwoordt ze. 

“Wel… mag ik verder gaan?” vraagt hij nogmaals.  

“Snel antwoorden Leen, snel antwoorden.” Denkt ze terwijl ze zijn vragende ogen probeert te 

mijden. Ze haalt diep adem en zegt dan stil: “Ja… ja je mag verder gaan.” 

“Hou me tegen als ik iets doe wat jij liever niet wilt. Ik zal niet kwaad op je worden als je dat doet.” 

Zegt Gwen terwijl hij met de rug van zijn hand over haar wang streelt.  

“Zal ik doen.” Zegt Leen kort. Ze hoopt gewoon dat hij zal verder gaan. Ze had al vrij vaak over dit 

moment gedacht, de voorbije 3 maanden, maar nu het er was, wist ze niet meer goed of ze dit alles 

wel wilt. Gwen kust haar ondertussen op iedere plaats haar haar huid komt piepen. Langzaam gaat 

hij met zijn handen onder haar blouse, haar adem stokt.  

Gwen kust haar vol op haar mond.  

“Sorry dat ik niet mee kan komen naar de bushalte. Mijn ouders zullen echt onmiddellijk thuis zijn.” 

Legt hij haar uit. Leen begrijpt wat hij bedoelt en neemt afscheid van hem. De voordeur gaat open en 

ze merkt hoe Gwen van ‘superlief’ naar ‘super afstandelijk’ evolueert. Hij doet echt wel heel erg zijn 

best om ons geheim te houden. Juist in bed had Leen daar anders niets van gemerkt. Wanneer ze 

bijna bij de bushalte is aangekomen, komen de eerste twijfels de kop opsteken. All the way was 

misschien toch niet het beste wat ze had kunnen doen, zeker niet nu ze zijn reactie had gezien toen 

hij afscheid van haar nam.  


