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Hoofdstuk 12 

Mijn ouders beginnen precies iets te vermoeden. Ik blijf maar zeggen dat ik mij gewoon goed 

voel in mijn vel en dat er voor de rest niets mis is, maar blijkbaar ben ik niet zo’n goede actrice. Ze 

geloven er echt niets van. Het is zo vervelend omdat ik niet mag laten zien waarom ik zo gelukkig 

ben. Verliefd zijn is gewoon zalig… het verbergen is echt zenuwslopend. Ik merk vaak dat ik staar naar 

hem in de aula en dat maakt het niet gemakkelijker om mijn gevoelens te verbergen voor Sophie en 

Anne. Zij beginnen dan ook heel veel te vermoeden. 

“Leentje… je bent aan het staaaaren.” Fluistert Anne plagerig in Leens oor. Leen schiet wakker 

uit haar dagdroom. Tegenwoordig doet ze niet anders tijdens de lessen. De meest waanzinnige 

ideeën schieten door haar gedachten. En hoewel ze goed genoeg weet dat deze dromen nooit zullen 

uitkomen, kan ze niet stoppen met aan ze te denken. Het is een dagelijkse routine geworden 

ondertussen.  

“Ik ben niet aan het staren, ik was gewoon in gedachten verzonken.” Stamelt Leen.  

“Ja… juist ja. Dat geloven we zeker hé Sophie?!” zegt Anne sarcastisch.  

“Ja helemaal. Als ik in gedachten verzink is het ook altijd wanneer ik naar Gwen staar. Zo saai is hij 

wel.” Antwoordt Sophie met een knipoog. Leen veert recht en zegt: “Hij is niet saai!” Beiden genieten 

van haar felle reactie en beginnen te lachen. Leen voelt zich betrapt en draait haar hoofd, inclusief 

blozende wangen, richting de tafel.  

“Leentje, we moeten eens praten niet?” zegt Sophie zachtjes. “Er is meer aan de hand dan jij laat 

zien. Wij zijn niet dom hoor. En jij hebt nu ook niet bepaald de beste pokerface dat er bestaat.” Leen 

bekijkt haar vriendin en weet gewoon dat haar ogen haar verraden.  

“Zullen we straks na de les praten?” vraagt ze stil. Sophie knikt ‘ja’ en legt haar hand op Leens arm.  

Na de les komen de drie vriendinnen samen uit het lokaal. Zwijgend stappen ze naar de 

speelplaats waar ze plaatsnemen naast elkaar op een bankje.  

“Zeg het nu eens.” Zegt Anne zachtjes. Anne en Sophie kunnen dan wel twee speelse meiden zijn, 

wanneer het nodig is, zijn ze altijd twee grote steunpilaren.  

“Gwen en ik… beloof dat jullie er niks van zullen zeggen?!” begint Leen. Ze gaat pas verder wanneer 

haar vriendinnen met deze regel akkoord gaan. “Gwen en ik zijn een koppel. Maar niemand mag het 

weten. We willen het nog even geheim houden omdat het anders precies zo snel is na Thomas.”  

“Leen… Thomas is ondertussen al 4 maanden geleden. Niemand gaat er iets van zeggen dat je nu 

iemand anders hebt!” zegt Anne lichtelijk verbaasd.  

“Misschien wel… maar ik krijg het gevoel dat Gwen er nog niet klaar voor is om het te vertellen tegen 

iedereen. Hoe langer de relatie verder gaat, hoe afstandelijker dat hij wordt in het openbaar. Ik kan 

er niet meer aan uit. Het is echt vervelend.” Leen merkt hoe Sophie naar Anne kijkt en haar 

wenkbrauwen lift.  

“Wat denken jullie dat ik moet doen?” Sophie haalt diep adem en begint uit te leggen: “Leen… Ik 

denk dat hij met je voeten aan het rammelen is. Stel hem voor de keuze: ofwel het openbaar maken 

ofwel ermee stoppen. Je bent verliefd! Dit moet toch een leuke periode zijn. Je moet erover kunnen 

praten. Je moet je zichtbaar goed voelen. Jij bent nu bezig met jezelf kapot te maken door alsof te 

doen. En hij werkt daar goed aan mee. Hoe is het als jullie alleen zijn?” 

“Dan is het geweldig.” Leen glimlacht terwijl ze deze zin uitspreekt.  

“Ooooh, kijk hoe lief ze lacht als ze dat zegt!” zegt Anne op een lieflijke toon. Leen begint te lachen 

om de reactie van haar vriendin. “Iemand is verliefd!” gaat Anne verder.  
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“Ja, dat is duidelijk! Maar de vraag is of de tegenpartij er ook zo over nadenkt!” zegt Sophie. “Wat 

denk je zelf, Leen?”  

“Wel, soms denk ik echt dat  hij ieder moment een sms kan sturen om te zeggen dat hij mij graag ziet 

en super graag met mij verder wil. En soms hoor ik hem echt voor enkele dagen niet. Zelfs niet als ik 

hem stuur. En als hij dan wel stuurt, heeft hij altijd vreemde uitvluchten. Dus ik weet het eigenlijk 

niet… Ik dacht het te weten, maar het wordt hoe langer hoe vager.”  

“Euhm.. het is misschien een vreemde vraag hé… maar hoe lang is het al bezig?” vraagt Sophie.  

“Wel… Eigenlijk al niet zo lang na Thomas. Dus nu ongeveer zo’n 3,5 maanden.” 

“En hoe ver ben je eigenlijk al gegaan?” Leen weet waar haar vriendin op mikt. Ze haalt diep adem en 

zegt stil: “All the way.” Sophie en Anne worden stil. Leen durft haar hoofd niet op te heffen want dan 

zou ze de blikken van haar vriendinnen zien.  

“Dat verklaart wel al een heel deel natuurlijk.” Zegt Anne. 

“Hoe bedoel je?” vraagt Leen terwijl ze recht naar haar vriendinnen kijkt. 

“Hij weet dat hij je heeft hé… hij doet nu geen moeite meer. De jacht is gesloten, hij heeft je 

geschoten.” Even is het stil maar dan beginnen ze alle drie te lachen om de misplaatste 

woordspeling.  

“Je weet wel wat ik bedoel.” Gaat Anne verder. “Zijn interesse is afgenomen, hij weet dat je verliefd 

bent en dat je alles voor hem wilt doen. Hij weet dus ook dat je het geheim zult houden zo lang hij 

dat wilt.” Leen knikt. Ze weet dat haar vriendin gelijk heeft, ze had hier namelijk zelf ook al wel aan 

gedacht. Het was niet leuk om eraan te denken maar ze hadden zeker haar gedachten al gekruist.  

Het maakte haar misselijk, het was al lang geleden dat ze zich zo bloot had gegeven aan iemand en ze 

zou er kapot van zijn moest die iemand haar gebruiken. Op die moment komt Gwen naar buiten 

gewandeld. Hij is op weg naar zijn bus en is duidelijk geschrokken als hij Leen ziet zitten met haar 

twee vriendinnen. Het is alsof hij weet dat er iets mis is, alsof Leen hun geheim aan het vertellen is. 

Hij steekt zijn hand op van ver en probeert zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken.  

“Nou, ik wed ervoor dat je zo dadelijk een gesprek zult hebben met je geliefde!” zegt Anne op een 

sarcastische toon. “En ik vrees dat hij niet blij was om ons hier te zien met jou.”  

“Nou, dan hoor ik er tenminste nog iets van!” spot Leen.  

“Ach Leentje, als hij niet goed voor je is, dan moet je hem aan de deur zetten! Er zijn zo veel jongens 

die jou als vriendin willen hebben. Ik ben er zeker van dat als je een oproep zou doen, er rijen met 

mannen voor je zouden staan. En met nog meer zekerheid durf ik te zeggen dat daar 50% knapper 

van zou zijn dan Gwen!” zegt Anne met veel misbaar. Sophie begint te lachen. “Ja, dat is nu ook niet 

zo moeilijk! Vergeef het mij Leen maar knap is hij nu toch echt niet!? Jij kan veel knappere jongens 

strikken.” Leen bloost van de reactie van haar vriendinnen.  

“Wel dan laten die knappe jongens zich gewoon niet echt zien hé!” spot ze.  

“Die laten zich wel zien, jij kijkt er gewoon niet naar!” spot Anne. “Leentje is verliefd, Leentje is 

verliefd!” zingt ze plagerig.  

“Plaag ze niet zo!” lacht Sophie “Ze kan er niet aan doen. Liefde is nu eenmaal blind.” Haar 

vriendinnen liggen beiden in een breuk door de situatie. Leen kan zich niet inhouden en begint ook te 

lachen door haar vriendinnen. Dat kunnen ze altijd wel: wat er ook gebeurt, ze laten haar altijd beter 

voelen. Ineens gaat haar gsm af.  

“Oh, daar zal prince charming al zijn!” lacht Anne. Leen haalt haar gsm uit en moet toegeven dat haar 

vriendin gelijk heeft.  

“Hey meid! Ik zag je net zitten bij Anne en Sophie. Je keek wat triestig, is er iets gebeurd? Weten ze 

van iets?” stuurt Gwen. Leen vond zijn bericht niet zo leuk om te lezen, vooral omdat ze Anne nu 
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moest gelijk  geven.  

“Wat ga je antwoorden?” vraagt Sophie.  

“Ik weet het niet. Ik vind het vooral niet zo’n leuk bericht eigenlijk. Ik had precies toch ergens 

gehoopt dat hij een liever bericht zou sturen.”  

“Stuur anders even niet. Laat hem wat sudderen in zijn onwetendheid. Stuur pas wanneer je terug 

thuis komt. Als hij met je verder wilt, wetende dat iedereen weet dat jullie een koppel zijn, dan zal hij 

wel niet te kwaad reageren. En anders moet je toch eens nadenken over de situatie waarin jullie je 

bevinden.” Leen voelt zich ondertussen als een klein meisje dat op consultatie gaat bij de dokter… de 

liefdesdokter in dit geval. Aandoening: crazy in love. Medicijn: Gwen voor de keuze zetten. 

Slaagpercentage van genezing: niet bekend.  


