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Hoofdstuk 13 

Mijn dag kon niet meer verkeerd zijn gelopen dan vandaag. Hoewel Gwen mijn dag had 

gemaakt nadat ik hem voor de keuze had gesteld, liep vandaag zowat alles mis wat ik had kunnen 

voorstellen. Eigenlijk liepen er dingen mis die ik mij helemaal niet had kunnen inbeelden. Geheel 

onverwacht werd mijn hart uit mijn lichaam getrokken en vertrappelt terwijl ik enkel kon kijken naar 

hoe mijn teerbemind orgaan werd gemarteld. Ik had afgesproken met Gwen, Tom en nog wat van 

zijn vrienden. Alles stond eigenlijk klaar voor zo’n goede avond: gezellig wat bijpraten, Tom die mij de 

hele avond aan het plagen was, nieuwe mensen leren kennen én bij Gwen zijn. Wat wil een mens 

nog meer hebben eigenlijk? Maar het liep helemaal niet zo als ik had gehoopt.  

 “Wat wil jij? Wij twee samen als in ‘het openbaar’ of wij twee samen als in ‘enkel geweten 

door ons twee’?” stuurt Leen. “Ik kan maar beter direct zijn, dan weet hij ineens dat ik het meen.” 

Denkt ze wanneer ze op versturen drukt. Ze heeft ongeveer een half uur nagedacht over de woorden 

in het bericht. Ze was vrij zeker over wat ze wou sturen maar toch was het zoeken naar de juiste 

woorden een ware queeste. Het wachten op een antwoord duurt ook wel lang. Allerlei gedachten 

spoken door haar hoofd terwijl ze vastgekluisterd zit aan haar gsm. Hoe gemakkelijk ze het eerst 

vond om Gwen ‘af te zetten’ wanneer ze pas waren begonnen, des te moeilijker het nu was om die 

gsm los te laten. Een waar ‘system overload’ is wat ze momenteel meemaakt.  

“Hij gaat negatief antwoorden, ik voel het zo.” Denkt ze bij zichzelf. “En ja, wat dan? Is ‘wij’ dan 

gedaan? Want ik heb wel mijn voorwaarden gesteld?! Ik zou hem gewoon niet kunnen laten. Hij is er 

altijd voor mij wanneer ik hem nodig heb en ja… ik ben gewoon stapel zot van hem. Het is een 

vreselijk gevoel: verliefd zijn, je openstellen voor iemand anders, al de gevoelens op tafel gooien 

terwijl je niet goed weet hoe die andere persoon zal reageren. Hij kan mij breken, mij met de grond 

gelijk maken ofwel mij super gelukkig maken. En het vervelende is dat ik totaal niet weet welke 

richting hij zal kiezen.”  

“Leen, ik zal het zo zeggen: ik heb morgen een feestje met de vrienden. Kom jij ook? Want ik wil je er 

graag bij hebben.” Heel duidelijk is dat antwoord nu ook niet. Leen had liever gewoon een antwoord 

gekregen in de trend van ‘ja’ of ‘nee’. Niet als in het ‘ik ben eigenlijk niet zeker en dus wees ik lekker 

vaag’-antwoord dat hij zojuist had gegeven.  

“Dat was niet echt een duidelijk antwoord op mijn vraag hé?” stuurt ze terug. “Gewoon duidelijk 

maken dat ik echt een antwoord wil hebben.”  

“Leen, denk je nu echt dat als ik je uitnodig bij mijn vrienden, dat ik het niet zie zitten om samen 

verder te gaan?” is zijn antwoord dat heel snel volgt op haar sms. Leen twijfelt. Ook dit was geen 

echt antwoord, maar wel al minder vaag dan het vorige. Leen haar emoties zorgen ervoor dat ze 

nogal snel akkoord gaat met zijn bedoeling en dus gaat ze akkoord met zijn idee. Morgen zijn ze 

immers 4 maanden samen, hij zal het als een soort van verrassing houden voor haar. Spontaan 

verschijnt er een glimlach op haar gezicht. Dit nieuws moet ook direct worden doorgespeeld aan 

Anne en Sophie en dus stelt ze een ellenlang bericht samen met alle details die zojuist zijn duidelijk 

gemaakt. De nacht bracht al helemaal rust in haar hoofd en ze sliep als een engeltje. 

 “Leentje, vandaag niet te veel drinken hé!” grapt Tom wanneer hij Leen tegemoet komt op 

het feestje. Leen lacht en zegt “Nee, dat doe ik nooit meer. Ik kan toch moeilijk nog maar eens op jou 

rekenen om mij warm te houden, hé!”  

“Ja ik moest mijn eigen lichaam wel gebruiken. Ik zag jou uitstraling, die blinkende oogjes, die 

stralende glimlach en ik vond je direct geweldig. En een deken is niet goed genoeg voor iemand zo 
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geweldig als jij!” Tom knuffelt Leen terwijl hij dit tegen haar zegt. Leen voelt gewoon Gwen zijn ogen 

op haar rug. Die jaloezie was eigenlijk ook geen slecht teken, het betekent ook dat hij haar graag ziet 

en haar liever zelf knuffels geeft in plaats van dit te laten doen door de persoon waar hij eigenlijk 

jaloers op is.  

“Ik ga je moeten laten gaan, er staat iemand op je te wachten die blijkbaar met je wilt showen.” Zegt 

Tom terwijl hij in de richting van Gwen kijkt. En Tom kreeg gelijk. Gwen stelde haar aan al zijn 

vrienden voor, spijtig genoeg als ‘een vriendin’ in de plaats van ‘zijn vriendin’. Maar ze is niet 

ongerust. Hij wordt blijkbaar graag met haar gezien, anders zou hij dit toch niet doen, ofwel?  

De avond vordert, hapjes en drank wordt veelvuldig geserveerd en Leen geniet. Niet alleen van 

het feestje maar vooral van de aanwezigheid van Gwen. Ze moet zich inhouden om niet constant 

naar hem te kijken met die liefdevolle, verraderlijke ogen van haar.  

“Zeg Gwen, wat vindt Annelien er eigenlijk van dat je hier zo zit met een ander meisje?” vraagt 

ineens een van de vrienden. De kamer wordt stil, Leen ziet dat Tom zich omdraait, weg van Gwen en 

haarzelf en weet niet goed wat te denken. 

“Wie is Annelien? Waarom moet ze er iets van vinden als ik hier ben?” denkt ze bij zichzelf. Een 

onbehagelijk gevoel bekruipt haar. Gwen slaat ineens helemaal rood uit. Hij kijkt naar die vriend alsof 

hij hem wilt neerschieten met zijn ogen. Leen raapt al haar moed bij elkaar en vraagt: “Wie is 

Annelien?”  

“Oh, ze weet niet wie Annelien is? Gwen, wat ben jij eigenlijk bezig?” zegt de vriend heftig tegen 

Gwen. “Wel meisje, Annelien is Gwen zijn vriendin!” Leen wist niet wat ze hoorde. Het was alsof de 

grond onder haar voeten wegzakte. Haar hoofd begon te draaien en diep vanbinnen voelde ze een 

gevoel van woede, verdriet en misselijkheid. Hoewel ze wou beginnen te roepen, kwam er zelfs geen 

kik uit haar. De wereld bleef even stilstaan.  


