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Hoofdstuk 14 

“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. 

Het werd stil aan tafel. Het enige geluid dat nog wordt geproduceerd, is de radio die aan het 

spelen is op de achtergrond. Iedereen kijkt naar Leen, ze willen weten wat haar reactie is. Leen weet 

dat ze bespeeld is. En hoe! Ze had dit nooit voelen aankomen.  Ze beseft dat ze een pion in een spel 

is geweest en dat ze heeft verloren. Dat besef zorgt ervoor dat tranen beginnen te branden in haar 

ogen. Ze wilt niet beginnen te huilen, niet in het bijzijn van al deze mensen.  

“Ik … ik denk dat ik best naar huis ga nu.” Verbreekt ze de stilte. Ze staat recht en neemt haar jas. 

Gwen blijft roerloos zitten. Tom veert recht en loopt naar haar toe.  

“Leen… het komt nu wel verkeerd over maar het spijt mij.” Zegt hij. 

“Ik wil gewoon naar huis gaan. Laat je mij alsjeblieft uit?” houdt Leen zich sterk. Tom kijkt naar Gwen 

maar deze is nog steeds voor zich aan het staren zonder te bewegen. Hij kijkt terug naar Leen en 

doet de voordeur open. 

“Leen, wees alsjeblieft voorzichtig als je naar huis rijdt.” Zegt hij wanneer ze de oprit oploopt, met de 

autosleutels in haar bevende handen.   

“Ik ben altijd voorzichtig.” Zegt ze stil. Ze merkt dat ze een krop in haar keel krijgt. Tom komt naar 

haar toegelopen en knuffelt haar. Tranen beginnen te rollen over haar wangen. Haar luchtpijp wordt 

samengedrukt zodat het moeilijk wordt om adem te halen.  

“Tom, laat me alsjeblieft los, het is zo al moeilijk genoeg.” Fluistert ze hem toe wanneer ze zich 

probeert los te wringen uit zijn armen. Tom lost haar en kijkt haar met een pijnlijk gezicht aan.  

“Leen, het spijt mij. Ik had het moeten zeggen.” Zegt hij stil. 

“Gwen had het mij in de eerste plaats moeten zeggen.” Zegt ze wanneer ze zich op de 

chauffeursstoel neerzet. Ze sluit de deur achter zich en start de auto. Ze wil niet meer praten. Wat er 

net gebeurde is te veel voor woorden. Wanneer ze achteruit terug op de weg rijdt, ziet ze dat Gwen 

door het raam kijkt hoe ze vertrekt.  

“Geen nood, Gwen. Je bent al een last kwijt. Laat het feestje nu maar verder gaan.” denkt ze terwijl 

ze vastberaden haar weg naar huis terug inzet. Radio aan, ramen open en verstand op nul, anders 

geraakt ze niet zonder brokstukken thuis.  

Halverwege haar rit krijgt ze ineens een sms’je. Ze ziet dat het van Gwen is, neemt de gsm vast 

en smijt hem naar de achterbank. Tranen komen terug haar ooghoeken teisteren. Zo erg dat ze op 

een bepaald moment echt moet besluiten om zich aan de kant te zetten. Nu rollen de tranen pas 

goed over haar wangen. Het gevoel wat haar meester wordt, is er een dat ze nog nooit heeft 

meegemaakt. Een mengeling van misselijkheid, woede, verdriet en machteloosheid. Ze heeft zich nog 

nooit zo dom gevoeld. Hoe had hij dit kunnen doen zonder dat ze er iets van gemerkt had? Waarom 

deed hij al die dingen met haar wanneer hij een vriendin had? Waarom stelde hij haar voor aan zijn 

vrienden? Waarom zeiden die vrienden niet onmiddellijk iets in plaats van na 4 maanden pas. Tom 

wist het duidelijk… en die andere jongen… die mocht het duidelijk niet zeggen maar was die regel 

vergeten blijkbaar. Misschien maar goed. Kwestie hoe lang dit spel had verder gegaan zonder dat ze 

het had geweten. Vragen blijven komen in haar hoofd en de tijd passeert terwijl ze daar naast de weg 
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staat te wachten tot ze terug uit haar ogen kan kijken. Ze hoort dat haar gsm aangeeft dat er weer 

een sms’je is aangekomen. Ze weet niet goed waar haar gooikunsten haar gsm hebben naartoe 

gebracht en dus besluit ze om even uit de auto te stappen om de gsm te zoeken. De koude 

buitenlucht koelt haar vuurrode wangen af en dat doet wel goed. Tegelijkertijd voelt ze dat ze alleen 

is, de stilte brengt wat rust in haar hoofd. Het is ondertussen 4 uur in de ochtend en dus is er geen 

kat op de weg te bespeuren. Ze vindt haar gsm terug en gaat terug achter het stuur zitten. 2 sms’jes: 

een van Gwen en een van Tom. Gwen schrijft: “Sorry, kom alsjeblieft terug zodat ik het kan 

uitleggen.”  

“Juist, zodat je nog meer op mijn mouwen kan spelden, zeker?” Denkt Leen sarcastisch. Tom zijn 

bericht is er een dat haar meer aanstaat: “Laat iets weten wanneer je aankomt bij je thuis. Je mag 

zelf kiezen of je nu wil terug gaan naar Gwen maar ik zou het niet doen vandaag. Slaap er een nachtje 

over.” Haar tranen beginnen langzaam op te drogen. Ze weet dat ze naar huis moet, ze kan hier niet 

voor eeuwig blijven staan.  

“Zalig zijn de onwetenden.” Denkt ze in zichzelf. “Zalig was de situatie toen ik onwetende was.”.  Ze 

start de auto en baant zich een weg naar huis.  


