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Hoofdstuk 16 

Vannacht was mijn eerste 8-urennacht sinds dat ik ‘het’ ben te weten gekomen over Gwen. Ik 

praat over ‘het’ , deze onzijdige in ‘derde persoon enkelvoud’-benaming is vrij onpersoonlijk en op 

deze manier kan ik het wat meer van mij af zetten.  Het hele verhaal lijkt veel te sterk op een soap 

om het ‘mijn leven’ te kunnen noemen dus voor zolang dat ik het niet helemaal vergeten ben, zal het 

‘het’ blijven. En nu ga ik zwijgen over alle onzijdige, derde persoon enkelvoudige woorden en mijzelf 

uit mijn bed hijsen om naar school te vertrekken.  

Leen komt uit de trein en direct valt haar een bekend gezicht op. Tom staat haar op te 

wachten aan het perron. Ze probeert hem nog te ontlopen maar hij heeft haar al gezien en komt 

naar haar toe gelopen.  

“Leen! Ik moet je spreken.” Roept hij haar achterna. Leen probeert om zich kalm te krijgen, Tom doet 

haar denken aan ‘het’ en denken aan ‘het’ was sowieso not done.  

“Leen, blijf nu alsjeblieft even staan!” roept hij nog. De man naast Leen tikt haar op haar schouder: 

“Ik denk dat die persoon je aan het roepen is.” zegt hij vriendelijk. Nu is het niet meer mogelijk om 

hem te negeren. Ze bedankt de man tegen haar zin en draait zich om richting Tom. Die is zichtbaar 

gelukkig dat ze zich eindelijk omdraait.  

“Leentje, we moeten praten.” Zegt hij tegen haar.  

“Tom… alsjeblief, noem me geen Leentje.” Zegt ze kort. Tom zijn glimlach verdwijnt en hij merkt dat 

hij op zijn tellen moet letten als hij wil dat Leen zijn woorden wilt aanhoren.  

“Ik heb met Gwen gesproken. Hij zegt dat je hem niet meer hebt gesproken of gestuurd sinds dat je 

het weet?” begint hij zijn gesprek.  

“Ja, hij spreekt de waarheid. Ik ben verwonderd dat hij dat nog kan.” Zegt Leen sarcastisch.  

“Leen, hij mist je echt. Hij praat enkel maar over jou. Hij weet dat hij verkeerd zit en weet ook dat hij 

je enorm heeft pijn gedaan. En ik vond dat je dat moest weten.” 

“Tom, hij heeft mij inderdaad pijn gedaan maar ik kan toch moeilijk nog verder gaan hierin? Ik ga 

mezelf alleen maar meer pijn doen. En dat is hij gewoon niet waard.” Leen herneemt haar wandeling 

richting de schoolgebouwen en laat zo Tom achter zich.  

“Leen, geef hem een tweede kans!” roept Tom haar achterna. Leen voelt tranen in haar ogen 

prikken. Het doet haar ergens wel deugd om te horen dat hij haar miste en dat hij even veel aan haar 

dacht als zij aan hem dacht. Maar zelfs die gedachte zorgde ervoor dat ze zich slecht voelt. Haar pas 

wordt minder snel en ze verbijt echt de pijn die ze voelt. Tom haalt haar terug in en legt zijn hand op 

haar schouder.  

“Geef hem nog een kans. Ik ben er zeker van als jij het rustig aanpakt, je hem voor jou kan winnen. Je 

bent in zoveel opzichten beter dan Annelien.” Leen haar ogen vullen zich terug met tranen. Het 

verbijten van haar tranen gaat niet meer. Ze rollen gewoon over haar wangen op haar jas. Tom haalt 

een zakdoekje uit zijn jas en droogt haar tranen.  

“Komaan Leen… Jij bent ongelukkig. Hij is ongelukkig. En alleen omdat jullie niet meer samen zijn.” 

Hij heft haar gezicht lichtjes omhoog om haar in haar rooddoorlopen ogen te kijken. “Probeer het 

maar, je zal je veel beter voelen erna. En hij ook. Geef het gewoon een kans. Nu weet je waar je 

staat, hiervoor niet. En ik zal er altijd zijn voor je, wat er ook gebeurd.”   

“Ik kan het niet… Alleen de gedachte aan hun twee zorgt ervoor dat mijn hart breekt.” Stottert Leen 

tussen haar tranen door.  

“Ik verplicht je tot niets, ik stel gewoon voor dat je er even over nadenkt.” Tom glimlacht lieflijk naar 



 

33 

 

Leen en kust haar op haar voorhoofd.  

“Je kan het niet weten als je het niet probeert.” 

“Verdikke, dat zijn nu net de woorden die hij niet gebruikt mocht hebben!” Denkt Leen. Nu is ze net 

uitgedaagd om het toch te proberen.  

“Als je hoofd ‘nee’ zegt en je hart ‘ja’, naar wie moet je dan luisteren?” vraagt Leen aan Tom. 

“Daar kan jij alleen een antwoord op geven.” Antwoordt hij met een glimlach. Hij haalt haar gsm uit 

haar jaszak en houdt deze voor haar.  

“Ik denk dat kiezen voor je hart de beste keuze is. Maar dat is mijn opinie natuurlijk.” Leen glimlacht.  

“Wacht, ik zal zijn nummer even zoeken. Dan moet jij dat al niet meer doen.” Zegt hij met een 

knipoog.  

“Ik denk niet dat je hem zal terug vinden in mijn gsm.” Zegt Leen aarzelend. 

“Hoezo? Heb je zijn nummer verwijderd?”  

“Nee… gewoon zijn naam gewijzigd.” Antwoordt ze kort. 

“Ah, ik denk dat ik hem gevonden heb… Dat is geen mooie aanspreektitel hé Leentje!” lacht Tom 

wanneer hij ziet hoe Leen Gwen heeft genoemd in haar adresboek.  

“Wat hij heeft gedaan was nu ook niet bepaald mooi hé Tommy.” Tom lacht en geeft Leen haar gsm 

terug.   

“Ik ben blij dat je terug lacht.” Zegt hij stil. “Je bent zoveel mooier als je lacht.” 

“Charmeur!” zegt Leen bijna verwijtend. Ze steekt haar gsm terug in haar jaszak en zegt: “Ik moet er 

nog eens over nadenken of ik wel wil sturen. We zullen wel zien.” 


