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Hoofdstuk 17 

“Ik kom er zo dadelijk aan. Nog even langs de winkel en ik ben daar.” Ik ben blij dat Sophie 

naar hier komt. Ik wil het eerst even met haar bespreken vooraleer ik een sms naar Gwen stuur. Ik 

wil haar standpunten weten vooraleer ik mij waag aan deze grote stap… Hoewel ik, eerlijk 

toegegeven, eigenlijk al een vrij volledig beeld in mijn hoofd heb van wat ik wil doen. Als het aan mij 

ligt zou ik hem gewoon een sms sturen. Gewoon ‘Dag Gwen, we moeten praten.’ maar misschien 

denkt zij er anders over en kan ze mij nog op andere gedachten brengen. Sophie is geweldig. Meestal 

is ze super romantisch ingesteld maar wat Gwen heeft gedaan, bracht haar ook helemaal op andere 

gedachten.  

“We moeten eens praten.” Zegt de sms die Leen haar gsm verlaat.  

“Ben je zeker dat je hier goed aan doet?”  

“Sophie, ik weet het niet… soms zou ik willen dat ik wakkeer werd en dat de voorbije weken allemaal 

en nachtmerrie blijken te zijn. Maar daarop hopen is even goed als achteruit gaan. Door met hem te 

praten, ga ik wel vooruit gaan. Misschien niet op de manier waarop ik hoop, maar het zal wel een 

vooruitgang zijn voor mij. 

“Jij moet het zelf weten, je weet hoe ik erover denk.”  

“Volgens jou moet ik mijn dissectiecapaciteiten perfectioneren op zijn lichaam!” zegt Leen lachend. 

“Niet op heel zijn lichaam.” Zegt Sophie stilletjes. “Gewoon op bepaalde onderdelen van zijn 

lichaam.” Voegt ze er al even fijntjes aan toe.  

“Sophie, je bent zalig!” lacht Leen door de reactie van haar vriendin. “Zelfs in deze situatie kan je mij 

aan het lachen brengen.” 

“Kom, kom! Je gaat mij nu niet vertellen dat je zelf ook nog geen zin hebt gehad om hem op die 

manier duidelijk te maken dat er niet met jou gespeeld wordt?” zegt Sophie met een knipoog terwijl 

ze een schaarbeweging maakt met haar vingers.  

“Wel, eigenlijk niet. Ik was te druk bezig met de vertrappelde stukjes van mijn hart op te rapen om na 

te denken over enkele niet-humanitaire lijfstraffen.” Lacht Leen.  

“Juist daarom zou hij moeten lijden.” Zegt Sophie terwijl ze haar hand op Leen haar schouder legt. 

“Niemand mag je op die manier pijn doen.” 

“Truth is, everybody is going to hurt you, you just gotta find the ones worth suffering for." Citeert 

Leen Bob Marley.  

“Hij is het niet waard volgens mij. Iedereen die iemand op deze manier kan pijn doen, is het niet 

waard om voor te lijden.” Zegt Sophie rustig. Ze kijkt Leen aan met haar grote blauwe ogen. Leen 

weet wel dat wat hij heeft gedaan helemaal niet acceptabel is maar toch is er iets in haar dat hem wil 

vergeven, hoe moeilijk dat ook is. Er valt een stilte. Zowel Leen als Sophie weten dat dit een heel 

vervelende situatie is waar heel weinig zaken echt soelaas kunnen bieden. Bijvoorbeeld: het wakker 

worden uit een nare droom…. Maar zoiets gebeurt uiteraard niet. Dus past Sophie een andere 

strategie toe: “Als hij het toch niet waard blijkt te zijn, ga je dan je dissectiecapaciteiten gebruiken?” 

doorbreekt ze de stilte. Leen schatert het uit van plezier.  

“Als hij mij zoiets nog eens lapt, zoeken we samen naar een gepaste, liefst zo min mogelijk 

humanitaire lijfstraf.”  

“Daar hou ik je aan! Kom opmaken dat contract!” zegt Sophie enthousiast wanneer ze grijpt naar een 

pen en een papiertje op Leen haar bureau.  

“Ik, ondergetekende Leen, verklaar hierbij dat indien Gwen nog eens zo’n streek uithaalt, 
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ondergetekende, Sophie mag helpen beslissen voor een gepaste lijfstraf.” leest Sophie haar 

geschreven tekst woord voor woord voor.  

“Zullen we ineens al de straf verzinnen? Dan kan je daar ook al niet onderuit!” zegt Sophie veel te 

enthousiast.  

“Nee, laten we die op het moment zelf verzinnen. Woede, agressie en verdriet kunnen alleen maar 

positief uitdraaien in die zoektocht.” Zegt Leen met een knipoog. Op dat moment krijgt Leen een 

sms. Sophie laat alles vallen en grijpt naar de gsm. Leen kijkt verbaast toe hoe haar vriendin een 

inbreuk pleegt op haar privacy.  

“Hij is het! Hij is het!” zegt ze dolenthousiast. Leen kijkt haar nog altijd even verbaast aan en zegt 

“Anders moet je de sms nu ook maar ineens voorlezen, nu je hem toch al vast hebt?” zegt ze 

sarcastisch.  

“Ok, hij schrijft dat hij heel blij is dat hij van je hoort en dat hij heel graag wilt spreken. Waar en 

wanneer?” leest Sophie voor.  

“Ja dat zal wel dat hij blij is, hij heeft mij al 3 weken niet meer gehoord. Afkickverschijnselen zijn nare 

gebeurtenissen.” Zegt Leen nog altijd even sarcastisch.  

“Leeeeeeeeeen! Antwoord nu! Waar? En wanneer? En mag ik mee? Ik zal braaf zijn, beloofd! Ik zal 

wel op de achtergrond blijven staan en een worden met de natuur? Alsjeblieft?!” begint Sophie af te 

vuren. Leen moet lachen door haar vriendin die nu werkelijk lichtjes op en neer veert als ze iets 

vraagt. Leen neemt haar gsm terug over van Sophie en begint haar antwoord te typen: “Morgen, om 

13u aan het station.” 

“Mag ik nu mee?” vraagt Sophie nogmaals.  

“Als je braaf op de achtergrond blijft staan, kleine pitbull dat je bent!” zegt Leen terwijl ze met 

wijsvinger en duim in een van Sophie’s wangen knijpt.  

“Woef!” antwoordt Sophie daarop waarop de twee vriendinnen beginnen te lachen.  

12:50, Leen haar trein arriveert net op het station. Ze gaat eerst op zoek naar Sophie vooraleer 

dat ze samen naar Gwen gaan. Met Sophie aan haar zijde voelt Leen zich sterk. Ook al zal ze zich 

gedragen als een meubelstuk, toch zal haar aanwezigheid ervoor zorgen dat Leen zich niet zo maar 

laat omkopen door Gwen. Terwijl ze op zoek gaat naar Sophie, legt een vreemde ineens twee handen 

op haar ogen. Adrenaline zorgt voor een fight/flight-reactie in haar hoofd. Alles van haar lichaam 

hoopt dat het niet Gwen is die achter haar staat. In een bruuske reactie haalt ze de handen van haar 

gezicht af en draait ze zich om, om dan in de ogen van Sophie te staren. Sophie, die een pijnlijk 

gezicht trekt door de bruuske beweging van Leen, zegt: “Auw! Wat kwam er in jou gedachten voor 

om mij material arts’-gewijs weg te duwen?”  

“Oei sorry Sophie! Ik dacht echt dat het Gwen was die achter mij stond.” 

“Ja dat mag ik hopen! Hij is de enige waar je volgens mij het recht hebt om zulke acties op uit te 

voeren!” zegt Sophie al wat meer lachend. “Heb je hem al gehoord?” 

“Nee, nog niet. Ik wou eerst jou zoeken vooraleer ik naar buiten ging.”  

“Dan zullen we eens samen gaan zoeken naar onze Don Juan hé!” zegt Sophie terwijl ze Leen bij de 

arm neemt en haar meesleurt naar de ingang van het station. Ze zien Gwen direct staan: een beetje 

verscholen tegen een muurtje, met zijn handen in zijn zakken en zijn ogen gericht op de ingang van 

het station. Van ver kan je de schrik in zijn ogen aflezen wanneer hij merkt dat Leen niet alleen is 

gekomen, maar weglopen gaat niet meer want ze hebben hem nu al gezien. Leen loopt naar Gwen 

toe terwijl Sophie enkele meters achter haar blijft. 

“Ik ben blij je te zien maar mocht je niet alleen naar buiten?” vraagt Gwen.  
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“Ik heb zelf gevraagd of Sophie meekwam met mij.” Liegt Leen.  

“Had je schrik om alleen bij mij te zijn?”  

“Schrik heb ik niet van jou, ik heb schrik van het moment dat mijn hart harder spreekt dan mijn 

hoofd. En omwille van mij eraan te herinneren dat mijn hoofd altijd gelijk heeft, is Sophie erbij.” 

Gwen knikt ietwat teleurgesteld.  

“Zeg maar wat je te zeggen hebt.” Zegt Leen heel droog. 

“Hoe bedoel je?” vraagt Gwen. 

“Ja, volgens Tom zou je heel graag met mij willen praten dus ga je gang, je krijgt een kans.” Zegt Leen 

in een poging om steenkoud over te komen.  

“Ik wil zeggen dat het mij spijt. Ik had het je moeten zeggen. Maar ik vond je zo leuk en zo knap dat ik 

eigenlijk al gewoon gevleid was dat iemand als jij met mij wou omgaan. Ik had schrik dat als ik het 

zou zeggen, jij terug zou weggaan van mij. En ik wou je niet verliezen.” Gwen kijkt Leen geen enkel 

moment van zijn uitleg aan.  

“Waarom heb je dan zelf het voortouw genomen iedere keer? Want jij was het die mij naar de 

toiletten in de bib heeft gelokt, jij was het die mij absoluut wou zien tijdens de vakantie, jij was het 

die mij bij je thuis had uitgenodigd voor het feestje… jij deed al die zaken. Als je een vriendin hebt, 

doe je zoiets toch niet?!” Leen moet zich inhouden om zich niet over te geven aan de krop in haar 

keel. Ze wilt niet huilen, niet waar Gwen bij staat. Hij zal wel weten dat hij haar heeft pijn gedaan 

maar daarom moet hij niet exact zien hoe kapot ze ervan was en nog steeds is.  

“Ik weet het niet. Ik was gewoon gevleid dat ik iemand als jou mocht hebben bij mij. Dat je erna ook 

verliefd werd op mij was ook iets wat ik niet had voorzien maar ik was wel blij dat het gebeurde.” 

“Ben jij eigenlijk ooit verliefd geweest op mij?” onderbreekt Leen zijn speech. Het blijft even stil. 

Gwen kijkt alleen maar naar de grond en was niet van plan om zijn ogen terug naar haar te richten of 

te antwoorden. Dit duurt te lang voor Leen. Ze port hem tegen zijn arm en stelt haar vraag opnieuw.  

“Wel? Ben jij ooit verliefd geweest op mij?”  

“Ik denk het wel… anders zou ik er niet mee zijn verder gegaan.”  

“En Annelien?” vraagt ze op de man af. Het is heel duidelijk dat Gwen hier niet graag over spreekt, hij 

draait maar wat ongemakkelijk rond op enkele tegels zonder dat hij haar durft aankijken. Leen weet 

gewoon dat als hij kon, hij zou vertrekken zonder haar antwoorden te geven. 

“Kunnen we het niet gewoon over ‘ons’  hebben?” vraagt hij haar na een stilte.  

“Gwen, is er wel een ‘ons’? Of is die inclusief Annelien?”  

“Je hebt misschien gelijk. Er is niet echt een ‘ons’ maar die was toch wel aan het groeien, niet?” 

“Voor mij wel.” Zegt Leen stil. Gwen draait zich naar haar toe en neemt haar vast. Leen voelt hoe 

haar handen zich ballen tot vuisten. Haar hoofd wil niet dat dit gebeurd maar haar knieën worden 

zwak en ze laat zich hangen in zijn armen.  

“Leentje, laat ons het nog eens proberen. Gewoon jij en ik. Jij ziet mij graag, ik zie jou graag, dat wil 

toch wel iets zeggen. En ik twijfel toch al eventjes over mijn relatie dus dat wil nog meer zeggen.” Om 

de een of andere reden vond Leen die woorden nog niet zo dom klinken. Zonder dat ze er echt 

controle over heeft, knikt ze ‘ja’.  

“Vind je het erg als ik nu vertrek? Ik had eigenlijk om half 2 les maar het begin van de les zal ik nu niet 

meer halen.” Vraagt Gwen. 

“Ja, is goed. Ga maar.” Zegt Leen kort. Ze probeert haar afstandelijkheid terug te winnen maar die 

ligt volledig gesmolten op de tegels rondom haar. Haar koelte is volledig verwarmd door zijn knuffel 

en zijn woorden. Hij heeft haar, nog maar eens.  


