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Hoofdstuk 2 

 

Vandaag ben ik gaan shoppen met Gwen. Best wel leuk, al weet ik niet of het gezond is voor 

een jongen om shoppen leuker te vinden als ikzelf. Ach, misschien ga ik gewoon echt niet graag 

shoppen. Ik heb mezelf 2 truitjes gekocht en een rok. allemaal zaken die hij had uitgekozen voor mij. 

Hij had mij blijkbaar wel al heel goed bekeken. Mama vond ze ook mooi maar vroeg mij direct of die 

jongen een kansmaker was om mijn volgend vriendje te worden. Waar zij toch mee bezig was. Het 

was nog mar pas gedaan met Thomas, waarom zou ik  nu al niet bepaald mijn type, hij is wat klein. Ik 

zou mij totaal niet geborgen voelen in zijn armen en dat is toch iets wat ik nodig heb. En ik weet niet 

of ik een vriendje wil dat meer geniet van het shoppen als ikzelf…  

 

“ Zeg mag ik jou iets vragen?” stuurt Gwen ineens in een gesprek op MSN 

“Ben je dat al niet de hele tijd aan het doen? :-D” stuurt Leen terug, denkend aan de voorbije 

chatsessie van een uur.  

“Ja :-) maar dit is een belangrijke vraag.” antwoordt Gwen. Lichtjes fronsend met haar wenkbrauwen 

antwoordt Leen: “Ja, vraag maar.” ‘Gwen is een bericht aan het schrijven’ geeft MSN aan. “En daar 

doet hij vrij lang over!” denkt Leen daarop. De nieuwsgierigheid neemt toe met iedere seconde dat 

Gwen neemt voor zijn vraag te typen. Ineens hoort ze het geluidje van een binnenkomend bericht dat 

haar nieuwsgierigheid zal inlossen.  

“Wat vind je eigenlijk van mij?” Leen staart lichtjes teleurgesteld naar het scherm. “Was dat nu een 

belangrijke vraag? Het zijn – ocharme – 6 woorden, nemen die nu echt zoveel tijd in beslag om te 

typen?” denkt ze in zichzelf. “En wat moet ik daar nu eigenlijk op antwoorden? Hij weet toch al dat ik 

goed met hem overweg kan?” Hopend om meer uitleg typt ze haar antwoord en stuurt het door naar 

Gwen.  

“Ik vind je wel een leuke gast, tof om mee te praten en om mee te gaan shoppen.” Het duurt niet lang 

vooraleer Gwen zijn antwoord doorstuurt: “En qua uiterlijk, wat vind je zo van mij?” Leens adem 

stopt even. Hier had ze al wat schrik voor gehad. En wat moest ze daar nu op antwoorden? “Je bent 

te klein”? Dat ging toch niet? Hij was al de hele tijd zo lief en vriendelijk tegen haar, nu kon ze hem 

toch niet kwetsen door zo onverbloemd de waarheid te zeggen?  

“Je hebt mooie blauwe ogen.” stuurt ze door. “Voila, en dat is nog niet gelogen ook, goed gedaan 

Leen!” denkt ze bij zichzelf met een lach.  

“En voor de rest?” antwoordt Gwen met een vraag.  

“Verdikke, dat is minder!” fluistert Leen zichzelf toe. “Wat nu gedaan?” Ze denkt even na en 

antwoordt dan vastberaden: “Je bent niet mis.” Leen vreest voor wat nu gaat komen. Ze had het 

kunnen weten! Jongens gaan nu eenmaal niet zo maar shoppen zonder bijbedoelingen. Ze houdt haar 

adem al in voor zijn reactie.  

“Dank je :-)” antwoordt hij.  

“Dat was het?” denkt Leen. “Daar kom ik mooi weg!” 

“Zou jij iets kunnen beginnen met mij?” vervolgde hij. 

“Damn… daar heb je het. Het was te goed om waar te zijn. Ik dacht thans dat hij al een vriendin had! 

Nja, dat zal wel niet, anders stel je dit soort vragen niet aan andere meisjes.” De gedachten schieten 

vliegensvlug door Leens hoofd.  

“?” stuurde Gwen. Hij is blijkbaar ongeduldig omdat haar antwoord op zich laat wachten. 

“Goh, misschien ooit wel, maar nu niet. Zo goed ken ik je nog niet en ik ben momenteel nog niet toe 

aan iemand anders.” stuurt ze terug. Gwen begint direct met typen: “Ah dat is leuk om te horen. Zin 

om morgen terug af te spreken? Dan kunnen we nog verder praten.”  

“Hmm… normaal is dit het moment dat ik zeg dat ik niet kan omdat ik een vriend heb.” denkt Leen in 

zichzelf. “Dat is ook een excuus dat ik nu niet meer kan gebruiken ineens, spijtig het is altijd een heel 

handig antwoord geweest op dit soort vragen! Maar ach, wat kan er nu misgaan? Hij weet dat ik een 

relatie nu niet zie zitten dus hij zal wel geen poging ondergaan?” Leen twijfelt.  

“Alleen om te praten?” stuurt ze hem voor de zekerheid. 
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“Alleen om te praten. :-)” antwoordt hij.  

“Goh, waarom niet?” denkt ze en dat stuurt ze hem ook. 

“Goed :-) morgen om 11 uur aan het station?” stuurt hij terug.  

“Ok, in orde.” antwoordt ze.  

“Tot morgen schoonheid. Slaapwel! ;-)” stuurt hij haar en gaat direct offline.  

“Wat… wat is hier nu net gebeurd?” denkt Leen. “Schoonheid? Waar kwam dat nu weer vandaan?” 

En daar heb ik dan morgen een date mee. Zou hij dan ook weglopen als de grond onder zijn voeten te 

heet wordt?” denkt ze sarcastisch. 

“Hey schoonheid! :-D” zegt het binnenkomend bericht van een andere klasgenoot. 

“Lap! Ze hebben allemaal een slag van de molen gekregen!” denkt Leen lachend en antwoordt hem: 

“Ah dag knapperd! ;-)” Dit belooft nog een lange avond te worden vol complimenten.  

 


