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Hoofdstuk 24 

 De weg naar Gwen zijn thuis duurt altijd zo lang. De gedachte dat ik hem zo dadelijk gaat zien 

maakt mij zenuwachtig. Ik ben altijd zenuwachtig als ik hem ga zien maar dit is werkelijk een 

overdreven zenuwachtig gevoel. Ik ga hem voor de keuze zetten. Met mij of zonder mij, maar niet ik 

met een halve hem. Nog een half uurtje en dan ben ik bij hem, ik en mijn massa’s zenuwen.  

“Kom erin.” Zegt Gwen vriendelijk wanneer hij de deur open doet. Vanaf de moment dat de 

deur in het slot valt, neemt Gwen Leen vast bij haar middel, duwt haar zachtjes tegen de deur en kust 

haar passioneel op haar mond. Leen geniet van iedere aanraking met zijn huid maar hoe erg ze ook 

geniet, ze moet hem loslaten.  

“Gwen, ik moet je dringend iets vragen.” Zegt ze tussen zijn kussen door.  

“Wat moet je dan vragen?” zegt Gwen terwijl hij onverstoord verder kust. 

“Als je zou moeten kiezen, voor wie zou je dan gaan? Voor mij of voor Annelien?” Gwen stopt 

meteen met kussen en kijkt Leen aan. Zijn passie van weleer verandert in afstandelijkheid.  

“Waarom moet ik kiezen?” vraagt hij op een arrogante toon. Leen kijkt verbijsterd naar Gwen 

omwille van zijn antwoord. 

“Omdat deze situatie niet kan blijven duren. Ik kan niet blijven verder gaan terwijl ik weet dat ik je 

niet voor mij heb. Ik wil zekerheid van je.” 

“Wat wil je nu dat ik zeg? Je weet dat ik Annelien graag zie.”  

“Ik wil weten of je mij graag ziet.” Vraagt Leen.  

“Ik zie je ook graag.” Antwoordt Gwen vastberaden.  

“Graag genoeg om voor mij te kiezen?” 

“Leentje, laat me nu niet kiezen. Snap je niet dat dit voor mij ook moeilijk is? Ik heb dit nog nooit 

gehad. Ik ben helemaal niet zo knap, ik heb nog nooit 2 meisjes gehad die me allebei doodgraag zien 

en alles voor mij willen doen. Dat is zo nieuw voor mij. Maar ik kan je verzekeren dat ik je graag zie.” 

Leen is niet tevreden met dit antwoord maar ze is wel blij door te horen dat hij haar graag ziet. 

Ergens begrijpt ze hem wel, het moet niet gemakkelijk zijn om ineens zo gewild te zijn en dan te 

moeten kiezen in plaats van te genieten van de aandacht, maar hij moet ook begrijpen dat dit pijn 

doet voor Leen. En dat doet hij duidelijk niet. Een stilte valt tussen de twee.  

“Ik wil je wel laten zien hoe graag ik je wel niet zie.” Zegt Gwen op een speelse toon. Hij neemt Leen 

op, kust haar op de mond en draagt haar naar zijn slaapkamer.  

Leen zit op de bus terug naar huis. Hoewel Gwen haar terug geweldig heeft laten voelen voor 

enkele uren weet ze dat er nu terug enkele uren van twijfels zullen komen.  

“Dit moet echt gedaan zijn. Ik kan het niet meer. Anders moet ik eens aan Larissa vragen of zij niet 

wat advies heeft voor mij in deze situatie. En Sophie weet ook altijd wel goede raad. Ze neemt haar 

gsm en stuurt direct haar probleem door naar Larissa en Sophie.  

“Anders moet je zijn msn eens doorgeven aan mij, dan kan ik eens proberen om met hem te praten 

en hem duidelijk te maken hoeveel pijn het je doet in deze situatie te zitten? Als jij dat wilt natuurlijk. 

Je mag van mij ook altijd erbij komen zitten tijdens die gesprekken als je dat wilt?” stuurt Larissa.  

“Je weet wat mijn gedacht over hem is, als het aan mij zou liggen, zou hij al lang gedumpt zijn. :-)” 

stuurt Sophie.  

“Hm, Larissa haar idee zie ik wel zitten en Sophie is duidelijk niet opgezet met de hele situatie. Maar 

ik had toch ergens gehoopt dat ze een meer genuanceerd antwoord zou hebben gegeven nu.”  

“Dat mag je als je dat ziet zitten.” Stuurt ze naar Larissa. “Ik weet het Sophie, daarom dat ik hem voor 
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de keuze heb gezet. Maar ik weet het niet. Ik vind hem zo geweldig. Hij maakt mij kapot en toch vind 

ik hem geweldig. He’s a beautiful disaster…” zegt het bericht richting Sophie.  

“Als je zijn msn-adres doorgeeft, voeg ik hem toe en dan zullen we straks chatten, goed?” stuurt 

Larissa terug.  

“Ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Misschien krijgt Laris Gwen wel zo ver zoals ze Tom zo ver 

heeft gekregen. Het is het proberen waard!” denkt Leen die al begint te dagdromen over hoe het zou 

zijn als Gwen voor haar zou kiezen. Ze wordt uit haar dagdroom getrokken door de binnenkomende 

sms van Sophie: “He’s just a disaster, he ain’t that pretty and you know it ;-)” Leen moet er wel een 

beetje door lachen, al is het een bittere glimlach.  


