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Vandaag had ik afgesproken met Gwen. Hij heeft mij een heel andere kant van zichzelf laten 

zien. Eentje die ik niet had zien aankomen. Wie had gedacht dat er binnen dat zacht omhulsel zo een 

grappige, stoere maar toch lieve jongen kon zitten. Wel, ik niet! Het is wel een leuke dag geworden. 

Hij is in de les van de namiddag ook naast mij komen zitten tot de grote verbazing van Anne en 

Sophie.  

“Wat is er gebeurd dat ik heb gemist?” fluistert Anne in Leens oor terwijl ze kijkt naar Gwen.  

“Niks speciaals, gewoon een leuk gesprek gehad met elkaar. Niks om zorgen over te maken.” Zegt 

Leen met een knipoog. 

“Ik vind het toch een vreemde wending als je het mij vraagt.” Antwoordt Anne terwijl ze zich terug 

recht zet. Sophie, die naast Anne’s rechterkant zit, vraagt wat er is.  

“Ja madam heeft blijkbaar ineens een date gehouden met Gwen vandaag. En zonder ons daarover 

eerst in te lichten, stel u voor!” beantwoordt Anne Sophie’s vraag met een sarcastische ondertoon. 

Sophie begint te lachen door het antwoord van Anne.  

“Leen, is dat waar van die date?” vraagt ze.  

“Ja en het was zelfs al de tweede!” lacht Leen.  

“Amai, dat gaat snel bij u!” zegt Sophie.  

“Ja en dat allemaal zonder ons eerst te consulteren hé! Ik ben diep beledigd!” zegt Anne met een 

lach.  

“Maar meid toch! Als het nu iets te betekenen had voor mij dan had ik je uit je bed gebeld voor 

goede raad, maar het heeft immers niets te betekenen!” geeft Leen als excuus.  

“Laat maar, zo betrokken wil ik precies liever niet zijn!” lacht Anne. 

“Dag schoonheid!” zegt de klasgenoot van de chatsessie van gisterenavond terwijl hij met een 

knipoog de aula binnenkomt.  

“Ah dag knapperd!” reageert Leen met een lach.  Anne en Sophie bekijken de jongen, dan elkaar en 

tenslotte Leen.  

“Ik neem mijn woorden terug, je mag mij ’s nachts opbellen, maakt niet uit om welk uur! Ik wil 

betrokken zijn! Het lijkt dat je het er wel van neemt!” zegt Anne en samen met Sophie begint ze te 

lachen. De intrede van deze jongen bleef verder ook niet onopgemerkt. Gwen volgde hem met zijn 

ogen tot hij op zijn plaats ging zitten en daarna richtte Gwen zijn ogen op Leen.  

“Moet jij mij iets zeggen?” vraagt hij haar. Leen begint te lachen.  

“We hebben gisteren ge-chat, dat was zijn openingszin.” Legt Leen uit.  

“En was dat ook jou antwoord?” vraagt hij.  

“Ja, dat was ook mijn antwoord gisteren.” Herhaalt Leen zoals een kleutertje van 5 zijn juffrouw 

herhaalt. 

“En er is zeker niks dat je mij moet vertellen?” vraagt hij nogmaals.  

“Nee, er is niks wat ik moet vertellen. Het was gewoon om te lachen. Die jongen is de grootste player 

die in de omstreken rondloopt, hij probeert het gewoon bij iedereen. In plaats van erop in te gaan of 

lastig te worden erom, speel ik gewoon mee en lach er even hard om als hijzelf.  

“Ja.. je zal wel gelijk hebben. Zeg, heb je zin om volgende week donderdagavond weg te gaan met 

wat vrienden van mij ? Er is een feestje en ik mocht iemand meenemen, dus…. Wil je?” verandert 

Gwen snel van onderwerp.  

“Euh, ja… ik zal het eens nakijken of ik dan kan hé. Ik laat je nog iets weten, goed? “antwoord Leen.  



“Ik kan vandaag niet op MSN komen, maar anders geef k je mijn GSM-nummer en dan stuur je maar 

gewoon een SMS’je.” Zegt Gwen terwijl hij op zoek gaat naar een papiertje om zijn nummer op te 

noteren. 

“Zeg me nu nog eens dat er niets is wat ik moet weten?” fluistert Anne terug in Leens oor. “Want dit 

lijkt mij zéér interessant!” Sophie, die het hele gesprek ook heeft gevolgd, antwoordt Anne met “Ja 

inderdaad, nu wordt het wel héél interessant! Kom op vertellen!” Ondertussen komt de lector de 

aula binnengewandeld.  

“Er is niks maar als er iets komt zijn jullie twee de eersten die het weten, goed? “ Antwoordt leen in 

een poging om haar twee meer dan nieuwsgierige vriendinnen gerust te stellen.  

“Ja mensen zijn we er klaar voor? We moeten nog een heel pak zien door de les die vorige week is 

weggevallen, dus geen gepraat en geen pauze!” start de lector haar les. De klas breekt ineens de 

eerste regel door klassikaal te morren over het wegvallen van de pauze.  

“Er gaat toch niets gebeuren.” Denkt Leen met een gerust gezicht. “Wat kan er nu gebeuren?” 


