
 

9 

 

Hoofdstuk 6 

 Vandaag ging niet alles zoals ik had gehoopt maar om eerlijk te zijn heb ik er geen spijt van. 

Gwen had me gevraagd om tot aan de bib te komen na de les. Daar begon hij in geuren en kleuren 

uit te leggen wat hij van mij vond. Met iets te veel geuren en kleuren eigenlijk. Ik ben het namelijk 

niet gewend dat mensen exact beschrijven wat ze van mijn lichaam vinden en wat ze ermee zouden 

doen als ze er de kans toe kregen. Het was lang geleden dat er iemand nog zo tegen mij had 

gesproken en om eerlijk te zijn, ik was wel wat gevleid erdoor. Maar op wat er daarop volgde was ik 

totaal niet voorbereid.  

“Kom met me mee.” Zei Gwen.  

“Waar naartoe?” vroeg Leen. 

“Naar de toiletten.” De knipoog die hij erbij gaf deed Leen enorm denken aan de vorige keer dat hij 

haar gekust had.  

“De toiletten? Wat gaan we daar doen? Ik moet niet?” Gwen lacht door Leens opmerking en zegt: “Ik 

moet ook niet maar je zal wel zien wat ik bedoel.” Leen wordt overmeesterd door haar 

nieuwsgierigheid en besluit hem te volgen.  

“Wacht hier even.” Zegt Gwen en hij gaat de toiletten binnen.  

“Ik kan nog altijd weggaan…” denkt Leen die zich momenteel voelt als een hond die op haar baasje 

aan het wachten is buiten een winkel. Maar op dat moment stuurt Gwen een SMS: “Ik zit op de 2
de

 

toilet van links bij de mannen. Klop 2 keer en dan doe ik open.” Leen gelooft haar ogen niet. “Wat – 

in hemelsnaam – is die van plan?” Haar nieuwsgierigheid dwingt haar om toch een weg te banen 

richting de 2
de

 toilet aan de linkerzijde van de mannen. 2 keer kloppen met ingehouden adem, enorm 

hopend dat er niemand in of uit de toiletten zal komen. Gwen doet open, trekt haar naar binnen en 

begint haar te kussen. Er is te weinig tijd om ergens over na te denken en ze laat zich meesleuren 

door Gwen zijn passie. Na een 5-tal minuten zegt Gwen: “Hier heb ik al lang op gewacht!”  

“Hoe kan je daar nu lang op hebben gewacht? Tot voor kort had ik nog een relatie en sprak jij bijna 

niet tegen mij!” zegt Leen verbaast.  

“Ja dat heeft mij gewoon al die tijd tegengehouden om het uit te voeren maar nu doe ik het gewoon 

hé!” Gwen stopt niet met haar te kussen. Ondertussen heeft Leen haar eerste shockmoment 

overmeesterd en begint na te denken. Eigenlijk wilt ze dit niet. Eigenlijk lijkt Gwen zijn gezicht van zo 

dichtbij op een hamstertje. Eigenlijk is dit écht niet de plaats of het moment waar ze dit wilt doen. 

Eigenlijk is dit ook niet de persoon waarmee ze dit wilt doen. Ze duwt Gwen van zich af en vraagt: “En 

wat gebeurt er nu?” 

“Hoe bedoel je ‘nu’?” vraagt Gwen.  

“Ja, wat gebeurt er vanaf de moment dat we hier buiten stappen? Wat gebeurt er tussen ons 2?” 

vervolgt Leen. Gwen tracht nog steeds haar te kussen maar ze houdt zich sterk door hem met een 

lichte druk van zich af te duwen. Gwen snapt dat ze haar vraag serieus meent.  

“Wel, laten we afspreken dat we erover zwijgen. De mensen zouden nog kunnen denken dat we te 

snel gaan zo na het beëindigen van je vorige relatie. Laten we het gewoon ons geheimpje houden.” 

Probeert hij haar gerust te stellen.  

“Ons geheimpje?” 

“Ja, onze geheime relatie.” Zegt Gwen met een kus tussen ieder woord.  

“Ja… zeker?” Dit zou de zaken echt wel kunnen vergemakkelijken. Ze had nog geen zin in een 

serieuze relatie en als ze aan iedereen moest uitleggen dat ze al zo vlug iemand anders had waar ze 
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het dan ook niet voor 100% mee meende dan was ze lang bezig. En daar had ze gewoon geen zin in.  

“Wil je weg?” vraagt Gwen. Leen wordt ‘wakker’ uit haar brainstorm en antwoordt: “Ja, ik moet 

precies even een luchtje scheppen.”  

“Er is nu niemand, ik zie je zo dadelijk buiten.” De deur gaat open, Leen verlaat de toiletten zo snel 

als ze kanen gaat buiten op het muurtje voor de bib zitten.  

“Waar ben ik mee begonnen?” denkt ze in zichzelf terwijl ze haar hoofd in haar handen laat rusten. 

“Hoe ga ik dit aan Anne en Sophie moeten uitleggen?” Ineens staat Gwen achter haar en net alsof hij 

haar gedachten kon lezen, fluistert hij in haar oor: “Ons geheimpje hé, dus ook zwijgen tegen Anne 

en  Sophie.”  

“Ik moet naar huis gaan nu.” Zegt Leen zonder Gwen nog aan te kijken.  

“Ok, straks MSN?”  

“Ik denk het wel.” Stottert Leen terwijl ze een glimlach forceert. Ze neemt haar spullen bij elkaar en 

start haar wandeling richting het station.  

“Dit is gewoon verkeerd, dit kan toch niet?” denkt ze. “Maar het voelde eigenlijk best wel goed om 

toch zo verkeerd te zijn. Misschien moet ik gewoon laten lopen  zoals het nu gaat. En misschien 

groeit er dan nog wel iets uit, wie weet.”  


