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Hoofdstuk 7 

Vandaag was zonder twijfel één van de meest slechte dagen uit mijn leven! Ik begrijp het 

allemaal nog niet zo goed. Misschien  moet ik er een dagje over nadenken? Laat ik maar beginnen 

met er een nachtje over te slapen zodat alles kan bezinken. Morgenstond heeft goud in de mond, 

zeggen ze toch? Misschien heeft mijn morgenstond wat meer wijsheid in de mond want met goud 

ben ik momenteel niets.   

Het was een zware dag in de les, negen uren les met drie kwartier pauze tussenin. Leen was 

gewoon murw van al de informatie die ze vandaag te slikken had gekregen. Zo’n dagen vragen echt 

alles van je. Ze heeft moeite om niet in slaap te vallen op de bus richting het station. Er zit weinig volk 

op de bus, buiten is de zon stilletjes aan zijn weg naar de horizon aan het maken. Ze hoopt dat ze 

snel thuis is.  

De trein stopt bij haar eindstation en Leen wandelt zoals gewoonlijk richting de achterzijde van 

het station waar haar fiets staat. Door deze binnenweg was ze veel sneller thuis dan als ze de 

hoofdweg moest nemen. Ze merkte op dat er een auto op de parking stond. 

“Vreemd, normaal staan hier zelfs geen auto’s omdat de hoofdparking groot genoeg is.” denkt ze bij 

zichzelf. Als ze bij haar fiets komt, start de auto zijn motor. Leen kijkt op maar schenkt er niet veel 

aandacht aan. Waarschijnlijk van die mannen die drugs komen verhandelen, daar heeft deze plaats 

een uitstekende ligging voor, zo afgelegen in het donker. Het slot gaat van haar fiets en Leen haalt 

hem uit de parking. Terwijl ze op haar fiets springt en begint te trappen, vertrekt de auto. Hij volgt 

haar tempo en blijft achter haar rijden. Op een stuk baan waar weinig huizen zijn, komt hij naast haar 

rijden.  

“Mag ik je wat vragen?” vraagt de persoon op de passagierskant. 

“Ja vraag maar.” Antwoordt Leen terwijl ze haar tempo blijft aanhouden. 

“Hoe kan ik je nu iets vragen als je nog eens niet stopt?” Leen doet alsof ze hem niet verstaat. De 

chauffeur reageert door haar de weg te versperren doordat hij met zijn auto de weg voor haar 

blokkeert. Leen moet haar remmen bruusk dichtdrukken om niet tegen de auto te rijden. De 

passagier stapt uit en vraagt: “Mag ik je nu iets vragen?” Leen begint zich ongemakkelijk te voelen en 

zegt stamelend : “Ja, vraag maar.” 

“Waar ligt de Kapelstraat?” Leen kijkt hem vreemd aan en zegt, terwijl ze naar een straat 300 meter 

van haar af wijst: “Daar, we zijn er juist voorbij gereden. Daar, waar het kapelletje staat.” Ze begint 

nattigheid te voelen en zet zich terug op haar fiets om te vertrekken. 

“Hé, nog niet vertrekken.” Zegt de persoon. Hij stapt uit de auto en komt dichterbij haar staan. “Wil 

je niet met mij praten?” 

“Ik moet naar huis.” Zegt Leen kordaat. 

“Kom, je kan nu toch wel even blijven. Kom even in de auto zitten. Daarna brengen we je wel naar 

huis. Het is niet veilig op deze wegen voor een meisje zo alleen. We zullen bij je blijven en je 

beschermen.” Alleen de glimlach op zijn gezicht als hij de woorden uitspreekt bezorgt haar kriebels. 

Ze kijkt het niet aan, ze durft het gewoon niet. Het lijkt precies alsof iets haar ogen naar de grond 

trekt. 

“Nee, sorry ik kan niet blijven. Ik moet nu naar huis.” Leen stapt terug op haar fiets, rijdt achteruit en 

fietst weg. Ze hoort de persoon nog zeggen: “Er achteraan!” tegen de bestuurder en toen wist ze 

gewoon dat dit niet goed was. Ze moest maken dat ze hier weg was. Ze zet een spurt in maar wist 

goed genoeg dat ze dit niet zou kunnen halen tegen de snelheid van een auto. Zo snel ze kan, rijdt ze 
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naar een nabijgelegen huis. De bewoners zijn niet thuis en dat hadden haar achtervolgers ook snel 

door. Ze zetten de auto in de oprit zodat Leen niet via deze weg kan wegfietsen. Leen ziet geen 

andere mogelijkheid dan zo hard als ze kan, weg te lopen door de tuin van de bewoners om zo via 

het bos naar de grote weg te lopen. Haar achtervolgers doen hetzelfde. Leen, die het bos vrij goed 

kent, slaagt erin om een voorsprong op te lopen. Haar hart gaat ongelooflijk tekeer, het enige wat ze 

hoort, zijn haar voetstappen door de krakende bladeren en haar korte, snelle ademhaling. In  haar 

hoofd herhaalt ze “Ik moet hier nu weg zien te geraken, ik moet hier nú weg zien te geraken.” Ze 

durft niet achter zich te kijken uit schrik dat ze zou vallen want als ze zou vallen, is ze verloren. Haar 

benen, die al enorm moe waren, beginnen te wegen als lood maar ze weet dat ze moet blijven gaan 

tot ze erbij neervalt. Ze blijft verder lopen tot ze bijna op een andere verharde binnenweg is 

gekomen. Het is een wegje dat de huizen in het bos verbindt met de hoofdweg. Als ze daar geraakt, 

is ze gered. Dan kan ze hulp zoeken. Net voordat ze aan de rand van het bos komt, wordt er een hand 

op haar linkerschouder gezet. Een snelle ruk zorgt ervoor dat ze hard ten val komt. 


