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Hoofdstuk 8 

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. 

Ze durft niet achter zich te kijken maar probeert terug recht te geraken zodat ze verder kan lopen. 

Twee sterke handen houden haar vast bij haar middel. Leen begint te roepen zo hard ze kan, hopend 

dat er iemand zal komen. In haar ogen prikken tranen van onmacht. De persoon zet zijn knieën op 

haar rug en duwt zo de lucht uit haar borstkas. Ademhalen is moeilijk, roepen bijna onmogelijk. Ze 

blijft volhouden maar voelt dat ze door het tekort aan zuurstof duizelig en zwak wordt. Ze moet 

spaarzaam zijn op haar energie. Misschien wordt het voor hen minder interessant als ze geen 

weerstand meer biedt? Bijna genoodzaakt door haar overlevingsdrang, staakt ze haar strijd. De rest 

van de groep komt nu ook aan.  

“Amai, lopen kan ze anders wel! Jij bent zeker sprinter?” zegt een van de mannen terwijl hij Leen een 

tik op haar achterwerk geeft. Maar Leen reageert niet.  

“Fuck! Wat heb je met haar gedaan? Ze is bewusteloos!” zegt hij in paniek.  

“Rustig, ik heb gewoon mijn knieën op haar gezet zodat ze niet meer zou roepen en spartelen. Ze zal 

zo wel terug bijkomen!” zegt de belager die op haar zit. Leen houdt zich zo rustig mogelijk en hoopt 

dat de man snel van haar af zal gaan.  De man zet zich recht en sleurt Leen met haar armen overeind.  

“Ik hoop dat ze snel bijkomt want zo is er ook niks aan.” Zegt hij.  

“Ik moet hier weg, zo snel mogelijk.” Is wat er in Leens hoofd afspeelt. Ze neemt haar kans en plant 

haar elleboog hard in de maag van haar belager. Ze maakt gebruik van het verrassingseffect en 

begint snel terug te lopen richting het wegje. Haar plan was gelukt, ze kon terug een kleine 

voorsprong oplopen. Ze bereikt het wegje en gaat richting de grote weg. Haar longen doen nog pijn 

van de knieën van haar belager. Ze probeert de pijn te verbijten en door te lopen maar ze merkt dat 

ze langzamer aan het lopen is. Wanneer ze de handen van een van de mannen op haar rug voelt, 

weet ze dat ze de strijd verloren heeft. Nu zal ze niet meer zo gemakkelijk wegraken. Uit 

hulpeloosheid begint ze terug te roepen zo hard ze kan, maar door de vermoeidheid en de paniek 

lijkt het meer op een ijl gekrijs. Een harde slag in haar gezicht is het antwoord hierop. Verrast staakt 

ze even haar hulpkreten. Ze voelt hun handen op haar lichaam terwijl ze met haar hoofd tegen de 

koude tarmac wordt geduwd.  

“Ze heeft wel een lekker lichaam hé!” hoort ze een van de mannen zeggen. Leen begint harder te 

spartelen maar het lijkt helemaal geen effect meer te hebben. Haar kreten verzwakken en haar ogen 

vullen zich met tranen. 

“Nee…” is het enige wat ze nog stilletjes kan uitbrengen.  

“Wat zeg je? Nee?” beginnen de mannen te lachen. “Oh, jawel hoor. We beginnen nog maar juist.” 

Ze trekken haar recht en verplichten haar om mee te wandelen. Leen laat zich hangen. Dat was nog 

de enige vorm van verzet die ze kon bieden. Ze sleuren haar terug richting het bos. Leen begint hard 

te snikken.  

“Ween maar meisje, het zal toch niks uithalen.” Lacht een van de mannen.  

“Wat zijn jullie daar aan het doen?” wordt er ineens geroepen. Leens hart maakt een vreugdesprong.  

“Fuck!” zegt een van de mannen. Ze laten Leen los en beginnen weg te lopen. De man komt naar 

haar toe gelopen. Zijn hond begint haar te besnuffelen en haar gezicht te likken alsof hij haar 

probeert te helpen. De man helpt haar recht en brengt haar naar zijn thuis, ietsje verderop. Daar belt 
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hij de politie. Het enige wat Leen kan uitbrengen is ‘Bedankt.’. Ze wilt zelfs niet nadenken over wat er 

had kunnen gebeuren als deze goede man niet aan het wandelen was met zijn hond. De politie  

arriveert en getuigenissen worden afgenomen. Beetje bij beetje realiseert Leen dat ze er met de 

schrik en wat blauwe plekken en schaafwonden is van af gekomen. Wat had kunnen gebeuren, heeft 

ze een raden naar maar ze beseft dat het veel erger had kunnen zijn.  

Thuisgekomen stuurt ze een sms naar Gwen, naar Anne, naar Sophie. Alle drie zijn ze in shock. Na 

enkele uren druk sms-verkeer en verschillende boze, bezorgde en radeloze gesprekken met haar 

ouders, kruipt leen haar bed in. Maar goed dat ze pas in de namiddag les heeft, zo kan ze rustig 

uitslapen. Met veel moeite vindt ze een manier waarom geen enkele plaats op haar lichaam nog pijn 

doet en valt ze in slaap.  

’s Morgens ontwaakt Leen en ziet ze dat ze een sms heeft ontvangen van Gwen: “Ik vind het zo erg 

wat er gebeurd is! Ik wou dat ik bij je was en je had kunnen beschermen. Morgen kom ik naar je les 

en krijg je een dikke knuffel. Xxx”.  

“Vreemd, ik dacht niet dat hij les had op hetzelfde uur als ik?” denkt Leen. “Hij zal waarschijnlijk 

donderdag bedoelen.” Ze staat op en maakt zich klaar om naar de les te gaan. Haar huid is lichtjes 

geschaafd onder haar oog en sinds deze morgen is er ook een blauwe plek ontstaan rondom de 

wondjes. Ze probeert zo goed en zo slecht ze kan dit te camoufleren. Maar iedere aanraking doet pijn 

en die pijn doet haar terugdenken aan wat er gebeurd is. Ze staakt haar actie en zegt bij zichzelf: “Ze 

moeten mij maar nemen hoe ik eruit zie, zo’n nieuws als dit is, in zo’n kleine richting als de mijne, 

toch een lopend vuurtje. Het trachten te verbergen heeft geen nut.” Ze vertrekt met haar fiets 

richting het station. Een politiewagen zou in de buurt  staan om te kijken of er iemand kwam 

opdagen die leek op de beschrijvingen die ze had gegeven. Dat was dan ook de enige reden dat ze 

met de trein wou gaan. Anders zou ze het volledige stuk met de fiets hebben afgelegd. In de trein kan 

ze aan niet anders denken dan aan wat er is gebeurd. Allemaal gedachten die starten met ‘Wat als…’ 

De treinrit die normaal een kwartier duurt, lijkt nu ineens voorbij te zijn in 3 minuten. Als ze op het 

aankomt op het station, ziet ze direct een bekend gezicht: Gwen. Hij zegt niets maar komt naar haar 

toegelopen en geeft haar een knuffel. Leen kan zich niet bedwingen en begint te huilen. Ze wordt 

overweldigd door emoties op deze moment. Gwen begint haar te troosten. Op een gegeven moment 

lijkt het alsof er niemand bij hun staat, alsof ze volledig alleen in de wereld zijn.  

“ Ik ben zo blij dat ik je zie.” Zegt Leen stilletjes. Gwen lacht en streelt zacht over haar rug.  

 “Ik heb geen zin om je los te laten.” Antwoordt hij. 

“Dan moet je dat niet doen.” Fluistert Leen verbaast over haar eigen woorden laat ze Gwen begaan. 

Langzaam laten ze elkaar los en lopen ze richting de schoolgebouwen. Onderweg wordt er niet veel 

gezegd. Hij wrijft regelmatig met de rug van zijn hand over de hare. Het maakt iets los in Leen. Ze 

bekijkt hem ineens op een heel andere manier. En het was alsof hij dat ook merkte. Aangekomen op 

school, kwamen Anne en Sophie direct naar haar toegelopen om haar te troosten om wat er was 

gebeurd. Gwen onderbreekt het gebeuren door te zeggen dat hij naar huis ging. Geen lieve knuffel 

maar wel een veelbetekenende glimlach deze keer.  

“Amai, was hij speciaal hier gebleven voor jou te kunnen zien? En je dan ook nog eens van het station 

komen afhalen? Dat is wel heel vriendelijk van hem!” zei Anne. Leen wist waar ze op doelde en zei 

direct: “Nee, er is niks tussen ons, hij was gewoon even hard verschrokken als jullie toen hij het 

hoorde. Dat is toch normaal?” 

“Ja, misschien wel. Misschien is hij homo? Dat zou wel veel verklaren dat hij nog steeds  niets heeft 

geprobeerd bij Leen én dat hij zo lief kan zijn.” zegt Sophie tegen Anne.  
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“Dat is wel kortzichtig hoor!” antwoordt Anne verontwaardigd. “Je moet toch geen homoseksuele 

gevoelens hebben vooraleer je lief en vriendelijk kan zijn?”  

“Ah dus al mijn exen waren dus uitzonderingen op die regel of wat bedoel je?” grapt Sophie over de 

opmerking van Anne.   

“Nee, de mannen die Anne bedoelt, dát zijn de uitzonderingen op de regel!” lacht Leen terwijl ze het 

klaslokaal binnenwandelen. 

 


