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Hoofdstuk 18 

 Minnares… Het best wel een lelijk woord. Ik blijf het maar herhalen in mijn hoofd, herhalen 

tot het totaal geen betekenis meer heeft zodat ik eindelijk in slaap kan geraken na een dag lang 

erover na te denken. En morgen? Morgen word ik wakker na een droom over het woord ‘minnares’ 

en met het woord ‘minnares’ in mijn hoofd. En dan begin ik weer opnieuw te herhalen om het te 

vergeten omdat het dan weer een extra dimensie heeft gekregen. Klinkt diep niet? Kan goed zijn, ik 

heb er lang over nagedacht!  

“Gaat het een beetje?” vraagt Sophie aan Leen. 

“Ik probeer mezelf  recht te houden.” Antwoordt Leen. Sophie kijkt haar aan met een pijnlijke grimas.  

“Ik weet niet hoe je het doet. Als iemand mij zoiets zou lappen zou ik echt niet geneigd zijn om hem 

direct te vergeven en ermee verder te gaan. Ik zou eerder geneigd zijn om zijn edele delen aan het 

plafond te plakken!” Leen krijgt een flauwe glimlach op haar gezicht door Sophie haar uitleg.  

“We zien allemaal dat je kapot gaat onder deze situatie en ik weet niet waarom je ermee verder gaat. 

Ik hoop dat hij inziet wat jij voor hem doet en dat hij je daarvoor ook ergens zal gaan belonen want 

zo kan jij niet verder.” Leen weet goed genoeg dat haar vriendin gelijk heeft. Was dit een voorbeeld 

van hoe liefde blind kan zijn? Of is het eerder een voorbeeld dat Leen dringend eens goed door 

elkaar moet gerammeld worden opdat ze de waarheid zou inzien? Veel tijd heeft ze niet om erover 

na te denken, de lector komt de aula binnen en de les gaat van start.  

Leen voelt hoe haar broekzak mee vibreert met haar gsm.  

“Een berichtje? Zou het van Gwen zijn?” denkt ze in zichzelf. Voorzichtig haalt ze haar gsm boven en 

zo onopvallend als mogelijk opent ze het bericht. Het is van Larissa. Larissa is een oude vriendin van 

Leen. Ze kennen elkaar al van in de kleuterklas maar sinds ze allebei zijn gaan verder studeren in een 

andere stad zien ze elkaar heel zelden. Als Larissa stuurt dat is het altijd groot nieuws.  

“Hey meid. Heb je een van deze dagen tijd voor mij? Ik heb je nodig.x” Leen leest de sms meerdere 

keren. Hoewel er niet veel informatie instaat, weet ze dat Larissa in de problemen zit. En dat komt 

niet vaak voor, reden te meer om ongerust te zijn. Leen stuurt dan ook onmiddellijk terug: “Wanneer 

ben je bij je thuis? Ik zit nu nog in de les maar ik kom zo snel ik kan!” Minuten verstrijken vooraleer 

Leen een sms’je terug krijgt: “Ik zit momenteel thuis, ik ben wat ziekjes en ben thuisgebleven deze 

week. Kom maar zo snel je van school af komt, ik ben sowieso thuis.” Leen kijkt verbaast op door het 

berichtje. Larissa die thuis blijft van school omdat ze zich niet zo goed voelt? Dat is opmerkelijk! 

Normaal blijft Larissa pas thuis van school wanneer ze op sterven na dood is. ‘Wat ziekjes zijn’ komt 

niet voor in haar woordenboek. De les kan niet snel genoeg verstrijken, Leen wil zo vlug mogelijk in 

de trein richting huis zitten opdat ze naar Larissa kan gaan.  

De deuren van de trein gaan met het irritante waarschuwingssignaal dicht.  

“Komaan, plankgas nu!” denkt Leen in zichzelf. “Waarschijnlijk lijkt het alleen maar zo maar doet die 

trein er nu langer over dan normaal om op te trekken?” De minuten duren langer dan normaal en 

des te dichter ze bij huis komt, des te meer geraakt haar hoofd gevuld met vragen over Larissa. Ze 

kan niet snel genoeg bij haar zijn.  

Eindelijk stopt de trein in haar dorp. Leen zet het onbewust op een loopje richting de fietsenstelling. 

Ze springt op haar fiets en rijdt richting Larissa haar thuis. De rit die normaal ongeveer een half uurtje 

duurt, neemt nu maar twintig minuutjes in beslag. Met een snelheid komt ze op de oprit gereden van 

Larissa’s huis. Ze parkeert haar fiets tegen de zijkant van het huis en gaat langs de achterdeur binnen.  
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“Laris?” roept Leen wanneer ze binnenkomt.  

“Ik zit in de woonkamer, kom maar.” Geeft Larissa antwoord. Leen loopt door naar de woonkamer. 

Daar zit Larissa in de zetel met een tijdschrift in haar handen. Haar gezicht is lichtjes ingezakt, 

donkerblauwe cirkels omringen haar anders zo stralende ogen, ze ziet er bleek en vermoeid uit. Leen 

verschrikt een beetje van het beeld van haar vriendin. Direct flitsen er gedachten door haar hoofd 

dat Larissa zwaar ziek moet zijn. Larissa staat op uit de zetel en opent haar armen, haar lichaamstaal 

vraagt om een knuffel. Leen beantwoord die vraag stilzwijgend door naar haar toe te wandelen en 

haar stevig te knuffelen. Larissa begint te trillen en zachtjes te snikken.  

“Laris, wat is er?” vraagt ze bezorgd terwijl ze enkele stukjes haar uit Larissa haar gezicht wrijft en 

achter haar oor streelt.  

“Het… het is… is gewoon zo dom.” Zegt Larissa, snakkend naar lucht. Dikke tranen beginnen over 

haar wangen te rollen.  

“Als het je zo doet huilen, kan het niet dom zijn.” Fluistert Leen  terwijl ze Larissa terug in de zetel 

leidt.  

“Wel, er is een jongen.” Leen kan het niet tegenhouden om verbaast te kijken, Larissa had immers 

nog nooit een relatie gehad. “Ik wist wel dat hij een vriendin had… maar… maar hij zei dat het niet 

goed ging tussen hun twee… en dat hij mij liever had… En nu is hij nog steeds bij haar… en ik ben hier 

alleen… Ik kan het niet meer.” Larissa heeft moeite met haar zin uit te brengen. De emoties zorgen 

ervoor dat haar keel wordt dichtgeknepen. Ieder woord dat ze uitbrengt, is een hele opdracht voor 

haar. Leen zit stil naast haar, niet goed wetend wat ze daarop moest antwoorden.  

“Hij stuurt mij iedere dag lieve berichtjes… maar hij zit wel bij haar. Iedere keer als ik hem vraag of hij 

mij graag ziet… zegt hij van wel… maar toch blijft hij bij haar… ik begrijp het niet meer allemaal.” Leen 

zit als verstomd naast haar vriendin. Beschreef Larissa nu net een fragment uit haar liefdesleven? Dat 

kon toch niet zijn?  


