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Hoofdstuk 19 

 “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? Hadden ze nu echt tegelijkertijd dezelfde vervelende situatie voor? Dat zou wel 

heel toevallig zijn.  

“Leen, zeg nu eens iets.” Snikt Larissa.  

“Ik… ik weet niet goed wat te zeggen.” Zegt Leen stilletjes. “Even voor alle duidelijkheid: jij hebt een 

soort van relatie met een jongen die eigenlijk al een vriendin heeft maar je wist dit al toen je eraan 

begon?”  

“Ja ik weet het… dom hè?!” antwoordt Larissa. 

“Laris, ik heb hetzelfde aan de hand! Nu ja, met de uitzondering dat hij mij het vergeten te vertellen 

was dat hij al een vriendin had.” zegt Leen bijna opgewonden. De twee vriendinnen kijken elkaar aan 

en beginnen stilletjes te lachen.  

“Hoe lang ben jij er al mee bezig?” vraagt Larissa.  

“Nu ongeveer vijf maanden, waarvan ik 4 maanden compleet in de waan was dat ik zijn enige was.” 

“En jij gaat ermee verder? …. Waarom?!”  

“Laris, jij bent nu niet bepaald de persoon die mij op mijn vingers mag tikken voor deze situatie! Hoe 

lang ben jij er al mee bezig?” 

“Een half jaar nu.” 

“Dat is ook best al lang! En je hebt het altijd geweten dat hij een vriendin had?” zegt Leen met 

verwondering in haar stem.  

“Jep! Dom hè?”  

“Maar… hoe begin je daaraan? Kwam hij naar jou toe en jij naar hem of hoe?” Larissa slikt even, Leen 

merkt duidelijk dat ze het er moeilijk mee heeft, hoe luchtig het gesprek momenteel ook verloopt.  

“We kennen elkaar van op school. Hij woont hier in de buurt en kwam eens langs om cursussen te 

lenen. Hij begon toen uit te leggen over zijn vriendin, dat die hem niet begreep, dat het al een tijdje 

niet meer goed ging, dat zijn gevoelens aan het verdwijnen waren voor haar, en zo verder. Ik heb 

naar hem geluisterd toen, we hebben echt een hele namiddag zitten te praten over zijn situatie. 

Daarna hadden we een groepswerk samen. We hadden hier met de groep afgesproken maar hij bleef 

langer zitten dan de andere groepsleden. En toen ik hem vroeg over hoe het ging met zijn vriendin 

wou hij er ineens niet meer over praten, hij wou liever over leukere dingen praten omdat ze ruzie 

hadden gehad. We hebben toen echt over koetjes en kalfjes gepraat en het was echt leuk.” Larissa, 

die haar uitleg met een glimlach op haar gezicht aan het doen was, wordt ineens terug stiller. Haar 

glimlach verdwijnt in een pijnlijk grimas. 

“En ja… na enkele bezoekjes zei hij ineens dat hij wou dat zijn vriendin was zoals ik omdat ik alles heb 

wat hij wilt in een meisje. Ik heb toen nog lachend gezegd dat hij dan zijn vriendin moest ruilen voor 

mij. Daarop antwoordde hij dat hij die gedachte toch eens in overweging moest nemen. En die avond 
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stond hij aan mijn deur. Hij had ruzie gehad met haar en stond met tranen in zijn ogen voor mij. We 

hebben toen heel lang gepraat en ik wou hem troosten dus gaf ik hem een knuffel. En hij liet mij niet 

meer los, hij bleef maar strelen over mijn rug. En ineens kwam er dat moment dat we allebei wisten 

dat er een kus zou komen. En, Leen, echt zoals in de films! Hij nam mijn kaak vast met 1 hand en 

kuste mij vol op mijn mond. Ik had nog nooit vlinders gevoeld en dit voelde zo goed!” Leen genoot 

ervan om te zien hoe gelukkig haar vriendin even was. Ze kijkt haar aan en glimlacht.  

“Dat is het leuke gevoel als je verliefd bent.” Zegt Leen stilletjes. 

“Ja maar datzelfde leuke gevoel keerde ook snel om! We begonnen meer en meer berichten te 

sturen, hij stuurde zelfs wanneer hij thuiskwam na een avondje stappen om mij gerust te stellen dat 

hij veilig thuis was geraakt. En doordat we zoveel berichtjes stuurde, merkte ik ineens dat er 

momenten waren wanneer hij bijna niet stuurde. En ja dan wist ik dat hij bij haar zat. Iedere keer als 

ik daaraan dacht, voelde ik mij zo misselijk. Mijn maag keerde zich echt volledig om op zo’n 

momenten. En iedere keer stuurde hij dat dat niet waar was. Dat waren de momenten dat ik merkte 

dat ik echt jaloers was en dus wist ik dat ik hem graag zag. Echt geen leuk gevoel als je het mij vraagt. 

Ik begrijp niet goed waar al die mensen het vandaan halen dat verliefdheid zo leuk is.” 

“Normaal gezien is het ook leuk maar je hebt gewoon echt geen leuke situatie gehad waarin je 

verliefdheid hebt leren kennen, dat is alles.” Probeert Leen haar vriendin te bepraten. “Hoe zit het nu 

tussen jullie twee?” vervolgt ze.  

“Wel nu ben ik op een punt gekomen dat ik wil dat hij kiest. Iedere keer als we samen zijn, kan ik de 

wereld aan. Zijn blik, zijn aanraking, iedere keer als we vrijen… alles is zo geweldig. Maar iedere keer 

als hij weggaat van mij weet ik dat ik zal instorten van de twijfels. En dat kan ik niet meer aan. Iedere 

dag dat hij langer bij haar is en ik zijn onofficiële scharrel ben, is er eentje te veel.” Tranen blinken in 

Larissa’s ogen. Het doet Leen enorm veel pijn om haar zo te zien. Larissa is normaal een heel sterke 

vrouw en om die sterke vrouw nu gebroken te zien door een man die sterker bleek te zijn, is een 

vreselijk beeld voor Leen die altijd haar kracht uit Larissa haalt.  

“Ik wil dat hij kiest Leen. Hij moet gewoon kiezen!” snikt Larissa. Leen kan niets uitbrengen wat een 

verschil zal uitmaken in deze situatie. Enkel een knuffel zal Larissa baten op deze moment. 


