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Hoofdstuk 21 

Snel nog even iets drinken voor ik vertrek naar Larissa. Ik heb geen gedacht hoe lang ik ga 

blijven en mits ik als kamerplant zal fungeren, is de kans groot dat de gastheer mij niet bepaald als 

gast zal zien en ik dus geen drinken zal krijgen. Ik ben benieuwd wat hij zal zeggen als hij ons daar 

samen zal zien. En nog meer benieuwd ben ik naar zijn antwoord. Hoewel ik weet dat de kans heel 

klein is dat hij voor Larissa zal kiezen, is er nog steeds ergens wel een hoop. Een soort van modern 

sprookje met een leuker einde dan begin en uiteraard met een geweldig moraal. Maar dat is 

afwachten en vingers gekruist houden!  

15:58 staat te lezen op Leen haar gsm wanneer ze  van haar fiets stapt bij Larissa haar thuis. Ze 

is minstens even zenuwachtig als Larissa, dat wordt snel duidelijk wanneer Larissa de deur open 

doet. Volledig gepakt en gezakt met jas en handtas doet ze de deur open nog voor dat Leen kon 

aanbellen.  

“Ik sta al 10 minuten aan de deur te wachten voor je.” Zegt ze om Leen haar vragende blik te 

beantwoorden.  

“Als ik zou vragen of je er klaar voor bent, is dat een domme vraag dan zeker?” zegt Leen met een 

knipoog.  

“Ik stond klaar om jou te ontvangen, ik ben niet klaar om het hem te vragen. Maar het moet… ik ben 

klaar met deze situatie.” Antwoord Larissa. 

“Ach..zolang je maar ergens klaar voor bent is alles top!” lacht Leen. Larissa begint met haar mee te 

lachen.  

“Ik ben zo blij dat je er bij bent. Je kan mij laten ontspannen op een moment als dit en je gaat er zo 

dadelijk voor zorgen dat ik mij sterk ga houden. Have I told you lately that I love you Leen?” Leen 

begint hard te lachen door de opmerking van Larissa.  

“Nee dat heb je niet maar ik zal deze opmerking in gedachten houden wanneer je ineens niet meer 

akkoord zou gaan met het ‘je aan het lachen brengen’ en het ‘je sterk laten houden’.” Larissa kijkt 

Leen aan en zegt stil: “Leen, ik heb zo’n schrik… Ik weet niet wat ik moet denken. Ik weet niet wat ik 

moet doen als hij negatief antwoordt. Ik weet niet hoe ik dit gevoel moet laten stoppen.” Leen 

beantwoordt haar twijfels met een knuffel en zegt: “Laten we gewoon naar daar gaan. Dan worden 

er al zaken beantwoord en op alle vragen waar je geen antwoord krijgt, help ik je wel mee. Samen 

komen we er uit!” Larissa knikt ‘ja’ terwijl ze haar tranen verbijt. Het doet Leen pijn om haar vriendin 

zo te zien in al haar twijfels. Ze stappen op hun fiets en fietsen richting Tom zijn thuis. ‘Tom’ een vrij 

simpele, korte naam voor iemand die het Larissa zo moeilijk maakt.  

Als ze aankomen bij Tom zijn thuis is het eerste wat Leen opvalt dat Tom in een heel groot huis 

woont.  

“Weer zo’n rijkeluis zoontje dat denkt dat hij zich alles kan en mag permitteren. Hatelijk!” denkt 

Leen. “Ach ja, moest hij Larissa nu nog gelukkig maken, maar daar slaagt hij duidelijk niet in.” Ze weet 

dat het moeilijk wordt om zich te gedragen als kamerplant zonder de jongen op zijn plaats te zetten 

maar ze weet dat ze daarom niet is meegekomen. Dit is het probleem van Larissa, niet van haar. Zij 

gaat zelf nog moeten omgaan met haar soortgelijk probleem, dan zou ze het ook niet fijn vinden 

moest Larissa of iemand anders ingrijpen op die manier.  

“Ben je er klaar voor?” vraagt Leen. Larissa knikt ‘ja’ en samen lopen ze naar de poort. Larissa drukt 

op de bel en samen wachten ze tot er iemand de parlofoon opneemt. Ineens gaat de poort met een 

vervelende zoemtoon open.  
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“Wat een persoonlijke manier om zijn geliefde te begroeten.” Denkt Leen. Ze durft haar sarcastische 

opmerkingen niet hardop te zeggen, ze wil Larissa niet kwetsen. Zij moet nu vooral bezig zijn met 

haar probleem met Tom, dat is het belangrijkste. Ze komen de laatste voordeur tegen, de laatste 

scheiding tussen hun en Tom, de laatste seconden in onzekerheid. De voordeur gaat open. Een 

blonde jongen met hemelsblauwe ogen staat in de deur opening. Hij kijkt de meisjes met een 

twijfelachtige blik aan, buigt over naar Larissa en geeft haar een kus op haar wang.  

“Tom, dit is Leen, mijn beste vriendin.” Tom buigt voorover om Leen ook een kus te geven maar in 

tegenstelling tot Larissa biedt ze haar hand aan en schud zijn hand vrij stevig. Tom verschrikt door 

deze beweging en weet nu helemaal niet meer wat te denken.  

“Kom binnen, het is inderdaad tijd dat we gaan praten.” Zegt Tom. Larissa en Leen treden binnen en 

Tom sluit met een diepe zucht de voordeur.  


