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Hoofdstuk 22 

“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.  

Ik weet niet goed wat Tom van plan is met Larissa. In zijn blik waren tegelijkertijd signalen van 

blijdschap als van teleurstelling te zien toen hij haar zag. Misschien meent hij het wel met haar… 

misschien is hij ook gewoon een goede acteur zoals Gwen. Doet mij eraan denken dat ik nog eens 

moet antwoorden op Gwen zijn berichten. Ik ben een professional geworden in het negeren van zijn 

lieve berichten. Enkel de informatieve berichten worden nog direct beantwoord.  

“Laten we gewoon direct ermee beginnen, geen uitstel meer.” Zegt Larissa. “Tom, ik heb er 

lang over nagedacht. Ik weet dat we iets begonnen zijn met het gedacht het nooit meer dan een flirt 

te laten zijn. En dat werkte in het begin ook maar nu mis ik je als je er niet bent. Nu maakt mijn hart 

een sprongetje wanneer je een sms stuurt. Nu kan ik geen seconde verder zonder na te denken of je 

ook aan mij zou denken of niet. Nu kan ik geen blij gevoel meer krijgen als ik aan onze herinneringen 

denk omdat ik enkel nog denk aan dat je herinneringen van mij verborgen herinneringen zijn omdat 

je haar hebt. En ik kan niet meer verder zonder te weten of je…” Zowel Tom als Leen zijn verbaast 

over de directe aanpak van Larissa. Ze had dit heel goed aangepakt vind Leen. Nu weet Tom ook dat 

zijn antwoord direct moet zijn en dat hij niet eerst rond de pot moet proberen te draaien. Larissa 

haar zelfzekerheid zakt langzaamaan weg in haar schoenen, haar stem stokt en tranen beginnen in 

haar ogen te pikken.  

“En ik kan niet meer verder zonder te weten of je dat ook voor mij voelt.” Vervolledigt ze met een 

krop in de keel. Haar hoofd zakt naar de grond, ze durft precies niet in Tom zijn ogen te kijken. Leen 

kijkt wel naar hem en ziet hoe zijn mond open valt en hij niet direct weet wat hij moet zeggen. Hij 

wandelt naar Larissa toe, brengt haar naar de zetel en laat haar daar gaan zitten.  

“Laris… ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wist niet dat dit zo diep zat bij jou. Ik merkte wel dat er 

iets was veranderd in je manier van kussen, dat je meer berichtjes stuurde en dat je nogal bitsig uit 

de hoek kon komen wanneer er iemand commentaar gaf over mijn vriendin… maar dit, dit had ik niet 

verwacht. Ik weet helemaal niet wat te zeggen.” Leen moet zich inhouden om zelf niets te zeggen op 

deze uitleg. Een hele hoop woorden in een sms zonder dat er ook maar 1 een antwoord geeft op 

haar vraag: Voelt hij voor haar wat zij voelt voor hem? Tom en Larissa blijven elkaar aankijken. 

Larissa’s ogen zijn gevuld met vocht, klaar om over te lopen in een tranendal.  

“Misschien moet je haar vraag ook ineens beantwoorden?” zegt Leen tegen Tom om de stilte te 

verbreken. Tom bekijkt eerst Leen en dan gaan zijn ogen terug naar Larissa.  

“Laris… ik dacht dat we hadden afgesproken om niets met elkaar te beginnen. Ik ben gelukkig in mijn 

relatie… Ik dacht dat jij ook gelukkig was met de relatie die wij hebben?” zegt Tom. De teleurstelling 

staat af te lezen in Larissa’s ogen. 

“D… dus nee?” vraagt ze met een pijnlijke bijklank in haar stem. 

“Wat nee?” vraagt Tom.  

“Je voelt dus helemaal niet wat ik voor jou voel.”  

“Ik vind je heel leuk en als ik niet in een relatie zat, was je al lang de mijne geweest. Maar dit ligt 

helemaal anders.” Zegt Tom kalm. Larissa is nog maar een schim van het levendige meisje dat ze 

anders is. Het doet Leen veel pijn haar zo te zien maar nu weet ze wel wat zijn gedacht is en dat ze 

ermee moet stoppen.  

“Dan is dit de laatste keer dat jij mij ziet. Ik kan het niet meer.” Stamelt Larissa.  
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“Dus je wilt ook geen vrienden zijn?” antwoordt Tom teleurgesteld.  

“Je kan niet van mij vragen om te doen alsof er niets is. Ik kan niet doen alsof ik gelukkig ben want ik 

kan dit gevoel niet laten stoppen. Ik doe echt mijn best om je los te laten maar ergens wil ik het niet 

omdat er nog steeds de kans was dat je al die lieve woorden meende. Gewoon vrienden blijven zou 

veel te hard zijn, het is te hard om bij je te zijn zonder dat ik je mag vastnemen en van je mag 

houden. Er is gewoon te veel dat ik niet mag zeggen en doen. Daarom kunnen we niet gewoon 

vrienden zijn, niet meer. Zegt Larissa terwijl ze rechtstaat en naar Leen wandelt.  

“Kom je met me mee?” vraagt ze aan Leen. Leen knikt en staat ook op. Tom staat er verbijsterd bij. 

Ook Leen is onder de indruk van het afscheid van Larissa. Samen wandelen ze de oprit af en stappen 

ze op hun fiets. Larissa geeft geen kik, geen emotie, geen traan totdat de poort achter hun sluit. Ze 

zakt neer naast haar fiets en begint te huilen.  

“Ik ben hem kwijt Leen, ik ben hem kwijt. Hij voelde nooit voor mij wat ik voor hem voelde.” Snikt ze. 

Leen zet zich neer naast haar en legt haar arm over Larissa’s schouder, kust haar voorhoofd en legt 

vervolgens haar hoofd tegen dat van Larissa.  

“Ik weet dat het nu holle woorden zijn maar ik kan je verzekeren dat de pijn verdwijnt. Het zal een 

tijdje duren maar de pijn verdwijnt.” Probeert ze Larissa enigszins te troosten. Wat de meisjes niet 

weten, is dat Tom via de beveiligingscamera hun twee ziet zitten en ieder woord hoort. Zijn hart 

breekt om Larissa zo te zien.   


