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Hoofdstuk 23 

 Larissa’s afscheid van Tom blijft door mijn hoofd spoken.  

“Er is gewoon te veel dat ik niet mag zeggen en doen. Daarom kunnen we niet gewoon vrienden zijn, 

niet meer.” Het zijn dezelfde woorden die ik ga moeten gebruiken bij Gwen. Het enge is dat ik dit 

goed genoeg besef maar het niet wil inzien. Ik zit nog in het stadium dat ik voel dat alles goed komt. 

Hij zal wel voor mij kiezen. Hij heeft nu immers toch ook al voor mij gekozen door zijn beste vriend op 

te sturen om zijn gevoelens voor mij te verduidelijken. Maar aan de andere kant heeft hij ook niet 

voor mij gekozen alleen weet ik het nu ook dat ik zijn tweede ben, zijn minnares. Jakkes! Het is  en 

blijft een lelijk woord! 

Leen haar gsm trilt door het binnenkomen van een sms: “Hey lieve meid, heb je geen zin om 

morgennamiddag naar mij te komen? Ik heb geen les en ik heb gezien dat jij ook geen les hebt. Ik heb 

nood om je nog eens goed vast te nemen.”  Stuurt Gwen. Hij weet precies wat hij moet sturen om 

Leen om te kopen om naar hem toe te komen. Ook deze keer werkt het zonder probleem want haar 

antwoord luidt: “Ik had eigenlijk al afgesproken voor een groepswerk maar dat zal ik wel kunnen 

verschuiven. Om welk uur word ik verwacht?” Leen weet wel dat wat ze doet niet goed is maar ze is 

echt verslingerd geraakt aan Gwen. Hij maakt iets in haar los dat ze nog niet heeft gevoeld. Ze is 

afhankelijk geworden van zijn mooie praatjes en lieve knuffels. Zo verslaafd dat ze zelfs haar 

schoolwerk ervoor aan de kant zet. Leen haar gsm trilt nogmaals maar deze keer is het niet Gwen, 

deze keer is het Larissa: “Je raadt nooit wat er mij net is overkomen!” stuurt ze.  

“Dat kan alleen maar te maken hebben met Tom.” Denkt Leen en ze stuurt terug: “Tom heeft nog 

iets laten weten?”  

“Beter nog! Hij is net naar mijn thuis gekomen met wel heel leuk nieuws!” zegt de binnenkomende 

sms. Leen bedenkt zich niet en telefoneert naar haar vriendin. 

“Hallo?” zegt Larissa 

“Vertel mij alles, vergeet vooral de details niet!” zegt Leen vrij direct. Larissa begint te lachen.  

“Wel ongeveer 2 uren geleden werd er aangebeld. Ik stond hier in mijn joggingbroek en een losse T-

shirt aan omdat ik gewoon geen zin had om mij op te kleden. Deed de deur open en daar stond hij 

dan: volledig bezweet van het lopen en met een boeketje bloemen in zijn handen. Hij zei dat hij zich 

vergist had, dat hij het verkeerde meisje had gekozen. Hij miste mij te erg en dacht alleen maar aan 

mij. Daarom heeft hij zijn vriendin gedumpt en is naar mij gekomen. Daarna is hij zo snel als hij kon 

naar hier gekomen om het goed te maken met mij. En nu is hij hier met mij, wij twee, samen.” Je kon 

de glimlach op haar gezicht horen wanneer ze de woorden ‘samen ‘ uitsprak.  

“Samen? ‘Samen’ als in ‘een koppel zijn’?” vraagt Leen.  

“Leen, wat een overbodige vraag is dat nu weer?!” lacht Larissa. “Ja, ‘samen’ als in ‘een koppel zijn’. 

Als in ‘een relatie zijn’. Als in ‘loooooooove zijn’.” Vervolledigt ze.  

“Laris, stop ermee, je lijkt wel een verliefde puber!” lacht Leen.  

“Ik ben geen puber maar ik ben zeker en vast wel verliefd!” zegt Larissa gelukkig.  

“Ik ben blij je zo te horen!” zegt Leen oprecht.  

“Leentje ik ga je nu wel laten. Ik ga mijn nieuwe relatie showen vieren door een wandelingetje te 

maken in het dorp met hem aan mijn hand.” Leen lacht en ze neemt afscheid van Larissa.  

“De gelukzak! Misschien, heel misschien is er ook zoiets voor mij weggelegd.” Denkt Leen terwijl ze 

Gwen zijn bericht nog eens leest. Morgen om 14 u verwacht hij haar bij zijn thuis.  

“Misschien moet ik ook eens gebruik maken van Larissa’s techniek en Gwen op deze manier 
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aanspreken. Misschien heb ik ook wel geluk en kiest hij voor mij?” denkt Leen hoopvol. “Misschien 

moet ik het morgen ook gewoon bij hem proberen om hem voor dit blok te zetten?” Er flitsen allerlei 

scenario’s door Leen haar hoofd, zowel goede als slechte, en ze weet dat ze een keuze moet maken. 

Dat ze zo ook niet verder kan, net zoals Larissa niet verder kon.  


