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Hoofdstuk 25 

 Deze avond gaat Larissa met Gwen chatten. Ik ben benieuwd wat hij zal zeggen! Hij zal nu te 

weten komen dat ik het nog tegen andere mensen heb gezegd. Misschien wordt hij boos? Misschien 

is het dan zelfs niet meer de moeite dat Larissa tegen hem probeert te praten? Misschien is hij wel 

blij omdat hij weet dat ik zo veel om ons geef. Misschien… pfff… schiet me neer als ik nog meer 

‘misschien’ ga gebruiken. 

“Aanmelden.” Mompelt Larissa. Samen met Leen kijkt ze naar hoe MSN Messenger zijn werk 

doet terwijl het groene en het blauwe mannetje hun aanmeldingsdansje doen. Op sommige 

momenten lijkt het alsof het aanmelden een eeuwigheid duurt, dit was zo’n moment. Leen hoopte 

dat Gwen zonder problemen Larissa zou toevoegen en dat hij er ook geen problemen van zou maken 

als Larissa met hem erover praat.  

“Eindelijk!” zegt Larissa blij. Ze is aangemeld en gaat direct Gwen zijn e-mailadres toevoegen om met 

hem te praten.  

“Dus, hij weet niet dat ik hier ben, hij praat in feite alleen met jou op deze moment.” Recapituleert 

Leen even vooraleer Larissa Gwen toevoegt.  

“Leen, ik ben niet dom en heb geen geheugen van een vis. Ik kan het echt wel onthouden als je iets 3 

keer tegen mij zegt hoor!” zegt ze met een glimlach. Leen weet ook wel dat ze het al enkele keren 

had gezegd maar ze is zo zenuwachtig naar Gwen zijn reactie dat zij nu het geheugen van een vis 

heeft en alles minstens 3 keer herhaalt. Het zou een plan zonder gaten moeten zijn: Larissa praat met 

Gwen om hem duidelijk te maken hoe graag Leen hem ziet en welke pijn dat hij Leen doet op deze 

manier. Vervolgens zet Leen hem voor de keuze: zij of Annelien. En dan is het gewoon afwachten wat 

zijn keuze zal zijn. Leen hoopt uiteraard dat hij, net zoals bij Larissa en Tom, zal kiezen voor haar. 

Misschien ook niet meteen maar achteraf wel dan. En als hij niet voor haar kiest dan weet ze dat ook 

ineens. Maar toch is dat een gedachte waar ze niet aan wil denken, de situatie van Tom en Larissa 

heeft haar enorm veel hoop gegeven. Misschien zelfs te veel hoop want als Gwen haar nu afwijst dan 

zal ze er echt kapot van zijn. Maar dat is een risico dat ze moet nemen.  

“Hey, wie ben jij?”. Het geluid van het binnenkomende bericht van Gwen laat haar verschrikken. 

Leen haar hart gaat tekeer als een wildeman en adrenaline racet door haar aderen. Zelfs voor haar 

examen is ze nooit zo zenuwachtig. Voor examen kan je je voorbereiden, dan weet je dat als het 

examen moeilijk is dat je je best moet doen en best alles goed kan leren wat er in je boek staat. 

Gwen heeft geen boek, geen handleiding, geen hand-outs, niks. Leen kan ofwel 100% halen of 

helemaal niks. Hun verhaal is er een met een open einde, spannend maar lichtjes teleurstellend als 

lezer omdat je toch graag wat meer had geweten in plaats van alles te moeten improviseren.  

“Ik ben Larissa, een heel goede vriendin van Leen.” Stuurt Larissa terug. Gwen begint verschillende 

keren een bericht te typen maar breekt zijn zinnen iedere keer af. Zowel Leen als Larissa zitten op het 

puntje van hun stoel te wachten tot hij dan toch een antwoord geeft.  

“En hoe kom jij aan mijn e-mailadres?” stuurt hij dan toch terug.  

“Ik heb het van Leen gekregen, ze had graag dat ik eens met jou zou praten.” Antwoordt Larissa.  

“Ah.. en waarover moet jij dan met mij praten?” stuurt Gwen als de onschuld zelve.  

“Dat weet je goed genoeg: Leen is kapot van de situatie waarin ze zich met jou bevindt. Ze ziet je 

echt graag en praat constant over je maar ze sterft een beetje iedere keer als ze denkt aan jou en je 

vriendin of als andere mensen over jullie twee praten.”  

“Ik denk niet dat ik daar met jou over wil praten.” Antwoordt Gwen vrij kort.  
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“Waarom niet met mij?” vraagt Larissa.  

“Ik ken jou nog eens niet, waarom zou ik dan willen praten over zo’n persoonlijke kwestie?” 

“Misschien omdat ik inderdaad een onbekende ben en dat ik daarom gemakkelijker ben om tegen te 

praten? Ik verplicht je tot niets, ik ben er gewoon om mijn vriendin te ondersteunen. Zij is er ook 

altijd voor mij. Ik heb ook zo’n situatie gehad waar jullie twee nu inzitten en zij heeft mij er altijd mee 

geholpen gehad en dat is nu ook goed afgelopen. Het is voor mij een morele verplichting om haar 

een gunst te verlenen.”  

“Ik heb geen zin om erover te praten.” Stuurt Gwen en hij gaat offline. Leen staart naar het 

computerscherm en langzaam rollen er tranen over haar wangen.  

“Sorry Leen, ik deed mijn best.” Zegt Larissa stilletjes.  

“Weet ik…” snikt Leen. 


