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‘Maar voor hem was
het lang leve de lol´

(gesnapt)

Franne Dekker (18) , student Sociaal-Pedagogisch Werk,
kocht oorbellen (1,95 euro) bij Six in Rotterdam.

Was je toe aan nieuwe oorbellen?
‘Nee, mijn vriendin. Het is een cadeautje, maar ze waren zo
goedkoop dat ik er nog iets bij ga kopen. Wat weet ik nog niet.
Ik ga zo gewoon lekker verder shoppen.’
Je hebt er zin in.
‘Ja, ik ben dol op winkelen, ik vind het leuk aandacht aan mijn
uiterlijk te besteden. Ik hou ook wel eens een beautymiddagje,
om even helemaal bij te komen.’
Wa a r v a n ?
‘Van alles. Ik sport, doe veel met mijn vrienden en ik zit ook nog
op school. Ik wil juf worden, dat heb ik altijd gewild. Liefst in het
speciaal onderwijs, daar heb ik al drie keer stage gelopen. Ik
vind die kinderen leuk, en het is ook allemaal heel simpel eigen-
lijk. Niet dat hele moeilijke rekenen, daar ben ik zelf ook niet zo
goed in. O ja, en ik heb zangles.’
Te druk voor een vriend?
‘Het is uitgegaan op 19 mei. Ik had heel erg liefdesverdriet,
maar ik ben er nu wel een beetje overheen. Ja, het duurt wel
lang. We waren acht maanden samen, en het was een heel in-
tensieve relatie.’
Hoezo ging het uit?
‘We verschilden te erg. Eerst was het heel leuk, hoor. Ik zat op
een roze wolk. Ja, zó! Drie, vier maanden, maar opeens: pfuut!
Daarna ging het bergafwaarts en hij werd steeds minder lief.
Toen heb ik het uitgemaakt.’
Jíj hebt het uitgemaakt en dan toch zo lang liefdesver-
driet?
‘Ik ging hem zo missen. Maar hij was beledigd en wilde me niet
meer terug. Hij negeerde me en heeft me helemaal zwart ge-
maakt. Hij werkt in ons vakantiepark, waar iedereen elkaar kent
en daar had hij allerlei dingen over mij gezegd. Ugh…’
Óns vakantiepark?
‘Dat is De Betteld. Daar hebben we elkaar ook leren kennen.
Het is een heel grote christelijke camping in Zelhem.’
Ben je christelijk?
‘Ja. Ik ga ook naar de kerk, elke week. Een relatie met God, dat

vind ik heel erg belangrijk. Want het leven kost
vaak zoveel moeite en strijd, en mijn geloof
geeft me kracht.’
Is het misschien stuk gelopen omdat jij
zo serieus bent?
‘Ja, dat klopt wel. Ook met het geloof wil-
de ik heel graag verder groeien, maar
voor hem was het lang leve de lol...’
En nu?
‘Sinds een week of drie is het wat sta-
bieler, hoef ik niet meer zo te huilen.
Maar verleden week belde hij. O, dan
stort je helemaal in. Want eigenlijk wil
je dat niet, maar toch… Hij had met
allerlei andere meisjes gezoend
enzo! Dus nou, ja. Hij ziet maar, híj
heeft zijn levenspad gekozen. Ik
wil het maar gewoon zo laten.
Ik ga verder.’
Gerdy van der Stap
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