Waarom?
Opgelicht?! besluit na alle verhalen en bewijzen Linsey
om uitleg te vragen. We treffen haar bij het huis van haar
vriend. Linsey houdt zich in eerste instantie van de
domme, maar zegt daarna dat we bij haar ex-man Harrie
moeten zijn. Wanneer we blijven aandringen vlucht ze
weg in haar auto.
De vraag ‘waarom?’ blijft voor haar zoons helaas
onbeantwoord.
En ja, wat moesten we daar nou mee? Ons leventje ging verder
en uiteraard wilden wij gewoon dat alles waar was, nou ja, voor
wat het gedeelte betrof waarin wij voorkwamen. We
weigerden gewoon om te geloven dat dit laatste waar was.
Nee, dat kon gewoon niet, niet de Linsey die wij hadden leren
kennen. Ja goed, sommige dingen die ze ons had verteld over
zichzelf klopten niet echt, vooral dat gedeelte over haar en
haar verleden. Was ze nou geadopteerd geweest of had ze nou
voor haar ouders gezorgd tot de dood erop volgt en hoeveel
broers en zussen had ze nou eigenlijk of had ze bewust
verschillende versies verteld om te kijken of we zouden gaan
vissen naar welke versie klopte? Hoe zat dat nou met die
Bennie en Sonja, dat geloofden we ook niet maar goed, dat had
ze ons verteld en we waren er nooit bij geweest. Ja, we namen
het maar aan allemaal en dachten er verder niet bij na voor
wat betreft dat stukje verleden. We lieten het gewoon een
beetje en namen daags na deze uitzending contact op zoals
eigenlijk zo vaak en vertelden dat we, hoe dan ook, 200%
achter ze stonden en dat ze op ons als vrienden gewoon kon
rekenen. Misschien een beetje, of eigenlijk heel veel,
eigenbelang maar ach, wie zou dat niet doen.
Ze konden het beide heel erg waarderen en vooral omdat we
met een koekje en cadeau aan kwamen zetten. Toch bleef dat

