
Hij vertelde dat hij toevallig voor 
zijn werk in mijn woonplaats 
was. Zijn vergadering was op 
het laatste moment gecanceld. 
Toen dacht hij opeens aan mij, 
had mijn adres opgezocht en 
besloten me eens even te  laten 
schrikken. Of ik tijd had voor 
 koffie? Even later zaten we 
 samen op de bank.
Eerst vertelden we elkaar nog 
over ons huidige leven, maar al 
snel begonnen we herinneringen 
op te halen. ‘Weet je nog?’ klonk 
het steeds. Gemeenschappelijke 
vrienden kwamen voorbij, de 
plekken waar we vaak rond
hingen. En opeens floepte ik  
het er zomaar uit: ‘Jij hebt mij 
ontmaagd, wist je dat?’
Chris viel een moment stil. ‘Hè? 
Echt? Dat heb je toen nooit 
 gezegd!’ Ik legde uit dat ik dat 
destijds niet durfde. Ik dacht  
dat hij al zo veel ervaring had, 
dat hij me suf zou vinden.
‘Ik had het nog maar één keer 
gedaan, hoor,’ gaf Chris nu toe, 
‘en dat duurde een  minuut.  
Dus eigenlijk was jij ook de 
 eerste met wie ik het allemaal 
echt ontdekte.’
We keken elkaar lachend aan. 
Want we hadden het best leuk 

SIMONE (45):
“Het was dinsdagmiddag. ’s Ochtends was ik 
naar mijn werk geweest, nu stond ik te strijken.  
Ik draaide André Hazes – senior, de enige echte, 
van wie ik al fan ben sinds mijn jeugd – en zong 
hard mee, blij dat ik ons huis voor mezelf had. 
Toen piepte mijn telefoon.
‘Ben je thuis?’ schreef Chris. Ik vond het een  gekke 
vraag. Ik had sinds een paar maanden inciden
teel, luchtig contact met hem via Facebook. 
Waarom vroeg hij nu  opeens in een privébericht 
waar ik was?  
‘Ja’, antwoordde ik verbouwereerd.
‘Alleen?’ vervolgde hij in rap tempo. Toen ik 
 opnieuw bevestigend antwoordde, ging de bel. 
Niet van mijn telefoon, maar van mijn huis. Mijn 
hart sloeg over van schrik. 
Daar stond hij. Aan mijn deur. Chris. Op wie ik op 
mijn zeventiende smoorverliefd was. Vier mooie 
maanden hadden we samen gehad. Toen brak 
hij mijn hart: tijdens zijn vakantie werd hij verliefd 
op een ander meisje. Ach, we waren nog zo 
jong. Ik had hem allang vergeven en had het 
 alleen maar leuk gevonden toen hij mij via 
 Facebook benaderde.
En nu stond hij zomaar voor mijn deur! Natuurlijk 
was hij  veranderd, dat had ik al op zijn profielfoto 
gezien. Toch zag ik nog duidelijk de jongen op 
wie ik ooit zo gek was geweest. Lachend viel ik 
hem om zijn nek. 

gehad in bed, destijds. We wisten het elkaar 
 prima naar de zin te maken.
Toen ik nog een kop koffie voor ons inschonk, 
voelde ik plotseling Chris’ handen op mijn 
 schouders. Hij fluisterde zacht in mijn oor dat hij 
het graag nog eens met mij zou doen. Zijn adem 
zorgde voor kippevel over mijn hele lichaam.  
We zoenden en na al die jaren voelde en smaakte 
dat nog altijd hetzelfde. Het bed hebben we niet 
gehaald, we deden het op de bank.
Tijd om na te praten was er niet: ik moest mijn 
kinderen van school halen. Maar het afscheid 
was mooi en intiem. ‘Wat ben ik blij dat ik je nog 
eens in mijn armen mocht houden’, zei Chris.  
Ik kon dat alleen maar beamen. Toen reed hij 
weg, naar zijn eigen woonplaats, waar hij woont 
met zijn vrouw en kinderen. En ik haastte me  
naar school. De hele avond heb ik stiekem  
lopen nagenieten.
Contact is er niet meer geweest, het is ook maar 
beter van niet. Maar deze ene keer met mijn 
 eerste liefde, die neemt niemand me meer af.”

‘NA AL DIE JAREN 
SMAAKTEN ZIJN LIPPEN 
NOG PRECIES HETZELFDE’

INEENS STOND SIMONES
JEUGDLIEFDE VOOR DE DEUR...
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