
magie
van toen

Zoektocht                  naar de 

Groots, geweldig, puur. Waarom is die eerste liefde 
zo intens? En wat als je blijft verlangen naar die ene? 
‘Dat waar ik jaren bang voor was, gebeurde meteen 
toen ik hem na jaren weer zag. Pats, boem: verliefd.’



lke keer als Saskia (39) stiekem een kijk-
je neemt op de Facebook-pagina van  
Richard (39), haar allereerste vriend, 
heeft ze weer spijt. Spijt dat ze het  
destijds na zes jaar verkering uitmaakte, 

omdat ze meer vrijheid wilde. ‘Achteraf vind ik dat zo 
stom, want Richard ging echt voor me en ik heb met 
die actie mijn grote liefde laten lopen.’ Inmiddels is 
zij, net als Richard, al jaren getrouwd met een ander. 
Samen met haar man heeft ze twee kinderen, maar ze 
typeert hun huwelijk niet als buitengewoon gelukkig. 
‘We zijn meer levenspartners dan liefdespartners.’ 
Saskia is ook nooit meer zo verliefd geweest op een 
man als op Richard. De enige connectie die er nu nog 
tussen haar en Richard is, is het vriendschapslijntje via 
Facebook. En dat doet haar pijn.

HUNKERING NAAR DIE ENE
Saskia’s verlangen naar haar ex is niet bijzonder. In 
programma’s als All You Need is Love en Memories zie 
je geregeld mensen op zoek gaan naar hun allereerste 
grote liefde. Die ene man of vrouw naast wie ze in de 
klas zaten of die ze tijdens een vakantie ontmoetten, 
op wie ze voor het eerst in hun leven smoorverliefd 
werden en met wie ze de eerste stappen op het liefdes-
pad zetten. Maar waar komt die hunkering vandaan, 
hoe komt het dat een eerste liefde zo intens blijft en 
hoe kan het dat mensen die elkaar zo lang niet hebben 
gezien vaak toch op slag weer verliefd worden? 
Ellen Huijsmans (39), psycholoog bij InMotie Psy-
chologie in Utrecht, heeft wel een verklaring. ‘De 
eerste liefde gaat over de állereerste keer dat je echt 
verliefd wordt en dus dat magische gevoel van ver-
liefdheid ervaart. Mensen zoeken de magie. Zeker 
vrouwen, al geven we dat niet snel toe, verlangen 
toch naar dat beeld uit de doktersromannetjes:  
verleid worden door die mooie man, limonade  
spuitende fonteinen, vuurwerk als je elkaar kust.’
Een eerste verliefdheid is vaak nog puur en on-
bevlekt. Er zijn - als het goed is - nog geen nare  
ervaringen geweest in de liefde. ‘In je eerste relatie stel 
je je compleet open. Er is nog niets gekleurd, je ideale 
beeld nog niet vertroebeld. In die puurheid durf je je 
te laten zien en deel je je binnen- en buitenkant met 
een geliefde. Er bestaat bijna niets intiemers dan dat 
en dat heeft veel impact.’

Uit onderzoeken naar eerste liefdes blijkt dat je latere 
liefdes snel gaat vergelijken met die ene, eerste, pure 
liefde. Of het nu je tweede, derde of achtste relatie 
is, je houdt altijd vergelijkingsmateriaal. Psychologen 
vergelijken een eerste liefde met skydiven. De eerste 
keer uit een vliegtuig springen of met een koord vanaf 

een brug, herinner je je veel beter dan de tiende of 
de twintigste keer. Die eerste ervaring, of het nu een 
zoen, baan, bevalling of je eerste liefde is, blijft je  
altijd het meest bij. 
De Amerikaanse psycholoog Arthur Aron, ver-
bonden aan de universiteit van New York, deed  
onderzoek naar ‘eerste keren’. Hij zei hierover in The 
Washington Post: ‘De opwinding bij een eerste keer is 
het grootst, zeker als het om iets gaat wat ook angst 
aanjaagt. Bij een verliefdheid zijn dat twee dingen: de 
vrees voor afwijzing én hoge verwachtingen. Zeker 
de eerste keer bestaat verliefd worden voor een groot 
deel uit die angst.’ 

EERSTE LIEFDE, EERSTE EX
De eerste relatie nestelt zich volgens Aron zo diep 
in je brein, dat alle liefdes die daarop volgen daar 
niet meer echt aan kunnen tippen. Dat betekent  
overigens niet dat de relaties die volgden na je eerste 
liefde minder goed zijn. Vaak zijn die juist stabieler, 
bevredigender en diepgaander. Wat volgens psy-
choloog Aron ook meespeelt is dat de meeste eerste  
keren plaatsvinden tijdens de adolescentie. ‘Dat 
houdt in dat er ook nog eens een bom hormonen bij 
komt kijken. Daardoor voelt iedere levenservaring 
een stuk intenser aan.’
‘Klopt,’ zo beaamt Ellen Huijsmans van InMotie. ‘Je 
wordt samen volwassen, gaat samen naar de middel-
bare school of studeert, je komt bij elkaar over de 
vloer, kent het gezin en de ouders - veel beter dan 
je ooit later vaak schoonouders zult kennen, omdat 
je er al vaak na school komt. Kortom: je deelt een  
geschiedenis.’ Wat volgens haar wel belangrijk is bij 
de perceptie van een eerste liefde, is de manier waar-
op de relatie is verbroken indertijd. Een eerste liefde 
is immers ook je eerste ex.
‘Er zijn meerdere redenen waarom eerste liefdes  
kapot gaan. Bij jeugdliefdes die rond het zestiende, 
zeventiende jaar ontstaan, zijn vrouwen vaak eerder 
rijp. Ze gaan sneller een andere levensfase in. Kie-
zen voor een andere studie en willen carrière maken, 
gaan juist veel reizen en stappen of willen zich eerder  
settelen. De normen en waarden veranderen.  
Geliefdes snappen elkaar niet meer, groeien uit elkaar 
en/of verhuizen.’
Of de eerste liefde iets magisch blijft, hangt sterk af 
van hoe de relatie is geëindigd. ‘Als er veel liefdes-
verdriet bij is komen kijken, zeker bij ontrouw of 

E ‘Zeker vrouwen 
             verlangen toch naar   
          dat beeld uit de 
     doktersromannetjes’
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‘Elke keer als mijn ex-vriend het onderwerp kinderen 
aansneed, verzon ik excuses: ik wilde eerst mijn studie 
afmaken. Op vakantie. Het huis schilderen. Het waren 
smoesjes, want eigenlijk wilde ik wel kinderen, maar 
niet met hém. We waren zes jaar samen en hadden het 
op zich best goed. Maar ik bleef dat ‘is dit alles’-gevoel 
houden en bleef hem vergeleken met Stefan, mijn ex.
Stefan en ik hebben vijf jaar verkering gehad en waren 
zelfs een jaartje verloofd. We maakten trouwplannen en 
spraken over baby’s. Ik heb het uitgemaakt toen hij in 
het leger ging. Ik zag mezelf niet als ‘schippersvrouw’, 
altijd maar afscheid moeten nemen leek me vreselijk. 
Op oefening, op uitzending, verdeeld over een jaar tijd 
was hij soms maar vier maanden thuis. Toen er sprake 
was van een half jaar uitzending, heb ik de relatie ver-
broken. Ik studeerde en leefde een totaal ander leven. 
Stefan was er kapot van. Ik ook. Ik maakte het niet uit 
omdat ik Stefan niet meer leuk vond of niet van hem 
hield. Het waren meer onze andere interesses. Maar  
het gemis bleef. En het verdween niet toen ik twee jaar 
later verkering kreeg met Mark, een studiegenoot.  
Mark was lief, maar ook saai en lang niet zo stoer en 
mannelijk als Stefan.
Onze relatie kabbelde voort, maar dat kwam door mij. 
Ik wilde niet naar het volgende level. Als Mark sprak 

een abrupte scheiding, ben je tot in je ziel gekwetst 
en is die hunkering naar de eerste liefde natuurlijk 
veel minder. Of als het eerste vriendje of vriendinne-
tje meer een ‘accessoire’ was, omdat je ook verkering  
wilde, net als de rest van je klas.
Maar als je samen hebt besloten de relatie te beëin-
digen of elkaar op een natuurlijke manier uit het oog 
bent verloren, dan is daar weinig pijn bij en kan hij of 
zij altijd een speciaal plekje in je hart houden. Ook als 
de relatie is verbroken door ouders die er een stokje 
voor staken, is de kans groot dat de geliefden stiekem 
altijd aan elkaar blijven denken en het vuur weer  
oplaait als ze elkaar tegenkomen.’

OUDER EN WIJZER
Nederlandse cijfers over het aantal ex-partners dat 
jaren later weer bij elkaar terug komt zijn er niet. 
Amerikaans onderzoek is er wel: Nancy Kalish, psy-
choloog en auteur, ondervroeg voor haar boek Lost 
and Found Lovers wereldwijd 1001 stellen die het 
nogmaals met elkaar probeerden. Volgens Kalish 
maakt ongeveer zes procent een doorstart. Op haar 
website Lostlovers.com staan foto’s en verhalen van 
geliefden die elkaar uit het oog zijn verloren en jaren 
later elkaar weer terugvonden. Opvallend is wel dat 
ongeveer zeven op de tien stellen die elkaar uitein-
delijk terugvonden, jaren later nog steeds bij elkaar 

zijn. Dat aantal is nog hoger bij de stellen die ook echt  
elkaars allereerste liefde waren.
Dat de vlam weer kan overslaan, zodra stellen elkaar 
weer terugvinden, snapt psychologe Ellen Huijsmans 
wel. ‘Na wat jaartjes teleurgesteld te zijn geweest in 
relaties of te hebben rondgeshopt, zie je ineens die 
oude liefde van toen weer terug op Facebook, op een 
reünie of in de kroeg. Dan kunnen de jaren ineens 
wegvallen. Of je realiseert je: ik had het toch goed, die 
eerste keer. Je hebt misschien jaren het romantische 
beeld van de perfecte man of vrouw nagejaagd, maar 
dat bestaat niet. Dus op het moment dat je dan die 
eerste liefde terugziet, komt ook het besef: jij was het 
al die tijd. Jij raakte me het diepst, ik kan mezelf bij je 
zijn en daar ga ik voor.’
Uiteraard is niet elke oude liefde weer beschikbaar, 
zoals bij Saskia (zie begin van dit artikel) het geval 
is. Of ben je zelf inmiddels getrouwd en wil je geen 
levens overhoop gooien. Misschien ben je bang de 
eerste stap te zetten en durf je niet je hart te volgen 
en doe je dus niets met dat vriendschapsverzoek op 
Facebook of dat sms’je. Maar als je er wel voor gaat 
en de gevoelens zijn wederzijds, dan krijgt de liefde 
een verdieping, zo stelt Ellen Huijsmans. ‘Je kiest 
echt opnieuw voor elkaar en bent inmiddels ook zo 
veel wijzer geworden, dat het deze keer vaak echt  
voorgoed is.

Marlous (32) en Stefan (34) waren van hun 17e tot hun 22e verloofd. Toen Stefan in 
het leger ging, verbrak Marlous hun relatie. Sinds twee jaar zijn ze weer samen.

over trouwen of kinderen, was ik degene die daarmee wilde wachten. Ik 
dacht steeds meer aan Stefan en hoe leuk het zou zijn geweest als ik nu zijn 
vrouw was of zijn kind zou dragen. Ik genoot van zijn spannende avonturen op 
Facebook. Ineens leken al mijn bezwaren onzin. Waarom kon ik niet een paar 
weken op hem wachten? Hoe erg was het om een relatie te hebben met een 
man die af en toe weg was, als dat wel je grote liefde was? Nu had ik een man 
die elke dag op de bank zat, maar dat was het ook niet.
Van mijn moeder wist ik dat Stefans relatie al een tijd uit was. Op een dag heb 
ik hem een appje gestuurd: koffie? Stefan reageerde verbaasd, maar zei geen 
nee. Dezelfde middag lagen we bij elkaar in bed. De aantrekkingskracht bleek 
onverminderd groot. En toen mijn vriend ’s avonds thuiskwam, heb ik meteen 
open kaart gespeeld: ik wilde niet meer verder met deze relatie en ik ging terug 
naar mijn ex. Mark was er kapot van en heel erg boos. Hij heeft me het huis 
uit gezet en heel lelijk gedaan bij de verdeling van onze spullen en spaargeld. 
Maar het maakte me allemaal niet uit, als ik maar bij Stefan was. Uiteindelijk is 
het ‘t allemaal waard geweest. We zijn nu twee jaar samen en ik ben zwanger 
van ons eerste kind.’

‘Op een dag heb ik hem een 
         appje gestuurd: koffie? 
Dezelfde middag lagen we 
                            bij elkaar in bed’
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Dionne (34) en 
Romain (34) waren 
van hun 14e tot hun 

17e samen. Sinds 
2014 zijn ze weer 

bij elkaar  
terug. Dionne heeft 
drie kinderen: Lara 

(9), Lucas (7) en 
Maartje (4),  

Romain heeft er 
twee: Frédérique (7) 

en Charlotte (3). 

‘Alle jaren waarin Romain 
en ik uit elkaar waren, 
wist ik: ik kan beter niet 
te veel contact met hem 
hebben, want dat is te 
gevaarlijk. Ik zag hem 
voorbijkomen op Hyves 
en later Facebook en met verjaardagen stuurde hij een 
sms’je. Ook uitnodigingen voor zijn bruiloft en babybor-
rels hield ik af. Romain wilde best weleens afspreken 
voor een kop koffie, maar dat wimpelde ik altijd af. Ik 
was doodsbang weer verliefd te worden. Zelfs toen ik 
al getrouwd was en kinderen had, bleef ik voor Romain, 
mijn jeugdliefde, dat speciale plekje in mijn hart houden. 
Waarom het ooit tussen ons uitging, weten we niet. We 
hadden jong verkering, gingen studeren en gingen ieder 
een andere kant uit. Ik verhuisde naar Rotterdam, waar 
ik later mijn man ontmoette. Wel hielden we altijd con-
tact, ook omdat onze ouders nog allebei in Maastricht 
woonden.
Carnaval 2014 vierde ik voor het eerst in tijden weer in 
mijn oude stad. Omdat ik wist dat de kans groot was 
dat ik Romain daar zou zien, sms’te ik hem of hij vooraf 
iets wilde drinken en even bijpraten. En ja, dat waar ik al 
die jaren bang voor was, gebeurde ook meteen. Pats, 
boem: verliefd. En dit bleek wederzijds. Het leek of we 
de draad zo weer konden oppakken.
Het was zo fijn hem weer te zien. Ik kan niet goed  
omschrijven wat het precies is. Het is thuiskomen,  
veiligheid, een gevoel van vertrouwen. Mijn liefde voor 
hem zat nog heel diep. Romain voelde precies hetzelf-
de. Niet voor niets had hij me al veel eerder willen zien. 
In de maanden daarna volgden veel gesprekken en lan-
ge wandelingen samen waarna we het zeker wisten: we 
willen samen verder. Maar voor elkaar kiezen, beteken-
de een hoop mensen pijn doen en twee gezinnen op-
breken. We woonden immers 200 kilometer uit elkaar. 
Ondanks dit alles was de wil om samen te zijn en onze 
liefde voor elkaar zo groot, dat dit niet te stoppen was. 
De buitenwereld denkt soms dat het voor ons een 
makkelijke beslissing was, maar het is ook voor ons erg 
heftig geweest. We hebben ook veel verdriet gehad van 
alles rondom de scheidingen. Ik heb al mijn vrienden 

‘Het was een gevoel 
van vertrouwen. Mijn 
                     liefde voor hem 
           zat nog heel diep’
achtergelaten, mijn huis, de kinderen, hun school en 
vriendjes. Dat was heel ingrijpend. Ik zie mijn kinderen 
minder dan vroeger, Romain moest een deel van zijn 
tijd met zijn kinderen inleveren, nu hij ze om de week 
ziet. Dat was en is heel ingrijpend. maar we konden niet 
anders. 
Romain vergelijkt het vaak met een piramide. Er zijn op 
de wereld ongetwijfeld meer mensen met wie je geluk-
kig kunt zijn. Maar naarmate je hoger in die piramide 
komt, past er maar één persoon perfect bij je. Ik stond 
altijd in de top van zijn piramide. En andersom gold dat 
ook voor mij: hij was mijn topper.
Sinds november 2015 leven we samen. We hebben een 
oude boerderij gekocht in Maastricht in de buurt waar 
ik ben opgegroeid en Romain nog steeds woonde. Het 
huis past perfect bij ons. Het is groot, romantisch en alle 
kinderen hebben een eigen kamer. 
Het gaat nu fantastisch met ons. De kinderen missen 
elkaar zelfs als ze niet samen zijn en delen hun kamers 
met hun stiefbroertje of -zusje, omdat ze dat gezelliger 
vinden. Onze ouders zijn alleen maar blij voor ons. 
Ze hebben ons altijd gesteund en geholpen bij onze 
keuze, hoe moeilijk dit soms ook voor hen was. En onze 
vrienden vinden ons verhaal superromantisch. Voor hen 
zijn wij het bewijs dat echte liefde bestaat en altijd zal 
overwinnen.’
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Eva (41) en Paul (41) 
waren 15 en 16 toen 

ze de eerste keer 
verkering kregen. 
Na 22 jaar vonden 

ze elkaar weer  
terug. Zij had al 

twee zoons,  
tweeling Bob en 

Lex (6). Samen 
hebben ze nu 

dochter Indy (15 
maanden).

‘In alles was Paul mijn 
eerste: mijn eerste vriendje, 
mijn eerste grote liefde, 
we zochten samen voor 
het eerst de grenzen van 
seksualiteit op én hij was de 
eerste die me liefdesverdriet 
bezorgde. We waren vijftien 
en zaten bij elkaar in de klas. Ik was stapelverliefd en 
wilde niets liever dan steeds met hem zoenen. Maar na 
drie maanden maakte hij het uit: hij vond me te intens, 
we gingen te snel. 
Intens vindt hij me nu nog steeds, maar hij kan er beter 
mee omgaan. Want inmiddels zijn we na 22 jaar weer 
samen. 22 jaar waarin ik meerdere vriendjes had gehad, 
samenwoonde met de vader van mijn zoons en bijna 
zes jaar bezig was om überhaupt zwanger te raken. 
Paul is wat langer vrijgezel geweest, had vriendinnen, 
maar nooit de ware met wie hij wilde trouwen en kinde-
ren krijgen. Eigenlijk had hij die hoop al opgegeven.
Ik kwam Paul tegen op het festival Lake Dance, een 
paar maanden nadat de relatie met de vader van mijn 
tweeling was verbroken. We zagen elkaar en er was 
direct weer een klik. Die avond belde ik mijn moeder, 
die op de tweeling paste, dat ik niet thuis kwam slapen, 
maar bleef logeren bij Paul. ‘Bij welke Paul?’ vroeg ze 
nog. Toen ze hoorde dat het Paul, mijn jeugdliefde was, 
moest ze wel even slikken. Ze wist dat ik behoorlijk 
liefdesverdriet van hem had gehad. Ik vond laatst een 
brief van mij aan hem terug en daarin schreef ik al met 
gevoel voor drama: ik zal nooit meer zo veel van iemand 
houden!
Die nacht bij hem voelde erg vertrouwd. De aantrek-
kingskracht die we altijd hadden gevoeld was er nog 
steeds. De weken erna spraken we vaker af om te 
stappen of iets samen te drinken. En op een van onze 
eerste dates bezochten we de open dag van onze oude 
middelbare school. Toen we binnenstapten werd ons 
gevraagd wat we kwamen doen, zo zonder kinderen. 
Maar we vonden het gewoon erg leuk om er weer eens 
te kijken. Overigens wilde Paul alleen maar ‘friends with 
benefits’ zijn, hij wilde geen vaste relatie met een vrouw 
die al kinderen had. Hij zag in zijn omgeving hoeveel 

 
‘Soms kan ik het nog  
              niet geloven. Het   
  perfecte plaatje,  waar ik 
vroeger van droomde’
gedoe het gaf. Het scheelde wel dat ik een goede band 
heb met mijn ex, die zelfs nog getuige was op ons 
huwelijk. 
Zo draaiden we een half jaar om elkaar heen. In januari 
2013 stuurde ik hem een e-mail. ‘Sorry Paul, het is te 
laat. Mijn hoofd is het er niet mee eens, maar ik heb mijn 
hart aan jou verloren.’ Die mail haalde hem wel al iets 
meer over de drempel, maar nog steeds had hij twijfels. 
Drie maanden later vertrok Paul voor een maand met 
een vriend naar India. Ik dacht nog stoer: ach, ik heb 
hem 22 jaar niet gezien, ik kan wel een maandje zonder 
hem, maar ik miste hem verschrikkelijk. En hij mij. Hij 
moest toegeven dat ook hij stapelgek op me was. Toen 
hij vanaf de Himalaya skypte, heb ik ook maar meteen 
geroepen: ‘Als jij nog een kind wil, moeten we daar snel 
mee beginnen. Ik ben geen 26 meer.’ 
Toen hij terugkwam, trok ik met mijn tweeling, hond en 
kat bij hem in. Twee maanden later was ik in verwach-
ting van Indy. Afgelopen januari zijn we getrouwd. Soms 
kan ik het nog niet geloven. Jeetje Paul, moet je ons 
eens kijken, we zijn getrouwd, wonen samen en hebben 
een kind. Het perfecte plaatje, daar waar ik als jong 
meisje al van droomde!’ •
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