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Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 
hardnekkige schrijfmicrobe. 
Ze houdt van ontdekkingen 
en uitdagingen, blijft immer 
kritisch en verwonderd.

BRIEF AAN MIJN EERSTE LIEF
isha van alsenoy

column isha werpt op

Als ik terugdenk aan dat moment, het moment 
waarop we stamelend en met veel omwegen eindelijk 
durfden zegen tegen elkaar waar we al weken van 
droomden,… dat moment is het enige waarop ik 
terug 19 jaar zou willen zijn. Jouw I’m in love with you 
heeft mijn wereld overhoop gehaald en mijn toe-
komst bijgestuurd. Een shortcut, meer bepaald, want 
dat ik ooit bij de meisjes zou uitkomen, stond wel in 
de sterren geschreven.
 
Ik was 19, woonde in Berlijn en voelde me alleen op 
de wereld. Maar dat was dan ook de bedoeling. Tot 
jij in mijn cursus belandde… en ik me zo ongeveer 
verloor in jouw blauwe ogen. Onze tijd samen was 
veel te kort. Ondertussen weet ik dat ‘tijd samen’ altijd 
te kort is, zeker wanneer het 
gaat over het soort onbereik-
bare liefde waaraan wij ten 
prooi vielen. 
Het afscheid, een klein half 
jaar na die eerste blik, was ver-
schrikkelijk. Die dag heb ik het 
laatste restje tiener uitgehuild, 
mijn jas aangetrokken en de 
deur van het ouderlijk huis 
achter me dichtgeslagen. Ik realiseerde me dat we 
alleen op de wereld zijn en dat de zoektocht om het 
tegendeel te bewijzen, hard zou zijn. Die gedachte, en 
een brandend verlangen naar jou, waren mijn enige 
compagnons de route toen ik die ene hoofdstad voor 
die tweetalige veel dichterbij huis inwisselde. 

Misschien net omdat ik weer alleen was, het lukte 
me snel om die nieuwe hoofdstad als een thuis te 
omarmen. Het was van moeten. Huilen op de tram en 
onversneden liefdesverdriet maakten geen indruk op 
de grootstad. In het beste geval was ik een interessant 
decorstuk. 
Eén allesoverheersend gevoel hield me overeind. De 
wereld lag aan mijn voeten en ik zou hem oprapen. 
Een melancholisch soort geluk. Ik kende een geheim. 
Ik wist wat graag zien was. Het was kort geweest, 
maar echt en hard. In lijf en leden, hart en ziel. Op een 
of andere manier maakte dat me sterk. 

Geen idee hoe lang het werkelijk heeft geduurd, 
maar mijn volgende verliefdheid heeft me lang bezig 
gehouden. Puur platonisch. Weer blauwe ogen. Meer 
herinner ik me niet, maar dat heeft meer te maken 
met een bijziendheid waarvan ik me nog niet bewust 
was, dan met haar verschijning. Angst om letterlijk 
door de knieën te gaan als ik te dicht zou komen, 
maakte dat ik ver uit haar buurt bleef. Mijn fantasie 

werd wel uitgedaagd, in een onhandige 
poging om jou te vergeten. Nachten-
lang heb ik geprobeerd om jouw lijf 
door het hare te vervangen. Een goede 
poging, maar toch… net niet. 

Wat later is het dan wel gelukt. De verliefdheid was 
even oppervlakkig, maar ik had wel guts deze keer. 
Zalige nachten. Kleine dreadlocks en een bruin vel. 
Cold turkey afkicken van jouw zachte handen en dito 
borsten. Klein detail, het bruine vel in kwestie was 
wel jaloers. Jouw foto hing immers nog steeds boven 
mijn bed. Ik vermoed dat je haar nogal indringend 
aankeek. “Ach, wijven”, zal ik wel gedacht hebben. Een 
beetje macho ben ik altijd al geweest. 

Dit jaar is het 15 jaar geleden, 
ongeveer. (Het hart is slecht in 
rekenen.) Maar alsof het giste-
ren was, herinner ik me nog het 
exacte moment waarop ik wist 
dat jouw blauwe ogen me niet 
meer zouden achtervolgen. 

In de jaren die volgden op mijn 
verblijf in die grote hoofdstad op een busreis hier van-
daan, ben ik veel onderweg geweest. Alleen op pad. 
Op zoek naar de Grote Wereld. Reizen tot het zakgeld 
op was. En jij kreeg altijd een postkaart. Toen ik me 
enkele jaren later op de trein naar – waarom niet – 
Salzburg bevond, daagde het me plots. My heart skip-
ped a beat: ik was jouw adres vergeten. Jouw bestaan 
had, er waren andere redenen dan bij mij, ook een 
nomadisch kantje. Ik had daarom nooit de moeite 
gedaan om jouw lange adres uit het hoofd te leren. 
Voor ik vertrok, schreef ik het altijd op papier, als een 
soort ritueel. Maar deze keer was ik het vergeten. Een 
postkaart uit Salzburg heb jij nooit gekregen. 

Daar in de trein realiseerde ik me dat ik vrij was. Ik 
had je losgelaten, helemaal spontaan en onbewust. 
Terwijl ik naar het besneeuwde landschap keek dat 
onhoorbaar voorbij schoof, kon ik alleen maar den-
ken: “Jij was het, maar nu niet meer.”

All my love,
Isha

Mijn fantasie werd wel 
uitgedaagd, in een 
onhandige poging om 
jou te vergeten


