
 

Een geluk bij een ongeluk 
Door Mariëlle Brouwer 

 

Pinkpop. Het grote festival waar ik al weken naar uitgekeken heb. Eindelijk loop 

ik naar binnen met mijn beste vriendin Emma. In de tent bij de ingang is een 

bandje aan het spelen en we slaan meteen af, om eens te gaan kijken. Nadat 

we een drankje bij de kraam naast de tent hebben gekocht, stappen we de 

houten latten op. Normaal gezien ben ik niet zo van de rockbands, echter klinkt 

dit wel aardig. Niet te vergeten, de mannen zien er stuk voor stuk uit om op te 

vreten. Vooral die bassist. Wat een hottie is dat. Ik zou mijn vingers wel op 

bepaalde plekken willen laten verdwalen. Uiteindelijk genieten we van de 

muziek en dansen er flink op los. Als het optreden is afgelopen, gaan we verder 

om het terrein te verkennen.  

 

Een paar uur later staan we met drankje nummer zoveel voor het grote podium 

mee te swingen op een nummer dat me vaag bekend voorkomt. Ik geloof dat ik 

het ooit heb gehoord op de radio, al durf ik het niet met zekerheid te zeggen. 

Tot het moment dat Emma voorover klapt, mijn arm vastgrijpt en met de 

andere hand naar haar buik grijpt.  

Met grote ogen buig ik naar haar toe. ‘Wat is er aan de hand?’ 

Een beetje hulpeloos wrijf ik over haar rug. ‘Em? Misschien moet je even gaan 

zitten.’ 

Ze doet wat ik zeg. Als ik haar aankijk, puilen mijn ogen bijna uit. Alle kleur is uit 

het gezicht van mijn beste vriendin getrokken.. 

‘Misschien moeten we even naar de EHBO?’ Plots heb ik een idee. Ik steek een 

vinger op, waarna ik wegsnel. Bij de drankkraam vraag ik een glaasje water, dat 

ik even later aan Emma geef.  

Met een paar flinke slokken heeft ze het bekertje leeg, maar het lijkt er niet 

beter op te worden.  

Meteen hijs ik haar van de grond. ‘Kom op, we gaan naar de EHBO.’ 

Al strompelend gaan we op weg. Ems arm ligt over mijn schouder gedrapeerd, 

terwijl ik haar met mijn arm rondom haar middel overeind probeer te houden. 

Als ze overgeeft, is ze er waarschijnlijk vanaf. Al zal dat geluk er wel niet 

inzitten. 



 

Ergens midden op het grasveld worden we staande gehouden door een jongen 

met donkerbruin haar. Zijn even bruine ogen kijken bezorgd naar mijn vriendin. 

‘Gaat het wel goed met haar?’ 

‘Nee, we zijn onderweg naar de EHBO.’ Ruw duw ik hem aan de kant. Eikel. 

Twee stappen verder houdt hij me opnieuw staande. Deze keer staat er een 

jongen - shit, het is de bassist van die band van vanmorgen – naast hem. 

‘We helpen wel even.’ De jongen met het bruine haar, die ik nu vaag herken als 

de gitarist, neemt de andere arm van Emma en daarmee haar gewicht van me 

over. 

Met zijn vieren lopen we verder. De bassist loopt in stilte naast me. 

‘Hoe heten jullie?’ De gitarist klinkt niet eens alsof er een gewicht aan hem 

hangt. 

‘Ik ben Sophie, dat is Emma.’ Ik knik naar mijn vriendin, die een waterig lachje 

laat zien. 

‘Ik ben Daan. Dat daar is Sil.’ Een hoofdknik richting de blonde man, die een 

supergeile glimlach laat zien.  

Als ik me niet zo’n zorgen maakte om mijn vriendin, zou ik hier hele verkeerde 

gedachten bij krijgen. Gelukkig zijn we al snel bij de post en ik bedank ze voor 

hun hulp. Ik neem Emma over en samen strompelen we het laatste stukje de 

stand in. Meteen is er een vrouw aan onze zijde die mijn vriendin bekijkt. 

‘Waar heb je last van?’  

‘Mijn buik,’ kreunt Emma en de vrouw knikt. 

‘Kom maar even mee achter het gordijntje, dan onderzoek ik je even.’ Ze pakt 

haar bij haar arm en neemt haar mee. 

Opgelucht dat we er zijn, loop ik terug naar de ingang en leun een beetje tegen 

de paal van de ingang. Iets verderop zie ik de twee jongens staan. Beiden met 

een biertje in hun hand. Ze staan toch niet op ons te wachten? 

 

Gelukkig duurt het niet lang voor Emma, die met iets meer kleur op haar 

gezicht, verschijnt. ‘Ik heb een pilletje gekregen en het advies om even wat te 

gaan eten.’ 

‘Oh shit, dat hebben we nog niet eens gedaan.’ We schieten in de lach. Echt 

weer iets voor ons. Samen lopen we de stand uit in de richting van de 

eettentjes. 

Plots voel ik twee handen in mijn zij en als ik me omdraai kijk ik in de blauwe 

ogen van de bassist. ‘Hey, hoe is het?’  

Zijn stem is een stuk zwaarder dan ik verwacht had en ergens tussen mijn 

benen begint het te tintelen.  



 

Naast Emma verschijnt de gitarist, die haar onderzoekend in zich opneemt. Ik 

doe hetzelfde want ik weet niet goed wat ik moet antwoorden. Ik was niet 

degene die zich niet lekker voelde. 

‘Een stuk beter,’ zegt Emma een beetje zwakjes. ‘We moesten wat gaan eten. 

Dat zijn we vergeten.’ Opnieuw giechelen we. Wat een stel dozen zijn we ook. 

‘Oh, ik weet een goede plek.’ De bassist - Sil - grijpt mijn hand en trekt me met 

zich mee. Mijn blik gaat van onze vingers naar Emma en ik haal mijn schouders 

op. Het zal wel. 

Een paar minuten later staan we voor een standje met iets dat vrij gezond lijkt. 

Vreemd, op een festival. Met een bedenkelijk gezicht kijk ik ernaar. 

Emma’s licht helemaal op. ‘Oh, dat zal mijn buik wel goed vinden.’  

 

Nadat we gegeten hebben, staan de jongens erop dat we meegaan naar hun 

groepje. Het excuus is dat ze extra goed op Emma moeten letten, want 

misschien valt het eten wel verkeerd. Alsof ik zelf niet op mijn vriendin kan 

passen. Toch doen we braaf wat ze vragen, want - eerlijk is eerlijk - deze 

jongens zien eruit om op te vreten. Dat gaan we niet zomaar afslaan. 

Zo gebeurt het dat we even later tussen vier jongens staan te dansen op de 

muziek van Snow Patrol en het is perfect. Emma wordt in de gaten gehouden 

door Daan, en Sil heeft zijn handen inmiddels op mijn heupen gelegd. Eerlijk 

gezegd vind ik dat totaal geen probleem. Zelfs niet als zijn vingers tijdens het 

optreden steeds verder over mijn lichaam dwalen. 

Hoe later het wordt, hoe meer drank we drinken, hoe verder zijn bewegingen 

gaan. Tegen de tijd dat de avond is gevallen en het laatste nummer klinkt, voelt 

mijn huid snikheet onder zijn aanrakingen. Tintelingen schieten door mijn lijf en 

ik weerhoud mezelf er nog net van om ter plekke de kleren van zijn lijf te 

rukken. 

Zijn lippen strelen plekjes op mijn schouderbladen, in mijn nek en tenslotte 

mompelt hij in mijn oorschelp: ‘Ga je mee?’ 

Onzeker laat ik mijn blik naar Emma gaan. Ik ben tenslotte met haar hier en ik 

vind het niet kunnen om haar nu alleen te laten. 

‘Volgens mij kan één van jullie mij wel even bij onze tent afzetten, toch?’ vraagt 

ze met een knipoog in mijn richting.  

God, wat houd ik van die meid. 

Er wordt wat geknikt en gemompeld, maar eerlijk gezegd krijg ik al niet meer 

mee wat er wordt gezegd. Gezamenlijk lopen we richting de camping, terwijl Sil 

mijn zijde geen moment verlaat. De hele weg steelt hij hete kussen of raakt hij 



 

me op plekken aan waarvan ik niet eens wist dat het zo goed kan voelen. Het is 

echt een opluchting dat ik me niet druk hoef te maken over Emma. 

 

Bij zijn tent aangekomen, trekt hij me naar binnen. Zodra het doek dichtvalt, is 

zijn tong in mijn mond en zijn zijn vingers onder de zoom van mijn shirt 

doorgegleden. Zacht kreun ik tegen zijn lippen, wanneer zijn tong de mijne 

raakt. Deze man is veel te goed met zijn handen en zijn tong. 

Mijn shirt wordt steeds verder opgestroopt en ik strek mijn armen boven mijn 

hoofd. Als hij het mijne over mijn hoofd heeft getrokken, trekt hij dat van 

zichzelf ook uit. Jezus, die spieren van hem zijn verrukkelijk. Voor ik er erg in 

heb, laat ik mijn vingers de lijnen traceren. Een siddering trekt over zijn 

middenrif. 

Voorzichtig buig ik voorover, lik over zijn borst en kijk naar hem op om zijn 

reactie te pijlen. Toen hij vanmorgen op het podium stond, was dit waar ik over 

fantaseerde. Zijn hoofd zakt achterover, waarna er een luide grom door de tent 

klinkt. Het moedigt me aan om steeds lager te gaan, tot ik zijn broeksband 

bereik. Zijn vingers duiken in zijn zak en vissen daar een klein pakketje uit. Voor 

mij het teken om zijn erectie uit een behoorlijk benarde positie te bevrijden. Dit 

is wat ik bedoel. Ik glimlach en zoen hem. 

Plotseling trekt hij me tegen zich aan. Zijn handen sluiten zich rond mijn 

borsten, die hij zacht kneedt, en als zijn warme mond zich rond mijn tepel sluit, 

versnelt mijn ademhaling zich. Met gesloten ogen duw ik mijn vingers in zijn 

haar en trek hem nog dichter tegen me aan. Zijn tong is echt een wonderlijke 

spier. Het duurt gelukkig niet lang voordat hij me uit mijn jeans bevrijdt en het 

pakketje in zijn hand openscheurt. Wanneer hij het condoom heeft afgerold, 

laat ik me langzaam over hem heen zakken. Zijn stijve zorgt voor een vol 

gevoel, dat me laat sidderen. Met een rustig ritme begin ik mijn bekken te 

bewegen. ‘Dit voelt echt goed,’ mompel ik tegen zijn schouder. 

Sil veegt een pluk haar weg, draait mijn gezicht en drukt zijn lippen opnieuw 

tegen mijn lippen. ‘Zeker. Hou vast.’ 

Ik doe wat hij vraagt en als zijn handen op mijn heupen landen, neemt hij het 

ritme over.  

Alles lijkt te kloppen. Zijn tong doet geweldige dingen met die van mij, zijn 

vingers oefenen precies de juiste druk uit op mijn dijen en hij raakt de goede 

plekjes in me. Langzaam maar zeker voel ik de warmte stijgen. 

‘Ga door.’ Mijn stem is hees, maar het kan me niks schelen.  

Na een paar stoten stromen de tintelingen door me heen en mijn hele lijf 

begint te trillen. 



 

‘Kom maar, schatje.’ Zijn stem is slechts een hijgende fluistering in mijn oor.  

Terwijl zijn ritme versnelt, laat ik mijn hoofd achterover zakken. Dan schokt hij 

onder mijn vingers en laat zich langzaam op zijn luchtbed vallen. 

 

Een kwartiertje later sluip ik als een dief in de nacht over de camping. Er is geen 

mogelijkheid dat ik bij hem blijf. Dit is een weekendje voor mij en mijn vriendin, 

waarin we superveel lol gaan hebben. Volgens mij is dag één in ieder geval 

geslaagd, ondanks het feit dat we naar de EHBO moesten. Met een tevreden 

zucht, val ik even later met mijn gezicht op mijn luchtbed en wurm me in mijn 

slaapzak. Perfect. 
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