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1.

Er is geen studentenstad te vinden, waar niet regelmatig excuses
gevonden werden om een feestje te organiseren. Waarom zou
Eindhoven daar dan een uitzondering op vormen? Vanavond vond
zo’n feestje plaats in een studentenhuis, vrijstaand aan de zuidkant van
de stad in een al wat oudere wijk. Het huis had negen kamers en
evenveel studenten, waarbij de grote tuin uitnodigde tot tuinfeesten.
Die werden daar dan ook regelmatig gehouden. Zo’n studentenpartijtje, met veel auto’s voor de deur, zou bij uitstek een extra
inkomstenbron kunnen zijn voor de plaatselijke politie, maar die
hadden deze avond blijkbaar andere prioriteiten.
Met in mei een lentedag alsof het al hartje zomer was, kon op deze
zaterdagavond het feestje niet stuk. Met name de vrouwelijke
bezoekers hadden zich, met de zo laat nog steeds draaglijke
temperatuur en windstilte, voor het eerst dit jaar gehuld in zomerse
niemendalletjes, die niet alleen weinig verhulden, maar de nieuwsgierigheid naar wat nog wel verhuld werd alleen maar groter maakte.
Het studentenhuis vierde het einde van de colleges en de 30 tot 40
bezoekers wisten er een hete en ook spannende avond van te maken.
Een tap ontbrak uiteraard niet en maakte de nodige overuren. Tussen
de slokken bier door werd er gedanst en gezongen, waarbij de
tolerantie van de buren prijzenswaardig was.
Onder de feestgangers bevonden zich ook Danny en Ton, die elkaar
een klein half jaar eerder op een party ter ere van oud en nieuw hadden
ontmoet. Toen ze hem daar voor het eerst zag maakte haar hart een
dansje en voelde ze Cupido’s pijlen op bijna ieder plakje van haar
lichaam binnenkomen. Hij was niet alleen knap, maar ook zo leuk en
charmant. Nadat hun ogen elkaar voor het eerst hadden gevonden,
lieten ze elkaar niet meer los en nu waren ze hier ook samen op dit

feestje. Danny was zelf een erg aantrekkelijke en vrolijke meid met
een goedgevormd figuur. Sinds een klein jaar werkte ze als
verpleegster in het ziekenhuis. Ton studeerde Bedrijfskunde aan de
Technische Universiteit en mocht er dus ook best zijn. Hij gaf haar het
gevoel de ware gevonden te hebben en de manier waarop het tussen
hen klikte was een godsgeschenk, vond ze zelf. Doordat ze dezelfde
humor hadden werd er veel gelachen samen, wat een van de redenen
was waardoor ze al zo snel zo makkelijk en innig met elkaar om
gingen. De vele uren die ze samen doorbrachten, waarbij ze iedere
vierkante nanometer van elkaars lichaam verkenden, hadden het effect
van twee-componenten lijm, ze waren vrijwel onafscheidelijk. Voor
Tanja, haar collega en beste vriendin, bleef nog maar weinig tijd over.
Op zo’n avond als deze kon Ton aanstekelijk romantisch worden.
“Hoe meer ik naar jou kijk, des te meer snap ik dat ik een ongelooflijke
mazzelaar ben. En ik had niet eerst alcohol nodig om dat in te zien.”
“Dan mazzel ik samen met jou.”
Ze Waren niet de enigen die elkaar geen moment los konden laten en
constant knuffels en kussen uit wisselden. Enkele van de stelletjes, die
elkaar deze avond blijkbaar voor het eerst ontmoet en elkaar op die
dekens al wat verkend hadden, verdwenen in een van de kamers van
het huis om er een half uurtje later oververhit weer uit te komen. Ach,
dat hoorde er toch allemaal bij op zo’n feestje. Omdat Ton goed
bevriend was met een van de studenten uit het huis, had die hem
gevraagd of hij via zijn contacten in het ziekenhuis - via Danny - niet
voor de aanvoer van wat vrouwelijk schoon kon zorgen, om de
verhouding jongens-meisjes een beetje in balans te krijgen. Het gevolg
was dat enkele van deze spontane combinaties zich geroepen voelden
op die manier nader en intiemer kennis met elkaar te maken.
De meesten, echter, brachten een groot deel van de avond door met
een glas bier in de ene hand en een sigaret in de andere, soms met een
stimulerende toevoeging. Dit feest zou onherroepelijk uitmonden in
een bacchanaal van stomdronken studenten. Danny had zich
voorgenomen op huis aan te gaan voordat ze door de alcohol niet meer
uit haar ogen kon kijken.

Danny had Tanja meegevraagd voor vanavond, niet alleen voor de
gezelligheid, maar ook uit praktische overwegingen, want zij had een
auto. Wel een 15 jaar oude barrel, maar hij reed, nog wel. Zij leek zich
ook prima te amuseren en had, met haar aantrekkelijke uiterlijk en het
wat kort uitgevallen rokje, niet te klagen over aandacht. Tijdens de
avond liet ze Danny meermaals weten, dat ze zich voor dit soort
‘bijeenkomsten’ voortaan van harte wilde aanbevelen. Ze had het
vreselijk naar haar zin.
Maar aan alles komt een eind, ook aan een gezellig feestje. Ton moest
de volgende dag hockeyen, wat voor hem een goede reden was om er
tegen tweeën een eind aan te willen maken. Danny vond het ook wel
mooi geweest en samen zochten ze Tanja op, die - spijtig voor haar had beloofd vanavond als taxi voor hen te fungeren. Na enig
aandringen kregen ze haar uiteindelijk ook mee en gedrieën liepen de
meiden met Ton in het midden zingend en swingend naar de auto.
Tanja vond wel dat ze moest melden dat ze wat biertjes op had, maar
alles nog scherp zag.
“Jullie rijden dus op eigen risico met mij mee,” riep ze met een brede
lach.
“Nuchter of niet, met jou meerijden in die gammele kar is altijd al een
risico,” reageerde Danny.
Waarop Ton meende ook zijn steentje te moeten bijdragen: “Als ik
dan nog maar op tijd ben voor mijn wedstrijd vanmiddag.”
Als antwoord gaf Tanja een dot gas en scheurde weg.
Danny werd afgezet voor haar appartementje, gelegen op de zevende
verdieping van een galerijflat in een buitenwijk. Daar werd ze van Ton
gescheiden, want hij wilde morgen fit zijn voor zijn hockeywedstrijd
en dacht dat het dan misschien verstandiger was om niet bij haar te
blijven slapen, want zijn conditie was al niet echt optimaal en al
helemaal niet na deze avond. Ze stapten samen uit en vonden elkaar
nog even in een stevige omhelzing, waarbij Tons hand op haar billen
bleef liggen, en een warme kus. Daarna stapte hij weer in, naast Tanja,
en gaf Danny nog een handkus als afscheid terwijl ze wegreden. Hij
zat dan wel in deze stad op kamers vanwege zijn studie, maar dit

weekend zou hij bij zijn ouders doorbrengen in een dorp zo’n 15
kilometer verderop. Daar hockeyde hij ook. Tanja woonde nog een
dorp verder en wilde hem daarom met alle plezier wel thuis afleveren.
Terwijl Tanja door de kronkelende straten de wijk uit reed, zat Ton
haar bewonderend op te nemen. Zij was ook een verdomd mooie meid,
dacht hij in zichzelf, zeker zo knap als Danny. Toen ze uiteindelijk de
provinciale weg opreden, omringd door bomen maar zonder straatverlichting en de duisternis van deze zwoele nacht aan hen voorbij
suisde, draaide zij zich naar hem toe en keek hem recht in de ogen en
hij in die van haar. Ze beseften beiden wat ze zagen. Of het nu de
nawerking van de alcohol was, de geilheid van de leeftijd of de
naweeën van een vrijpostig feest, het gebeurde gewoon. Haar blik had
hem aangemoedigd. Al had hij een vriendin, hij was niet van steen,
vond hij. Hij streelde met de buitenkant van zijn hand haar wang,
waarop zij haar hoofd draaide en zijn hand kuste. De aanmoediging
kon niet duidelijker zijn. Door al die biertjes was bij hem de controle
over zichzelf danig afgezwakt. Zijn hand werd naar haar borsten
getrokken en begon zich met hen bezig te houden. De glimlach op haar
gezicht maakte hem duidelijk dat hij op de goede weg was. Meer
aanmoediging had hij niet nodig en al helemaal niet, nadat zij haar
veiligheidsgordel had losgemaakt om hem geen belemmeringen te
geven. Zijn hand verdween vervolgens onder haar truitje en onder haar
bh, begon haar linker borst te strelen en voelde haar tepel hard worden.
Hoorde hij haar nu kirren? Zijn door de alcohol weggespoelde
remmingen boden nu helemaal geen weerstand meer, terwijl die bij
haar al lang verdwenen was. Ze had er duidelijk ook zin in. Het truitje
werd verder naar boven geschoven, zijn hoofd ging naar haar rechter
borst en zijn tong begon die te bewerken. Haar gehijg werd intenser
en hij vergat waar ze waren. Langs deze weg was geen parkeerplaats
te vinden waar ze kon stoppen, en hem nu laten stoppen vond zij geen
optie. Het ging net zo lekker, ze genoot en reed gewoon door, maar
wel iets langzamer. Terwijl zijn mond haar borst omklemde en aan de
tepel zoog alsof hij die in wilde slikken, gingen zijn handen naar
beneden, zij wipte even omhoog om hem te helpen, en zo ging haar

rokje omhoog en haar slipje omlaag tot op haar knieën. Zijn vinger
ging op zoek en zij spreidde haar benen om hem de toegang
makkelijker te maken. Ze was al flink nat toen zijn vinger naar binnen
ging. Hij begon haar te bewerken, waarbij haar hijgen steeds luider en
heftiger werd, wat hem nog meer opwond. Toen ze haar hoogtepunt
naderde, drukte haar voet automatisch wat meer op het gaspedaal en
schoot de auto vooruit. Haar ogen gingen als vanzelf een moment dicht
en toen ze weer open gingen zag ze nog net de boom die recht op haar
afkwam. Voor alles was het toen te laat. Terwijl ze klaarkwam vloog
de boom op haar af en sloeg haar hoofd met een misselijkmakend
geluid eerst tegen het stuur, daarna tegen de voorruit en haalde de
boom zelf net niet. Dit oude autootje had of geen airbag of hij werkte
niet goed meer, wat haar anders wellicht nog had kunnen redden. Haar
rechter arm beukte tegen Tons hoofd, dat opzij vloog, terwijl zijn hand
nog tussen haar benen klem zat. Het duurde even voor hij door had
wat er was gebeurd. Zijn hoofd was hard tegen het dashboard gestoten
terwijl zijn benen onder hem in de knop leken te zitten en vreemd
aanvoelden. Het kostte hem moeite eerst zijn hand te bevrijden. Hij
zat in een rare kronkel naast haar ingeklemd. Om overeind te komen,
moest eerst zijn stoel iets naar achteren geschoven worden. Zodra hij
rechtop zat en de schade overzag, begreep hij pas wat er gebeurd was.
Hij zag hoe Tanja erbij zat, haar hoofd onder het bloed en helemaal
verdraaid. Haar benen zaten onder het dashboard in een merkwaardige
houding en bloedden ook hevig. Hij voelde aan haar hals, maar er was
geen beweging van de slagader waar te nemen. Het leek erop dat ze
niet meer leefde. De paniek sloeg toe. Zelf voelde hij wel pijn, maar
alles leek nog te werken en hij leek nergens te bloeden. Met moeite
kon hij zich naar opzij wurmen in een poging de passagiersdeur open
te krijgen. Dat ging niet vanzelf. Hij probeerde zijn benen eerst te
bevrijden en toen dat na enige tijd was gelukt, zonder verdere schade
te hebben opgelopen, ramde hij daarmee tegen de deur, die uiteindelijk
open ging. Hij werkte zich naar buiten en even later stond hij in de
berm tegen een boom geleund hijgend naar de auto, of wat daar van
over was, te kijken. In het wrak zag hij Tanja onder het bloed in een
akelige houding tegen het stuur gekneld zitten. In shock, waarbij

weinig echt tot hem doordrong, staarde hij naar haar. Hij trilde over
zijn hele lichaam en stond niet erg vast op zijn benen. Hoe kon dit
gebeuren! Na een paar minuten, of waren het er minder, nam het trillen
wat af, maar helder denken lukte hem nog niet. Al starend drong het
langzaam tot hem door dat hij alle geluk van de wereld had gehad dat
hij hier nu stond. Toen zijn hersenen de eerste pogingen deden om
weer te gaan functioneren, kwam ook het besef dat hij feitelijk
schuldig was aan dit ongeluk. Als hij zijn handen thuis had gehouden
en trouw was gebleven aan zijn eigen vriendin, had ze hem gewoon
naar huis gebracht. Ook al had zij hem aangemoedigd, hij had dit
natuurlijk nooit mogen doen en zeker niet onder het rijden. Die
verdomde alcohol ook. Wat moest hij doen? Voor Tanja kwam iedere
hulp te laat. Hij kon beter aan zichzelf en zijn toekomst denken. Dus,
hoe kon hij zich hieruit redden? Het zichzelf stellen van deze vraag
werkte heel snel ontnuchterend. Er mocht nooit bekend worden dat hij
hierbij betrokken was. Wat kon hij het beste doen? Hij stond naast de
auto nog even te twijfelen. Toen herpakte hij zich, hij moest snel zijn,
want als er een auto voorbij kwam en hem zag, dan had hij een
probleem. Naar huis was te ver. Terug naar Danny was de beste
oplossing. Dan moest hij nog wel bedenken wat hij haar zou gaan
zeggen. Dat kon hij doen, terwijl hij terugliep. Hij draaide zich om en
probeerde al lopend en een beetje rennend de weg terug te gaan, met
het beeld van Tanja nog op zijn netvlies gebrand.
Een goed half uur later belde hij bij Danny aan. Zij lag al in bed en
stond morrend op, wie kan dat nou weer zijn? Toen ze door het
raampje naast de deur naar buiten keek en Ton zag staan, deed ze snel
open. Ze keek hem verbaasd aan en vroeg:
“Wat sta jij daar te grinniken, wat is er gebeurd, je ziet er niet uit?”
“Ik kreeg er spijt van dat ik niet bij jou was gebleven. Het was gewoon
stom om nu nog naar huis te willen gaan.”
“Hoezo, hoe ben je weer terug gekomen?”
“Toen ik mij bedacht, heb ik Tanja gevraagd te stoppen en ben ik
uitgestapt.”
“En hoever ben je dan teruggelopen?”

“Ik weet het niet. Ik heb afwisselend wat gerend en rustig gelopen.
Mijn conditie was door de alcohol niet meer zo optimaal.”
“Je bent hartstikke gek, zo laat nog en dan dat hele eind gelopen.”
“Dan weet je meteen wat ik voor jou over heb.”
Ze keek hem verliefd aan en trok hem naar binnen. Het ging linea recta
naar haar slaapkamer en ze rukten elkaar onderweg de kleren van het
lijf. Haar twijfelaar ving de klap op van twee mensen die zich voluit
op het bed lieten vallen en elkaar in de armen sloten. Even later
begonnen ze aan een vrijpartij, die ze nog niet eerder met elkaar
hadden gehad. Met alle adrenaline die nog door zijn aderen stroomde,
wist hij met heftige schokken en veel gekreun haar met een atletische
topprestatie tot een ongekend hoogtepunt te brengen. Daarbij klemde
hij zich daarbij aan haar vast, alsof hij haar nooit meer los wilde laten.
Het leek zelfs of hij erbij huilde en ze genoot van wat zij dacht dat zijn
gevoelens voor haar waren. Het voelde zo buitenaards, zo oneindig,
zo bezitterig ook. Hij was van haar, ze hoorden bij elkaar, ze kon zich
geen andere liefde voorstellen dan haar liefde voor hem. Bij deze
gedachten klopte haar hart in haar keel, het maakte een paar
vreugdedansjes. Hij was dat hele eind terug komen lopen om toch bij
haar te zijn deze nacht. Ze zweefde weg, belandde in dromenland en
viel in een diepe slaap, uitgeput van het vrijen en ook nog enigszins
onder invloed van de alcohol. Zijn adrenaline leek ook uitgewerkt en
hij was al bijna vergeten wat er die nacht was gebeurd.
Midden in de nacht schrok Danny wakker. Ze hadden geen condoom
gebruikt! Wat nu? Ze probeerde uit te tellen wanneer ze voor het laatst
ongesteld was geweest. Dat was iets van een week geleden, toch?
Misschien was ze nog niet in haar vruchtbare periode, ja, ze dacht dat
dat zo was. Nu kon ze beter weer gaan slapen en nog dromen van het
beste nummertje dat ze ooit gemaakt hadden, want dat was het.

