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Inleiding

Expliciete inhoud, niet geschikt voor onder de achttien jaar. Kan 
verboden zijn in diverse landen. 

Dit is deel één van een zes-delige serie van het dagboek van bdsm-
slavin en ex-prostituee rachab. Ze schrijft op een gevarieerde manier 
over haar bdsm-leven en hoe zij daar als onderdanige vrouw in staat. 
Hoe ze omgaat met de wereld om haar heen, de kritiek die ze over zich 
heen krijgt en hoe zij de wereld ziet en beleeft. 

Van zeer expliciete pornografische verslagen over haar bdsm-relaties 
en seksdates, tot zeer diepgaande overdenkingen over de problemen 
waar ze tegenaan loopt, en hier en daar haar mening over actuele 
bdsm-gerelateerde onderwerpen, afgewisseld met gevoelige 
gedichten, maken dat haar dagboek een zeer gevarieerde inhoud 
biedt, waarin je jezelf niet zult vervelen. 

Haar dagboek heeft jarenlang op nummer één gestaan op de bekende 
bdsm website bdsmzaken.nl. Deze serie is daar een herschreven 
compilatie van. 
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1 Hai, ik ben rachab

Nee, dat is niet mijn echte naam, maar wel een naam die erg belangrijk voor mij 
is geworden, het is mijn nick-name. Bijna tien jaar lang hield ik een dagboek bij 
op www.bdsmzaken.nl en deelde ik lief en leed met betrekking tot mijn 
seksleven met andere BDSM’ers. Ik kreeg daar veel positieve reacties op van 
zowel mannen, als vrouwen. Vrouwen met onderdanige gevoelens die 
herkenning vonden in mijn verhalen en mannen die het leuk vonden om te lezen, 
maar ook leerzaam. Voor mij was het fijn om het van mij af te schrijven en voor 
anderen fijn om het te lezen en ik heb besloten om er een serie boekjes van te 
maken. De hoofdstukken zijn iets herschreven om er een beter lopend verhaal 
van te maken en ook wat korter en krachtiger dan de ellenlange verslagen die ik 
in mijn dagboek heb geschreven na alle spellen. Dat omvat namelijk zo’n 
drieduizend pagina’s. In één boekje ga ik het ook niet redden en daarom is dit de 
eerste van een serie boekjes die gaan volgen uit mijn dagboek. Ik heb ook twee 
jaar lang een column geschreven op www.thekinkyweb.nl, ook daarvan vind je 
stukken terug in deze serie.

BDSM, kink, swingen, gangbangs, het maakte allemaal deel uit van mijn leven. 
Wat dat betreft ben ik geen doorsnee BDSM-slavin, maar ach, wie is wel 
doorsnee? Wat ik duidelijk wil maken, is dat dit dagboek gaat over mijn BDSM-
belevingen en niet een stigmatiserend beeld neer kan zetten over hoe andere 
mensen BDSM beleven. Integendeel, zelfs in de BDSM-wereld ben ik nog een 
gevalletje apart. Toch voel ik me daar wel thuis en geaccepteerd en kom ik daar 
ook veel mensen tegen die zich herkennen in mijn verhalen en er ook veel van 
hebben kunnen leren. Net als ikzelf, veel geleerd heb van deze periode. Je vindt 
verslagen van spellen, maar ook overdenkingen en gedichten in mijn dagboek. 

Ik schrijf op een rauwe manier, omdat ik er niet van houd om de boel mooier te 
maken dan het is. Sommige dingen zijn mooi, sommige dingen zijn dat niet. Het 
leven is geen sprookje wat dat betreft. Ik heb jarenlang geworsteld met 
posttraumatische stress-stoornis, waardoor je kunt merken dat ik soms wat 
emotioneel instabiel was en ik lijd ook aan chronisch vermoeidheidssyndroom en 
dat wordt niet altijd duidelijk, omdat ik toch flink actief ben in die verhalen, maar 
over de terugslag daarna schrijf ik niet. Daarnaast gaf BDSM mij juist energie en 
in de eerste periode van mijn dagboek, kon ik nog best wel wat, ondanks mijn 
vermoeidheid. Dat wordt in de loop van de tijd minder. De foto’s zijn authentiek, 
destijds met mobiele telefoon genomen en daarom is de kwaliteit slecht, maar 
echte actiefoto’s dus, niets geposeerd.

Ik ben al vanaf jongs af aan met BDSM bezig. Ik deed het al, toen ik nog niet wist 
dat het een naam had. Vanilleseks trekt mij niet, dat stoot mij zelfs af. Ik vind 
vanilleseks net zo walgelijk als dat veel mensen mijn verhalen zullen vinden. 
Smaken verschillen. Dit dagboek begint, wanneer ik ergens in de dertig ben. Ik 
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heb dan al ruimschoots ervaring in de BDSM, maar daarvoor schreef ik er niet 
over.

In de BDSM zoek ik uiting voor mijn fantasieën. Ik heb een rijk fantasieleven en 
zonder fantasie vind ik seks een beetje saai. Eén van die fantasieën is er één die 
vaak voorkomt. Ja, ik ben dan zo’n vrouw, waarvan je jezelf misschien al eens 
hebt afgevraagd, wie dat toch zijn? Vrouwen met een verkrachtingsfantasie? 
Gemiddeld één op de tien vrouwen heeft dat soort fantasieën, maar waarom? Ja, 
dat vroeg ik mij ook lange tijd af en vóórdat je boos wordt, het heeft niets te 
maken met het goedkeuren van verkrachtingen.

Gek, eigenlijk, dat ik het gevoel heb dat ik mij moet verontschuldigen voor mijn 
rijke fantasieleven. Ik heb nog nooit een maker van een gewelddadige film, 
waarin moorden gepleegd worden, zijn excuus horen maken aan nabestaanden 
van moordslachtoffers. Zo zitten met grote regelmaat, wel meer dan tien procent 
van de mensen gezellig met een zak popcorn naar zo’n bloederige moorddadige 
film te kijken. Alsof er geen echte moorden plaatsvinden op de wereld en alsof 
die niet vreselijk zijn. Daar kan je dan toch niet van gaan zitten genieten? Voel je 
je al schuldig? Mooi, want zo schuldig heb ik me ook altijd gevoeld over mijn 
fantasieën. Terwijl ik met mijn fantasieën net zo min iemand kwaad doe als jij die 
een filmpje kijkt in de bioscoop. 

Achteraf gezien zijn er veel dingen die beter hadden gekund, het leven is een 
leerproces, ook wat BDSM betreft. Dit verhaal is dan ook geen voorbeeld, van 
hoe het moet, maar een waargebeurd verhaal van mensen die hun BDSM-
fantasie met elkaar beleven.

Alle namen in het verhaal zijn gefingeerd. De identiteit van deze mensen is veilig 
bij mij, ik vertrouw erop dat onze identiteit niet van belang is voor ons verhaal. Ik 
wens je veel leesplezier en hoop dat het jou net zoveel kan leren als dat het mij 
geleerd heeft.



14

2 Blind rape date.

Al zoveel jaar loop ik met dit soort fantasieën. Ik heb al genoeg spelletjes gedaan 
met vriendjes, die mij wel vast wilden houden, maar dat ging altijd op mijn eigen 
aanwijzingen. Heerlijk vond ik het om hun kracht te voelen, te voelen dat ze 
sterker zijn dan ik. Het gevoel dat ik niks meer te vertellen heb over wat er met 
mijn lichaam gebeurd. Het gevoel dat ik even ‘prooi’ ben, ‘prooi’ van een op seks 
belust geil ‘beest’ van een man.

Gewoon een man die je neemt, als straf, dat je hem geil gemaakt hebt en jou dat 
ook laat voelen. Hmmm het is een heerlijke fantasie en in het echt wil natuurlijk 
niemand zo behandeld worden, maar de fantasie is al zo hoog opgelopen, ik loop 
er al zóveel jaren mee, dat ik het nu weleens ‘echt’ wil ervaren en hoe pak je dat 
dan aan?

In mijn poging te vinden wat ik zoek heb ik mijzelf een provocerende nickname 
gegeven. Sommige ontwijken het woord ‘rape’ liever en noemen het liever 
‘ruige’ seks, maar de dwang was voor mij ook erg belangrijk. Ik vind het heel erg 
fijn om te voelen dat ik móet en geen keus heb dan te doen wat mijn partner van 
mij verwacht. Een moord in een actiefilm, moet misschien ook geen moord 
heten, want er gaat niemand echt dood. Dus misschien moet dat dan ook ‘ruig 
onderdeel in film’ heten, om mensen niet te kwetsen die zelf een familielid 
hebben verloren bij een moord of een moordaanslag hebben meegemaakt op 
hun leven. Nee, zelf ben ik daar dus niet zo gevoelig voor. Het is wat het is. We 
spelen het, want ik heb er ooit toestemming voor gegeven, maar op het moment 
zelf, gebeuren er wel echt dingen tegen mijn wil en zin in op dat moment. Zo ver 
gaat dat bij mij. Bij iedereen is dat weer anders, besef wel dat als je met zo’n spel 
aan de gang gaat, het psychisch erg heftig kan zijn en je er achteraf ook spijt of 
misschien zelfs last van kunt krijgen. Bezint, eer je begint dus.

Ik had op de chatbox, al eens eerder iemand het adres van mijn kantoor 
doorgegeven met uitleg. Ik werkte namelijk altijd alleen op kantoor en daar kon 
dus makkelijk wat gebeuren, maar de eerdere dates waren nooit op komen 
dagen. Allemaal fakers. Dan ontmoet ik een man die zich Ronnie noemt op de 
chatbox. Een man van 28 jaar, ik ben zelf een paar jaar ouder dan hij. Behalve 
een foto van zijn lul heb ik niks van hem gezien. Ik wil bewust niks van hem zien, 
ik wil een blind date. Na een paar gesprekken geef ik hem mijn werkadres en 
tijden en nog wat meer gegevens die hij nodig heeft. Ik moet maar afwachten of 
hij komt, maar ik moet er wel op voorbereid zijn. We hebben afgesproken dat er 
geen weg terug is voor mij, dus ook als ik hem niet aantrekkelijk vind. Dan heb ik 
gewoon péch. Het gaat toch gebeuren, als hij dat wil. Ik heb wel een stopwoord 
met hem afgesproken die ik mag gebruiken in geval van nood. Het is mijn 
uitdaging om die niet te gebruiken natuurlijk.
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Op een woensdagochtend ben ik aan het werk, alleen in mijn kantoor zoals 
gebruikelijk. Ik heb een kort spijkerrokje aan en een dikke panty met een gat bij 
mijn kruis, want het is winter. Zo zit ik achter de computer en word al aardig geil, 
zo af en toe wrijf ik over mijn kaalgeschoren kut. Mijn kont heb ik die ochtend al 
even opengewerkt met een plug. Alles voorbereid.

Naarmate de dag vordert, word ik een beetje nijdig. Mijn kutje is nat, ik ben geil. 
Ik stuiter al maanden en verlang naar een goede rape. Het zal toch niet de 
zoveelste faker zijn? In gedachte zie ik voor me hoe ik hem aan zal spreken op de 
chat, als blijkt dat hij me laat zitten. We hebben al heel wat uurtjes geil zitten 
chatten met elkaar de afgelopen weken, om op elkaar af te stemmen. Ik probeer 
ervan uit te gaan dat hij niet komt, zodat ik mijn gedachtes ook nog bij mijn werk 
kan houden.

Rond een uur of elf stapt er een man mijn kantoor binnen. Een hele lange man. 
Knap om te zien. Even slaat mijn hart over, zou dit hem zijn? Hij doet de deur 
achter zich dicht en steekt een verhaal af. Verkoper van een internetbedrijf, welk 
internet we hebben. Die lui komen wel vaker binnen lopen. Toch word ik nerveus 
en durf hem amper aan te kijken. Ik brabbel iets van ‘Kpn’, en dat hij maar een 
kaartje achter moet laten. Hij komt naar me toe lopen en steekt zijn hand in zijn 
map. Hij is kalm en beheerst. Zo dichtbij zie ik pas hoe lang hij is. Twee meter 
moet hij zeker zijn. Zelf ben ik net één meter zestig. Dat is een enorm groot 
verschil. Als ik zo naast hem sta, voel ik me ontzettend klein. Afwachtend kijk ik 
naar zijn handen, maar zie géén kaartje verschijnen. Dan legt hij de map weg en 
grijpt me snel vast.
“Zo nou heb ik je, slet,” zegt hij. Oh nee, het gebeurt nu écht. Het lijkt ineens of ik 
niet meer in deze wereld ben. Hij sleurt me mee naar de deur en draait deze van 
binnenuit op slot. Hij geeft me een gooi tegen de grond. Ruw, maar toch 
beheerst.

Hij komt naar me toe lopen en grijpt me vol bij mijn kut. “Zo geen slip aan hè!” 
zegt hij. Ik vecht en probeer los te komen.
“Nee niet doen! Blijf van me af,” roep ik… hoewel ik eerlijk moet zijn, ik zeg het 
met moeite, want het is verdorie een knappe vent. Elke porie in mijn lijf 
schreeuwt: “Neem me!” Ik kan ook niks tegen hem beginnen. Hij met zijn twee 
meter, tegen mijn één meter zestig. Ik had geen flauw idee dat hij zo lang is!

Toch stribbel ik nogmaals tegen om zijn kracht te voelen. Ik lig op mijn buik 
wanneer hij zijn middelste twee vingers in mijn mond steekt en mijn strot in 
probeert te duwen, ik moet kokhalzen en draai mijn hoofd weg. Ondertussen 
worstel ik nog steeds om los te komen. Dan trekt hij zijn vingers tegen mijn 
gehemelte aan en trekt zo mijn hoofd naar achter, met zijn hand bedekt hij nu 
mijn neus en moet ik me wel koest houden. Ik ben inmiddels buiten adem en kan 
zo amper nog lucht krijgen, in deze moeilijke houding kan ik ook niet meer 
bewegen. Ik voel me zo meer een beest dan mens, een prooi.
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Ik hijg om op adem te komen, terwijl hij mijn kut vingert. Wanneer hij merkt dat 
ik me heb overgegeven, verslapt hij zijn greep en duwt me met zijn knie op mijn 
rug tegen de grond. Wanneer ik besef dat ik echt geen kant meer op kan, spuit ik 
spontaan alles onder. Heftig kreunend kom ik al twee keer spuitend klaar.
“Geef je je over?” vraagt hij. Ik geef geen antwoord, ik probeer op adem te 
komen en zwijg. 
“Geef je je over?” vraagt hij nogmaals, maar ik verdom het om antwoord te 
geven. Hij trekt me aan mijn haren omhoog en slaat me in mijn gezicht. Wanneer 
het me teveel wordt, geef ik toe: “Oké, oké , ik geef me over!”
“Mooi, kruip voor me door het kantoor heen,” beveelt hij. Ik doe wat hij vraagt 
en kruip door het kantoor heen. 
“Nu naar je werkplek,” zegt hij. Ik doe wat hij zegt en kruip naar mijn werkplek. 
Hij gaat zitten op de stoel en ik op mijn knieën voor hem. Hij trekt aan mijn 
tepels en slaat op mijn borsten. Ook slaat hij me in mijn gezicht. Hij scheldt me 
uit, voor van alles wat je kunt bedenken: “Vuile hoer, rapehoer, teef!” Hij grijpt 
me nog eens hard bij mijn haren en spuugt me weer in mijn gezicht en vraagt: 
“Van wie ben je!? Kijk me áán! Van wie ben je!?”
Hij zal wel willen horen dat ik van hem ben. Dus ik antwoord: “Van jou.”
“Wát van jou!!!!!!!!” roept hij en slaat me nogmaals in mijn gezicht.
“Van jou, méneer!” zegt hij.
“Van jou, meneer,” herhaal ik.
“Goed zo, braaf teefje.” Dan moet ik op de stoel gaan zitten en mezelf vingeren.

Hij haalt zijn lul uit zijn broek en dan moet ik hem pijpen. Wauw grote man en 
een grote lul ook, ik proef het voorvocht wat uit zijn eikel is gelopen. Maar 
gewoon pijpen is niet goed genoeg, hij moet diep mijn keel in. Die grote lul krijg 
ik nooit helemaal mijn keel in. Hij is dik en lang. Mijn hele mond wordt gevuld en 
ik stik er zowat in. Hij duwt mijn hoofd over zijn paal heen en ik doe mijn best, 
maar trek het niet. Voordat hij erin zit trek ik al kokhalzend mijn hoofd ervan af. 
De tranen schieten in mijn ogen. Weer een paar flinke klappen in mijn gezicht.
“Dieper, dieper kóm op!” beveelt hij. Nogmaals probeer ik die grote pik helemaal 
mijn strot in te krijgen, hoewel proberen, hij dwingt me gewoon, maar weer faal 
ik. Weer moet ik zeker nog een centimeter of vijf, voor ik al kokhalzend mijn 
hoofd van zijn paal aftrek. Dan begin ik te huilen. Ik voel me waardeloos, dat het 
me niet lukt en hij zegt me ook nog dat ik waardeloos ben.
“Dit wil je toch hè! Zo behandeld worden!” zegt hij. Een lichte twijfeling lijkt hem 
toe te slaan, even een signaal dat hij toch niet zo bruut is als nu lijkt.
“Já, já !” zeg ik gelijk. Hij staat op en trekt zijn broek omhoog, even ben ik bang 
dat hij weggaat, omdat ik heb gefaald. Angstig kijk ik wat hij gaat doen, maar hij 
komt weer terug met een paar condooms en tepelklemmetjes. Nee 
tepelklemmen, daar heb ik zo’n hekel aan en denk aan de grote ‘Nee’ die op mijn 
checklist staat. Een checklist die ik hem niet gegeven heb, besef ik nu, niet zo 
handig. Hij grijpt me weer stevig bij mijn haren vast en laat me de condooms 



17

zien. Ik moet de condoom om zijn pik doen. Ook zet hij één klemmetje op mijn 
tepel en één op mijn schaamlip.
“Nee, geen klemmen alsjeblieft?” probeer ik nog, maar geen reactie, de 
klemmen zitten al. Het valt me mee, het zijn zachte klemmetjes en ik ben in een 
roes, dus het deert me niet. Dan grijpt hij mij weer bij mijn haren en moet ik mijn 
mond opendoen. Hij spuugt in mijn mond. Ik trek mijn mond op tijd weg, maar 
daar neemt hij geen genoegen mee. Ik moet zijn spuug opvangen en het 
doorslikken. Hij is streng en let goed op dat ik doe wat hij zegt. Ik kom er niet 
onderuit, wat ik ook probeer.

Ik moet op zijn hondjes gaan zitten en hij richt zijn lul meteen op mijn kont, maar 
zonder glijmiddel gaat dat niet zo lekker. Ik voel het branden en trek mezelf er 
jammerend vanaf. Snel maak ik van de gelegenheid gebruik om zelf wat spuug op 
mijn kont te smeren waarna zijn pik er toch wel vrij moeiteloos inglijdt. Toch 
pijnlijk, die grote pik in mijn niet goed getrainde kont. Ook deelt hij felle diepe 
stoten uit, die gemeen aankomen, waardoor ik wel moet huilen van de pijn. Hij 
zegt dat ik niet zo moet janken, en ik doe mijn best om niet te huilen, maar 
steeds als het me lukt om te stoppen met huilen, deelt hij weer zo’n gemene 
harde stoot uit. 

Hij gooit me dan op het bureau en neukt me weer hard in mijn kont. Wanneer ik 
een beetje omhoog kom met mijn bovenlichaam in een poging het minder pijnlijk 
te maken, duwt hij me hardhandig terug tegen het bureau, waardoor mijn hoofd 
tegen het bureau aanslaat. Ik schrik van dit geweld, maar nog meer van mijn 
lichamelijke reactie, namelijk ontspanning en opwinding. Het geweld windt me 
op. Mijn benen beuken tegen het bureau aan en dat doet pijn. Ik houd het 
bureau nu vast met mijn handen om het zo draaglijk te maken. Ondertussen 
deelt hij ook nog weer gemene diepe stoten uit met zijn grote lul. Genieten kan 
ik niet, alleen maar proberen de pijn zoveel mogelijk te ontwijken.
“Wat huil je nou! Het was toch een kleintje!? Hé ik had toch een kleine lul! Daar 
heb je me nog om uitgelachen! Hier heb je die kleine lul.” Ahhh weer een harde 
diepe stoot. Ik ga terug in mijn geheugen, naar onze chat en de foto van zijn pik 
die ik zag. Daar zag hij er niet overdreven groot op uit en ik was tevreden. Ik ben 
klein en daarom mijd ik mannen met een overdreven grote lul.
Ik zei nog: “Gelukkig je pik is niet té groot, die kan ik wel hebben.” Hij legde mij 
uit dat het op die foto klein lijkt, maar zijn lul 20x5 is. Nu heb ik wel vaker 
mannen horen overdrijven over de grootte van hun geslacht en tegelijkertijd 
oefende ik wat struisvogelpolitiek uit, want ik had hem alle informatie om te 
komen tenslotte al gegeven!!!
Dus ik grapte: “Ja ja, zal wel! Zal wel 18 cm zijn! Je zal het wel naar boven 
afronden! Hahahahaha.” Die opmerking moet ik nu bezuren.

‘Bam,’ nogmaals wordt mijn hoofd tegen het bureau aangeduwd met een klap en 
ben ik weer helemaal terug bij ons spel. Ruw wel, maar ik geniet juist daarvan. 
Waar ik minder van geniet is die grote lul die steeds hard en diep in mijn kont 
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gaat. Ineens kom ik een beetje bij uit de roes en besef weer dat we op mijn werk 
zijn. Ik schrik en maak me zorgen dat we betrapt worden.
”Doe nou wat zachter man, straks horen ze ons!” zeg ik.
“Uh, wie horen ze? Jou of mij!?!” antwoordt hij, en ja, daar moet ik hem gelijk in 
geven. Ik ben degene die een hoop kabaal maakt, vind je ’t gek?

Toch doet hij even rustig aan met me en gaat hij op de stoel zitten en trekt me 
mee. Dan mag ik even op zijn paal heen en weer gaan zoals ik het zelf wil. Dan 
kan hij gelijk uitrusten. Hé dat is lekker, even bijkomen. Ik hop een beetje op zijn 
paal heen en weer en kan er even van genieten. Ik wil me tegen hem aan duwen 
van genot, als reactie daarop bijt hij me fel in mijn arm. Mmm das lekker. Lang 
duurt het niet, ik moet weer op mijn knieën zitten en dan duwt hij zijn pik in mijn 
kut. Hij neukt me even en stopt er dan mee. 

Daarna moet ik hem nogmaals een hele tijd pijpen, waarna ik weer op mijn 
knieën moet gaan zitten en weer in mijn kut geneukt wordt. Ik kan bijna niet 
meer, voel me wrak en ellendig. Opeens haalt hij hem eruit en zegt dat ik me om 
moet draaien, ik zie hem spuiten en het zaad vliegt alle kanten uit, over me heen. 
Daarna moet ik zijn pik schoonlikken. Ik voel me heerlijk, oh wat had ik dit nodig. 
Dan staan we naast elkaar en zie ik pas goed hoeveel we verschillen in lengte. Ik 
weet niet hoe hij zal reageren, maar ik heb behoefte aan een knuffel. Ik sla mijn 
armen om hem heen en kom met mijn hoofd nog niet eens boven zijn tepels uit. 
Ik hoor een diepe zucht, dus dat zit wel goed. Ook hij slaat nu zijn armen om me 
heen en geeft me zo de troost die ik even nodig heb.

Dan gaat hij zich wassen aan de kraan en moet ik hem helpen. Voor hij gaat kruip 
ik nog één keer stevig tegen hem aan en weg is hij. Mijn spijkerrokje is zeiknat 
van het spuiten en hang ik even voor een elektrisch kacheltje om te drogen, maar 
moet ik dan toch weer aandoen. Ook zit er sperma in mijn haar en ik kan niet 
naar huis om me te wassen. Mijn gezicht zit vol met kleine rode plekjes van het 
vele slaag wat ik heb gekregen en mijn benen zijn blauw van het bureau. Op de 
klok zie ik dan dat het twaalf uur is en dat we dus ruim een uur zijn bezig 
geweest, wat een geluk dat er niemand wilde binnenkomen in die tijd!
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3 Straf van Ronnie

Na de date met Ronnie blijf ik met een heerlijk gevoel achter. Nagenieten van 
wat me is overkomen. Ik houd chatcontact met Ronnie en gevoelens van 
wantrouwen gaan meespelen, angst. Wat zijn eigenlijk zijn bedoelingen? Iemand 
die ineens de controle zo lukraak overneemt, die je niet eens kent, dat zorgt dus 
toch voor naweeën. Dat samen met alle goedbedoelde waarschuwingen van 
bdsm-kennissen, maakt dat ik hem op een gegeven moment beschuldig van valse 
bedoelingen. Daarnaast wil ik ook absoluut geen nieuwe liefdesrelatie en dat had 
ik hem al goed duidelijk gemaakt. Ik ben net vrijgezel en wil het zo houden, maar 
ik wil wel graag met iemand mijn seks-fantasieën uitleven. Zo werd ik dus een 
beetje heen en weer geslingerd tussen mijn gedachtes over Ronnie zijn 
bedoelingen. Vandaar de mail van mijn kant met wantrouwen erin, en het willen 
stopzetten van enig contact.

Er gaat een nacht voorbij en de volgende dag, denk ik terug aan Ronnie. Aan het 
heerlijke spel wat ik heb beleefd, aan zijn lichte twijfel tijdens het spel, waaruit 
zorgen bleek over mijn welzijn. Aan de knuffel die ik achteraf nog kreeg. Ik pak 
het verhaal erbij en lees het nog eens door om tot de conclusie te komen, dat ik 
ernaast zit. Het is inmiddels zo'n achttien uur later, als ik hem een mail stuur met 
excuses, maar het kwaad is al geschiedt, Ronnie is geraakt en laat me duidelijk 
weten deze actie af te zullen straffen. 

Zijn reactie is heftig en duidelijk. Ik kom er niet genadig vanaf. We spreken af, bij 
een recreatieplas. Ik moet een lakrokje aan, een lak-bh’tje zonder cups, kousen, 
laklaarzen met plateauzool en achttien centimeter hak, daarover alleen een jas, 
buttplug in mijn kontje en één in mijn kutje. De nacht ervoor ben ik op van de 
zenuwen. Zo erg dat ik er een paar keer wakker van word. Ik kan natuurlijk ook 
niet gaan. 's Ochtends belt hij me op en vraagt bezorgd of het nog doorgaat. 
Pfoeh, de hele lading spanning valt van me af, en ja natuurlijk kom ik. Ik heb 
immers wat goed te maken? Een verheugd lachje hoor ik door de telefoon. 

Ik rijd naar de plek toe waar we hebben afgesproken, maar de laarzen nog niet 
aan, want die zijn echt te gevaarlijk om mee te rijden. Als ik mijn laarzen aandoe 
staat hij plots al naast me met zijn wagen. Ik kijk hem aan, hij kijkt streng. Ik draai 
verschrikt mijn hoofd weg en krijg de riempjes van mijn laarzen niet eens meer 
vast. Mijn handen beven, mijn hart gaat tekeer. Ik moet mezelf kalmte inpraten. 
Ik probeer zijn aanwezigheid uit mijn hoofd te zetten en de riempjes rustig vast 
te maken. Oh die pluggen zitten me ook ellendig in de weg, wat een rotgevoel. 
Als ik opkijk, gebiedt hij me mijn raampje open te doen. Ik luister en hij vraagt of 
alles goed gaat. Ik beaam dit. Hij zegt: “Mooi, doe je raampje maar weer dicht, ik 
kom eraan.”
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Hij stapt uit en komt naast me zitten. Ik durf hem niet aan te kijken, ik ga door de 
grond van schaamte, nervositeit en angst. Hij vraagt me nog wat. Ik geef 
antwoord en lach, maar dan heeft hij mijn haren al vast. Hij slaat me in mijn 
gezicht en zegt me voortaan niet meer zo tegen hem te praten. Ik moet mijn 
mond opendoen en hij spuugt in mijn mond. Dit keer doe ik gelijk wat hij 
verlangt, vang het op en slik het door. Hij vraagt me wat ik ben. "Een slet," 
antwoord ik, bedenkend dat hij dat wil horen. Hij heft zijn handen al weer op en 
trekt nogmaals aan mijn haar "Wat!" Ik probeer het nog een derde keer: "Een 
slet, meneer!"
"Goed zo," zegt hij. Hij begint me flink te face slappen. Ik ben opgewonden, het 
geil druipt uit mijn kut. Hij trekt aan mijn tepels, hard. Ik ben zó geil dat ik me 
niet kan beheersen. Ik kronkel van genot op mijn autostoel en zoek met mijn 
lichaam zijn lichaam op. Terwijl hij hard aan mijn tepels trekt, zoen ik hem teder 
in zijn nek. Hij laat me, éven en ik voel dat hij ervan geniet, maar dan duwt hij me 
van zich af, en gaat weer door met het face slappen. Hij scheldt me uit, en ik 
druip.

Ik moet met de plug in mijn kut spelen. Ik voel hoe nat ik ben. Hij geeft me 
twintig seconden om klaar te komen, maar ik stond al op springen en bij het 
aftellen kom ik op zeventien al spuitend klaar. Hij zegt dat hij me voor straf niet 
gaat neuken. Ik moet hem pijpen. Mijn wangen gloeien van het vele slaag dat ze 
gehad hebben en mijn dijen hebben ook een paar flinke klappen te verwerken 
gehad. Ik pijp hem en bedenk me dat ik nog wat goed te maken heb. Ik neem me 
voor al zijn zaad door te slikken, iets wat ik normaal nooit doe. Ik voel dat hij 
twijfelt of hij me zal dwingen of niet. Ik pijp en pijp hem en hij neukt mijn mond, 
nog 'n keer deepthroat en het gaat al iets beter dan de vorige keer. Ik voel dat 
het orgasme eraan zit te komen. Ik voel zijn handen in de aanslag om me tegen 
te houden om van zijn pik af te komen, maar ik heb nog wat goed te maken, en 
rustig laat ik het ebbende zaad in mijn mond terechtkomen en slik het golf voor 
golf door. Ik sta verbaasd van mezelf en hij kijkt ook waar ik het heb gelaten.
"Goed zo, Goed zo, héél goed gedaan," zegt hij met een diep gemoedelijke stem. 
Trots kijk ik hem aan. Hij zegt dat hij moet gaan. 
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4 Rust, vrijheid

De rust in mijn hoofd groeit, en ik voel me vrij, zelfverzekerder dan ooit. Dan 
langzaam dringt er van alles tot me door. Ik wist allang dat ik hiervan hield, al van 
kleins af aan. Dacht ook altijd dat het puur lust was, maar nu het eindelijk echt 
gebeurt door iemand die weet wat hij doet, merk ik dat er véél meer achter zit.

Het genomen worden, niet alleen seksueel maar helemaal. Gepakt worden als 
een prooi en genomen worden. Totaal de controle verliezen over alles. Alles 
stond in mijn fantasieën, omdat het me opwond, maar nooit wist ik dat het ook 
zóveel rust zou geven. Dat het een diep geworteld verlangen bevredigd en 
daardoor de onrust uit mijn kop haalt. Ik voel me bevrijd, omdat ik niks meer 
hoef, omdat het niet meer in mijn handen ligt.

Altijd had ik de touwtjes in handen, in relaties, in mijn leven. Aangezien mijn 
vriendjes zelf gewoon weinig initiatief toonden, maar nu besef ik pas hoe 
ongelukkig ik was in die rol, en hoe ik niet op mijn plaats was en hoeveel stress 
mij dat opleverde. Het verlangen naar dit spel, is veel meer dan dat. Het is 
genomen worden in plaats van verleidt. Het is gekozen worden in plaats van 
kiezen. Het is de controle verliezen in plaats van controle uit handen geven. Aan 
iemand die sterker is, slimmer en dat eerst bewezen heeft in de overmeestering. 
Vervolgens door mij toch de vrijheid te geven die ik nodig heb, niet te claimen, 
maar me toch in bedwang te hebben en onder controle te hebben. 

Wat een diepgang kan er zitten achter iets wat in eerste instantie zo plat lijkt.
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5 Les 1, Altijd klaarstaan als Meester langs 
kan komen

Vrijdagavond geeft Meester Ronnie aan misschien langs te zullen komen, maar 
het kan ook zaterdagavond pas zijn. Hij heeft het druk met allerlei dingen en 
weet niet precies wanneer het lukt om te komen. ‘s Avonds om half acht spreek 
ik hem nog op de chat. ‘Mooi op tijd,’ denk ik nog, ‘die kan wel komen.’ Hij vraagt 
wat ik draag, ik zeg, een spijkerbroek en trui. Ik vraag hem of hij nog komt, hij 
zegt het nog niet te weten, want hij wacht op een vriend van hem en daar moet 
hij nog wat mee doen en als er dan tijd over is zal hij komen. Ik chat met hem tot 
een uur of acht en dan zegt hij dat zijn vriend belt en dat ik nog wel van hem 
hoor. Acht uur en dan moet hij nog naar die vriend, een klusje doen en dan nog 
komen? Dat wordt nooit meer wat. Ik blijf lekker op internet zitten chatten in 
mijn spijkerbroek en trui.

Even na half negen belt Meester Ronnie me en vraagt wat ik aan het doen ben. Ik 
antwoord dat ik zit te chatten op internet. Hij zegt, dat hij misschien wel voor de 
deur staat. Ik lach, dat kan nooit, want zijn vriend was er pas om acht uur en het 
is nog zeker een half uur rijden naar mijn huis. Hij zegt, dat ik misschien wel gelijk 
heb en dat hij alleen aan het mindplayen is. Ik zeg dat dat het is, want ik geloof 
nooit dat hij bij mij voor de deur staat. Hij vraagt of ik het zeker weet. Ik zeg dat 
ik het zeker weet. Hij vraagt of ik dan gekeken heb. Ik zeg dat ik niet hoef te 
kijken, omdat ik weet dat hij er niet is. Hij vindt dat ik toch maar even moet gaan 
kijken. Ik antwoord dat ik daar geen zin in heb, er staat toch niemand.

Hij vraagt wat ik doe als hij me opdraagt om te gaan kijken. Ik antwoord dat ik 
dan toch wel even de deur open zal moeten doen, anders is het weer straf de 
volgende keer. Dus zo gezegd zo gedaan, ik doe de deur open en gelijk glipt hij 
naar binnen en grijpt met zijn hand naar mijn strot en duwt me de gang in. Uit 
reactie lach ik en zeg: "Hahaha Klootzak!" maar Meester Ronnie maakt geen 
grapjes, zijn gezicht is ernstig.
“Wat is dit! He? Dus zo wacht jij op mij? En wát durf jij mij klootzak te noemen!” 
Hij duwt me half op het trappetje in de gang en trekt mijn trui omhoog. Dan 
grijpt ie me weer vast en trekt me mee de woonkamer in, waar hij me tegen de 
grond gooit. Hij trekt aan mijn string die ik onder mijn spijkerbroek aan heb en hij 
voelt aan mijn tieten door m’n trui heen. Dan krijg ik een paar flinke klappen in 
mijn gezicht voor straf, en een flinke uitbrander, dat als hij zegt dat hij misschien 
komt, ik klaar moet zitten.

Hij trekt me aan mijn haren van de grond op en gooit me op de bank, daar trekt 
hij de riem uit mijn spijkerbroek en slaat ermee op mijn kont, door mijn broek 
heen. Dan trekt hij de broek van mijn kont af op mijn knieën en slaat me weer 
met die riem op mijn kont die nog blauw was van de vorige keer. “Dus je dacht 
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dat ik niet zou komen hè?” Hij trekt mijn trui weer omhoog, grijpt me vol bij mijn 
tieten en geeft me dan de opdracht om me uit te kleden. Ik doe wat hij zegt, 
maar hij vindt dat ik het niet snel genoeg doe en geeft me nogmaals een paar 
flinke klappen in mijn gezicht, waardoor het alleen maar moeilijker wordt om me 
zo snel mogelijk uit te kleden.

Hij gooit me alle kanten uit zoals gewoonlijk en ik heb het er best moeilijk mee 
vandaag. Ik moet mezelf klaarvingeren en dat gaat zonder al te veel moeite. Hij 
slaat me terwijl ik me klaarvinger en het doet pijn, maar toch kom ik snel klaar, 
mezelf afvragend hoe het toch komt dat ik er zo geil van word, want het doet 
echt pijn vandaag. Al snel ligt er een hele plas op de grond van mijn geil. Ik moet 
de grond een kus geven van hem en terwijl ik dat doe, wrijft hij mijn gezicht door 
de plas geil heen. Mijn haren druipen nu van mijn geil, bah….ik voel me vies. Hij 
laat me even zo zitten terwijl het geil van mijn wangen afdruipt en hij spuugt nog 
eens op me, maar dan mag ik het afvegen met een handdoek. Dan moet ik hem 
weer pijpen, deepthroat.

Ik ben er nog steeds geen ster in en hij is er dan ook niet zo tevreden over en laat 
dat merken. Hij zegt me dat ik een waardeloze slet ben die nergens goed voor is 
en geeft me weer een gooi de andere kant uit. Dan kom ik weer op de grond 
terecht en duwt hij met zijn voet mijn hoofd tegen de grond aan en moet ik me 
weer klaarvingeren. Doordat hij zijn voet zo strak tegen mijn hoofd aan heeft kan 
ik mijn arm amper bewegen en krijg meteen weer slaag, omdat ik niet begon te 
vingeren zoals hij me had opgedragen. Ik doe mijn best en dan haalt hij zijn voet 
weg en gaat over me heen staan en scheldt me uit terwijl ik me klaarvinger. 
Ondertussen golft het geil uit mijn kut als een groot doorlopend orgasme, 
kreunen lukt me niet door het slaag wat ik krijg en ik kijk hem geconcentreerd 
aan terwijl het geil uit mijn kut door gutst, ik voel het langs mijn rug lopen, 
zeiknat is het. Hij wil dat ik doorga en doorga, maar ik krijg een lamme arm en 
ben zo’n beetje uitgespoten. Hij zegt dat ik dan toch nog een andere arm heb?? 
Hij geeft me een paar schoppen tegen de zijkant van mijn kont. Ik doe wat hij 
zegt maar met mijn andere arm lukt het me helemaal niet.
“Waardeloos,” zegt hij zacht, ik moet stoppen en op de grond gaan zitten. Hij 
vertrekt.

Na een uurtje gaat de telefoon het is Meester Ronnie. Hij vraagt hoe het met me 
gaat en ik antwoord dat ik moe ben. Hij zegt dat ik naar bed mag gaan en dat we 
elkaar wel weer spreken op de chat, we praten nog heel even na en dan hangt hij 
op. Vermoeid als ik ben ga ik gelijk naar mijn bed toe, blij dat hij gebeld heeft en 
me dus niet zo liet zitten. Het geeft me een goed gevoel, het gesprekje achteraf. 
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6 Spacen

Dacht ik dat ik klaar was na de vorige avond, maar van Meester Ronnie moet ik 
mooi de andere twee dagen ook netjes wachten, want misschien komt hij nog 
eens. Woensdagavond zit ik netjes klaar op de afgesproken tijd, maar ben moe 
die dag, drukke dag gehad. Mijn hoofd staat er helemaal niet naar en ben er dan 
ook niet treurig om dat hij niet komt en ga vroeg naar bed. Die dag heb ik nog 
met Meester Ronnie gepraat via de mail zoals gewoonlijk en heb ik hem gezegd 
dat ik hem vorige keer ondanks zijn vrij harde aanpak, in de maling heb 
genomen. 

Volgende dag ben ik uitgeslapen en spreek ik Meester Ronnie nog op de chat. Ik 
vraag hem of hij wil komen die avond, dat ik zin heb. Hij is volhardend en zegt 
dat hij misschien komt, daar kan ik het mee doen. Die avond zit ik weer netjes 
klaar zoals het hoort en om half negen gaat de telefoon. Meester Ronnie: "Heel 
snel deur open doen, Nú!"
"Ja, ja ik kom al!" zeg ik nerveus. Gelijk weet ik me weer geen houding te geven. 
Als hij zo dichtbij is word ik bloednerveus. Ik durf niet eens naar hem te kijken. Ik 
sta met mijn rug naar hem toe midden in de woonkamer, en omdat ik het niet op 
wil laten vallen drink ik maar eerst mijn glas drinken leeg. Ik zorg dat ik het 
precies op heb als hij dicht bij me is.
"Zit je nu weer niet klaar, zoals het hoort!" Weer die hand die me tegen de grond 
duwt, "Mij in de maling nemen hè! Ik zal je leren wie je in de maling neemt!" Hij 
slaat flink en ik begin te huilen. Hij gaat maar door en door, maar ik onderga mijn 
straf. Ik draai met mijn kont en roep: "Auw, auw.” Een paar minuten verder, 
verdwijnt de pijn spontaan. Onmiddellijk ontspan ik en vecht niet meer tegen het 
slaan. Ik voel me lekker. Ik lig rustig op de grond terwijl Meester Ronnie 
doorslaat. De klappen voel ik nog wel, maar de scherpe pijn is weg. Hij mag van 
mij nog wel even door gaan zo. Dat doet hij. Hij slaat door. Na een paar minuten, 
komt de pijn weer terug. Het lijkt pijnlijker dan ervoor. Ik roep weer dat het pijn 
doet en begin weer tegen te stribbelen. Dan stopt Meester Ronnie met slaan en 
laat me even liggen. Mijn billen gloeien.

Hij pakt een touw en rijgt die door de twee haken in mijn plafond. Hij is er even 
mee zoet en ik lig nog steeds plat op mijn buik. Ondertussen kijk ik stiekem wat 
hij doet, maar hij ziet het méteen.
"Mocht jij kijken!?" vraagt hij streng. "Nee Meester," antwoord ik, en draai 
verschrikt mijn hoofd terug naar de grond, maar Meester Ronnie staat al naast 
me en pakt mijn haren vast: "Mocht jij kijken!? huh?" en geeft me een paar flinke 
klappen in mijn gezicht. Mijn hoofd duwt hij dan weer naar de grond met zijn 
voet, "Dáár blijf je. Tot ik je roep."
"Ja Meester," zeg ik.
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Wanneer de touwen aan het plafond hangen, beveelt Meester Ronnie me om 
ernaar toe te kruipen. Meester Ronnie legt een paar flinke kussens op de grond 
en maakt mijn polsboeien vast aan de touwen. Hij gaat voor me staan en pakt 
mijn tepels beet. Hij trekt er hard aan en wappert dan keihard met mijn borsten 
heen en weer. Het doet gemeen zeer. De tranen schieten in mijn ogen.
"Auwauw," huil ik. Hij laat ze los en in de spiegel zie ik hoe hard mijn tepels zijn. 
Dan pakt hij één touw en haalt die tussen mijn benen door. Hij kijkt onder het 
hele korte rokje wat ik nog steeds draag en zorgt dat het tussen mijn lipjes zit. 
Dan trekt hij er aan. Gelukkig zit mijn clit er net niet tussen, maar toch voel ik het 
er wel aan trekken.

Als hij het weer laat vieren, voel ik dat ik ondanks de pijn toch geil geworden ben. 
Ik wil het liefst Meester Ronnie zoenen en me dicht tegen hem aanduwen van 
geilheid, maar dat kan niet.
"Wát wil je nu?!" zegt hij met zachte stem, wanneer hij mij ziet kronkelen.
"U Meester," zeg ik, "ik wil U Meester." Weer trekt hij aan het touw. Auwww, dat 
is niet leuk.
"Loop maar," zegt hij, “loop maar naar me toe, kom dan." Dat gaat niet 
natuurlijk, ik sta vast. Ik kan een paar stapjes zetten.
"Loop maar zo ver als je kunt naar me toe." Dat doe ik, ik zet die paar stappen en 
dan gaat het niet meer.
"Verder," zegt hij, "vérder."
"Dat gaat niet Meester, ik kan niet verder Meester"
"Hoe bedoel je. Ik kan niet verder? Je wilde me toch? Kun je niet eens dat kleine 
stukje naar me toe lopen," vraagt hij. Hij trekt aan het touw en trekt me zo van 
de grond af. Het doet pijn, dus ik huil. Hij laat het touw los en ik stap op hem af 
en sta heel dicht bij hem, maar kan hem net niet aanraken. Toch steek ik mijn 
lippen uit in een poging hem te zoenen. Ik verlang naar hem. Mijn kutje voel ik 
gloeien van opwinding. Mijn lichaam draai ik in alle richtingen om te proberen 
een aanraking uit te lokken van hem, maar hij staat daar alleen maar te kijken 
naar mijn verwoede pogingen.

"Nu doe je weer zo, eergister vond je het nog leuk om me in de maling te nemen. 
Tóch?" vraagt hij.
"Ja Meester," zeg ik beschaamd.
"Ja toch?" zegt hij weer, ik zie de nijd in zijn ogen weer opkomen. ‘Páts, páts, 
páts,’ een paar flinke klappen in mijn gezicht en hij spuugt me in mijn gezicht. 
"Mag ik alstublieft uw spuug Meester? Alstublieft? Ik smeek u," vraag ik. Hij 
spuugt me nog een paar keer flink in mijn mond en wat ernaast komt, lik ik voor 
zover mogelijk met mijn tong naar binnen. Oververhit als ik ben kijk ik hem geil 
aan.  Een paar flinke klappen op mijn gezicht en borsten volgen en eigenlijk weet 
ik niet meer wat er dan gebeurde, waar ik nu precies ging spacen. Ik weet dat ik 
nog probeerde een kus van hem te krijgen, maar hij me streng afwees. Ik ging 
huilen en waarom weet ik niet, maar het raakte me ergens, niet pijnlijk. Het 
voelde of er opgekropt verdriet naar boven kwam. Het voelde of ik uit mijn tenen 
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huilde, omdat ik niet die zoen van hem kreeg. Hij vroeg me waarom ik huilde en 
ik zei dat ik het niet wist. Alles vervaagde, mijn huid verdoofde en alleen hij was 
er nog. Verdoving, alles vertraagd, ik zie sterretjes. Hij pakt een zweepje en slaat 
op mijn borsten, het doet geen pijn, voelt wel lekker, maar het is me teveel. Ik 
durf niet verder. Ik vraag hem om te stoppen. Met veel moeite pers ik er 
"Stoppen" uit. Hij vraagt wat er is. "Moet los, Stoppen," zeg ik met moeite. Hij 
maakt me los en ik val in zijn armen. Ik kan amper op mijn benen staan.
"Ik, ik, ik , het gaat ff niet meer, moet ff zitten, hou me vast," weet ik eruit te 
persen. Hij gaat op de bank zitten en zegt: "Kom dan maar, ga maar op de grond 
tussen mijn benen in." Ik doe wat hij zegt en leg mijn hoofd op zijn schoot. Hij 
streelt me door mijn haar. Ik houd hem stevig vast en voel me slap. 

Als ik weer ben bijgekomen kan ik hem mooi gelijk pijpen, en gaat hij weer 
verder met zijn spel. Ik ben uitgeteld, maar al snel ben ik er weer helemaal bij en 
compleet de oude. Ik pijp hem en moet dan weer deepthroat, maar die grote lul 
van hem blijft echt steken op mijn keelgat dat volgens mij niet groot genoeg is. 
Wat ik ook probeer ik krijg hem niet mijn strot in. Meester Ronnie kijkt geboeid 
toe, hoe ik met zijn lul worstel. Als ik even naar hem kijk, krijg ik er gelijk weer 
van langs. "Probeer je me weer in de maling te nemen? hé?" páts, páts. Ummm 
dat was de bedoeling niet, maar ja ik heb het er zelf naar gemaakt en geniet er 
daarom ook wel van.
"Nee Meester écht niet," antwoord ik.
"Ummm nou vooruit, hup doorpijpen," Ik doe mijn best en pijp hem zo diep 
mogelijk door. 

Daarna gaat hij me neuken op zijn hondjes. Ohhh das lekker. Na een tijdje 
geneukt te hebben komt hij klaar en moet ik me omdraaien.
"Snel, snel," zegt hij nog. Ik draai me zo snel mogelijk om, om het zaad op te 
vangen, maar kan niet voorkomen dat er wat naar de grond gaat en ook op mijn 
been. Dat op mijn been probeer ik weg te vegen, zonder dat hij het ziet, maar 
verloren moeite. Meester Ronnie ziet vrijwel álles.
"Wát doe je! Schiet op lik je vingers af! Hoe durf je mijn zaad weg te vegen?" 
vraagt hij. Weer krijg ik er flink van langs. Er ligt ook nog wat op de grond. Ik wil 
het niet van de grond aflikken en hoop dat hij het niet ziet, maar ja dan moet je 
er ook niet zo star naar gaan zitten staren, hé muts? Typisch. Hij ziet het dus wel.
"En wat is dat? waarom heb je dat nog niet opgelikt? Lik op nú!" beveelt hij.
"Nee Meester, dat vind ik vies, de grond is vies," probeer ik. Meester Ronnie 
veegt het met zijn vinger van de grond af en dwingt zijn vinger in mijn mond, 
roert hem rond en steekt hem nog even diep achter in mijn strot.
"Zó en nu daar op je knieën zitten,” zegt hij. Ik kruip weer in elkaar en Meester 
Ronnie legt zijn voeten op mijn rug en gaat rustig televisie kijken. Zo kijkt hij een 
minuut of vijf a tien televisie en drinkt zijn cola op. Dan mag ik weer bij hem 
komen zitten. Ik kruip tegen hem aan en knuffel hem en zoen hem in zijn nek en 
op zijn borst. We spelen nog even door, tot hij naar huis gaat.
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7 Psychische impact

Heb vaker s.m. spelletjes gespeeld, dus nieuw voor me is het zeker niet, maar bij 
Ronnie gebeuren er wel aparte dingen met me. Heb ook niet eerder zo'n klik 
gehad met een BDSM spel moet ik zeggen. Meeste Dominanten waren of te soft 
en daar veegde ik de vloer mee aan, of té Sadistisch en dus het andere uiterste. 
Ronnie zijn spel is wel grof, maar hij slaat en schopt niet erg hard. Altijd 
gedoseerd. Bij de spellen die ik gespeeld heb, had ik uiteindelijk meestal nog de 
touwtjes in handen over het verloop van het spel en was er weinig sprake van 
overgave. 

Bij Ronnie lukt me dat niet. Vrijwel al mijn trucjes heeft hij gelijk in de gaten, dit 
omdat hij ook ontzettend veel belangstelling heeft voor zijn sub en alles dus 
nauwlettend in de gaten houdt. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Aangezien 
Ronnie zo duidelijk en consequent grenzen stelt en me niet de kans geeft om ‘on 
top’ te komen, zou dat wel eens de reden kunnen zijn dat ik me veilig voel bij 
hem. Veilig genoeg om te spacen en veilig genoeg om zelfs trauma’s te 
herbeleven?

Weet nog dat ik van de week tegen hem zei, dat ik hem overal wilde hebben. 
Alles in zijn handen zou willen leggen, omdat het goed voelt en ik me rustig en 
bevrijd voel. Toen wist ik ook nog niet dat het betekende wat er allemaal boven 
zou komen tijdens het spel. Ronnie vervulde mijn grootste verlangen, vervolgens 
laat ik hem mijn grootste verdriet zien en tevens mijn grootste angst. Ik was me 
er niet eens van bewust, en dan vraag ik me af, waarom kan ik zoveel 
vertrouwen hebben in een vreemde. Zoveel van mezelf geven aan een 
onbekende? Nog steeds weet ik niets meer van Ronnie, behalve deze naam, die 
waarschijnlijk niet echt is. Uiteindelijk is Meester Ronnie nog steeds een vreemde 
voor me. Een man die ik nog nooit gezien had en die een maand geleden mijn 
kantoor binnen kwam lopen als internetverkoper, me nam en me sindsdien in 
zijn greep houdt. Uiteindelijk kan Ronnie weer net zo plotseling uit mijn leven 
verdwijnen als dat hij er in gekomen is.

Wanneer Ronnie mij een mail stuurt met de vraag, waarom hij nog niks van mij 
gehoord heeft, antwoord ik met: “I’m confused.” Een half uur later gaat mijn 
mobiel. Geheim nummer, ik ben al gewend dat het Ronnie is die geheim belt. Hij 
maakt zich zorgen om me, lief. Tja mensen zijn te vertrouwen of ze zijn niet te 
vertrouwen, dat heeft eigenlijk niks te maken met hoe lang je iemand kent en of 
je iemand wel kent.


