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VOORWOORD
Haalt de seksindustrie 2021?

Op de persconferentie van het kabinet op 6 mei jl. werd bekendgemaakt,
dat de economie langzaam weer wordt opgestart en Nederland in fasen
uit de “intelligente” lockdown wordt gehaald. En hoewel contactberoepen, waaronder ook sekswerkers (en dus voor de wet ook meesteressen
en onderdanige dames en heren, die hun diensten aanbieden, hetzij in
hun eentje dan wel in club of studioverband) is besloten, dat uitgerekend
deze beroepsgroep pas op 1 september 2020 mag opstarten. Gaat men
eerder weer aan het werk en wordt men betrapt (of, wat niet ondenkbaar
is - verraden, wat onlangs nog bij een kapper gebeurde) dan riskeert men
een boete van € 4.000. En er zijn de afgelopen maanden bij verschillende
seksclub en massagehuizen met een mogelijke Happy End al boetes uitgedeeld, een keer zelfs een boete van maar liefst € 20.000!
Dus tot 1 september zullen studio’s, meesteressen en onderdanige dames
en heren hun diensten niet kunnen aanbieden. Voor mij als uitgever van
dit blad houdt dit in, dat er niet of nauwelijks zal worden geadverteerd en
zonder advertentie inkomsten is het drukken en laten verspreiden van het
blad helaas onmogelijk geworden - mede, omdat in België en in Duitsland
niet mag worden gereisd, waardoor in die beide landen de distributie ook
nog eens stil is gevallen of zeer moeizaam verloopt. Vandaar het besluit
om voorlopig met enige regelmaat een digitale editie van uw lijfblad te
gaan maken - met minder advertenties, maar wel met nieuws, verhalen en
foto’s. Er wordt uiteraard nog wel geadverteerd door winkels, die gelukkig
bij ons open mochten blijven maar ook in de omringende landen weer
langzaam open mogen gaan. Met name in Duitsland waren alle winkels in
eerste instantie gesloten. Daar komt langzaam weer verandering in en dat
maken wij graag via dit nummer en de komende digitale edities bekend.
Dat geldt ook voor geplande feesten en evenementen. Wij hopen u als
lezer(es) op deze manier toch enige ontspanning te kunnen bieden en u
bovendien te informeren van de dingen, die voor onze BDSM wereld van
enig belang zijn.
Uiteraard worden bijdragen van uw kant zeer op prijs gesteld. Aangezien
we allemaal zeeën van tijd hebben, eindelijk de kans om uw eigen ervaringen, belevenissen, plannen en gedachten via het toetsenbord en de
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computer aan ons toe te sturen. Laten we in deze moeilijke tijd de dames,
die via online activiteiten hun trouwe volgelingen de mogelijkheid bieden
om toch nog iets te bevelen, steunen. En dat geldt ook voor de winkels en
webshops. Nu is meer dan ooit het moment om elkaar te steunen.
Want, niemand bij de sekswerkers en zeker niet de studio’s, meesteressen
en onderdanige dames of heren krijgt of kan een uitkering of ondersteuning aanvragen. Hoewel deze branche wel aan alle regeltjes moet voldoen,
gewoon belasting betaalt en als beroep ook erkend is, kan bij niemand
worden aangeklopt voor enige steun. Dat geldt trouwens ook voor deze
uitgever en met hem de hele uitgeversbranche,
Het is de vraag of onze zakken diep genoeg zijn om 1 september en ook
volgend jaar te halen. Naast het coronavirus wordt de branche namelijk
ook bedreigd door een nieuw hersenspinsel van de regering, de Wet Regulering Sekswerkers (WRS). Bedacht om de sekswerkers zogenaamd te
beschermen maar door alle commotie en de lockdown een beetje naar
de achtergrond verdwenen, terwijl de snode moraalridders er in het parlement gewoon aan hebben doorgewerkt. Dat zijn zo van die wetten, die
op de achtergrond geruisloos als hamerstuk worden afgetikt en ineens
heeft de seksindustrie te maken met een nieuw wet- en regelgeving, die
gepaard gaat met extra toezicht en hoge boetes. Een van de meest negatieve aspecten van de WRS is, dat er een register komt, waarin sekswerkers met hun naam, telefoonnummer en een registratienummer worden
vermeld. Dit register kan worden geraadpleegd door klanten om te zien
of de sekswerker in kwestie legaal werkt. Hoewel meerdere velden in dat
register alleen voor officiële instanties zichtbaar zullen zijn, lijkt mij dat
een grove schending van de privacy van de sekswerker want specifieke
persoonsgebonden gegevens zijn voor de buitenwereld zichtbaar. Wat let
kwaadwillenden om daar misbruik van te gaan maken, dames of heren
te gaan chanteren of onder druk te zetten om diensten te gaan verlenen
voor schimmige figuren met het argument, dat “... we het anders je familie
gaan vertellen wat je doet...” Nogmaals, een zeer kwalijke zaak die we op
de voet volgen en de hele branche zorgen baart. Zeker, omdat de branche
zelf nauwelijks of geen inbreng had! We houden u op de hoogte.
Rest mij u met dit eerste extra nummer van uw lijfblad zoals vanouds veel
lees- en kijkplezier toe te wensen,
Bert Wibo, uitgever
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Toen wij met het idee van een Massad Extra met veel verhalen bij onze
trouwe adverteersters/ders aanklopten, reageerde Zara van Amstel meteen spontaan. Ik vroeg haar of het mogelijk was om hoofdstuk 1 van
haar prachtige boek in dit nummer van Massad af te drukken... want eigenlijk zou iedere onderdanige man (of vrouw) dit boek aan zijn of haar
partner cadeau moeten doen. Het opent ogen en wie weet, misschien
ook een nieuw leven vol genot en wederzijds speelplezier...

Uit Heleen door Zara van Amstel
Hoofdstuk 1
‘Is dit wat je wilt, Vince?’ Heleen vraagt het zachtjes en een beetje twijfelend.
Haar handen liggen krampachtig gevouwen in haar schoot, benen over elkaar
heen geslagen. Haar ogen glazig van de tranen die ze probeert tegen te houden. De manier waarop Vince met zijn gevoelens worstelt ziet ze terug in zijn
gezicht en houding. Het doet haar pijn om hem zo te zien. Met zijn hoofd gebogen, op de knieën voor haar, moeilijk slikken en een rood hoofd. Hij heeft het
moeilijk, dat is duidelijk.
‘Pijn, straffen en vernedering,’ Heleen zegt het zachtjes, het komt moeizaam
uit haar mond.
Na enkele minuten zwijgen, schraapt Vince zijn keel en probeert rechter op te
zitten. Hij pakt ietwat zenuwachtig de handen van Heleen en antwoordt hortend en stotend: ‘Ja, Heleen. Dat ben ik, dat is wat ik wil. Met jou als mijn
Meesteres.’
De warme zweterige handen van Vince geven aan dat hij met zijn gevoelens
worstelt. Ergens in hem zit iets van schaamte en gêne. De gedachte die hem
bezighoudt zit ergens tussen angst en vrees. Wat als ze dit nu niet wil en ik onze
hele relatie op het spel zet door zoiets na zoveel jaren te vragen, schiet door
hem heen.
Heleen ziet een soort van opluchting in zijn ogen, een last die van hem af valt,
iets wat hij al jaren met zich meedraagt. Dat hij het eindelijk aan haar opbiecht.
Hij kijkt haar hoopvol aan.
Langzaam gaat hij hakkelend verder met een trilling in zijn stem: ‘Het is een
soort drugs voor mij, een lang gekoesterde droom… Hier loop ik al jaren mee
rond en heb het je nooit durven vragen. Ik schaam me ervoor, maar ik heb het
nodig. Het waarom weet ik niet, alleen dat het zo is. Het afhankelijk zijn van
jou, als ik vastlig aan het bed of de pijn die ik mag ondergaan voor jou, daar
hunker ik naar. Het klinkt bizar en raar, ik weet het, maar het zijn mijn gevoeMassad Extra/9

lens. Het gaat zo diep, ik kan het je zo moeilijk uitleggen. Ik hoop zo dat jij er
samen met mij voor gaan wilt, Heleen. Loop alsjeblief niet snel weg.’
Heleen kijkt met tranen in haar ogen naar zijn verwarde gezicht, ook hij heeft
tranen in zijn ogen. Het gedraai op zijn knieën, het hoofd dan weer gebogen,
dan weer hoopvol haar aankijkend. Haar handen stevig in de zijne houdend,
klam en krampachtig. De woorden komen er moeilijk uit met veel aarzeling.
Een huwelijksaanzoek zou hierbij verbleken, schiet even door haar heen, zo
emotioneel en vertederend zit hij voor haar.
‘Ik weet dat ik heel veel van je vraag, Heleen.’ mompelt Vince nog hoopvol, ‘Ga
samen met mij het avontuur aan en we zien wel waar we uitkomen.’ Zijn ogen
dwalen weer onzeker naar de grond.
De aarzeling in haar stem vult de stilte. ‘Wat verwacht je dan van mij? Wat
moet ik gaan doen?’ Allerlei gedachten spoken door haar hoofd. ‘Ik zie mezelf
nog niet als een soort van Meesteres. Hoe moet ik je nu slaan, ik hou toch van
je! Het hele wereldje van het slaan, pijnigen en vernederen boezemt mij angst
in. Straks sla ik je een blauw oog en moet je zo naar je werk.’ Heleen ziet het
al voor zich dat hij met een blauw oog zijn personeel weer onder ogen moet
komen, wat moeten ze dan wel niet denken.
‘Je hoeft me ook geen blauw oog te slaan,’ hij zegt het met een vertwijfelde
glimlach. Allang blij dat ze niet opspringt en gillend wegloopt. Ze had de deur
ook direct dicht kunnen gooien. Een zucht van verlichting gaat door hem heen.
‘Ik wil graag spannende en vooral leuke dingen samen met jou doen.’ Aarzelend en hoopvol, nog steeds haar handen krampachtig in de zijne gaat hij verder. ‘Op zoek naar sm gerelateerde spellen of naar een feest zoals Wasteland
of Bitch. De sfeer en muziek is opwindend en erotisch, het lijkt mij geweldig
om hier samen met jou naar toe te gaan. We kunnen zo nu en dan een sm-spel
spelen, waarin jij de leiding hebt en dus een soort Meesteres bent en ik jouw
slaafje zou kunnen zijn. Ook kun je me opdrachten geven om bijvoorbeeld een
strafbankje te maken. Of je laat mij bepaalde dingen uitvoeren, dan zeg je bijvoorbeeld dat ik de douche moet poetsen.’
Heleen barst vertwijfeld in lachen uit, de tranen nog op haar gezicht. ‘Jij de
douche poetsen, dat kan nog leuk worden! Die feesten lijken mij wel leuk, eng,
maar wel spannend. Samen de wereld op een andere manier bekijken is een
mooie uitdaging.’ De grenzen verleggen naar het onbekende boezemt haar
angst in maar hem zo ongelukkig te zien is iets wat ze helemaal niet wil. Hem
slaan wordt moeilijk en hierover heeft ze haar bedenkingen. ‘Waar zit je nog
meer aan te denken?’
Ze ziet Vince nadenken, een frons over zijn gezicht, voor haar op zijn knieën.
Zijn gezicht verraadt dat hij het nog steeds moeilijk vindt en moeite heeft met
de goede woorden te vinden.
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Na enige aarzeling en met een stem die zo nu en dan overslaat: ‘Ik vind het ook
heerlijk als je in leren kleding loopt, het liefst zo vaak mogelijk. Het staat je zo
mooi en ik vind het prachtig je zo te zien. Leer is voor mij een belangrijk onderdeel in het sm, zo niet de belangrijkste. Voor iedereen is dat weer anders, maar
mijn fetisj is echt leer. Het windt mij op, de geur, structuur, hoe glad het leer is
en hoe het aanvoelt, hoe het je lichaam vormt.’ Hij buigt zijn hoofd weer naar
beneden en mompelt zachtjes zodat Heleen het bijna niet kan verstaan. ‘Ik wil
voor de rest van mijn leven jouw slaafje zijn, in alle hoedanigheden en vormen.
Dat sluit gewone seks niet uit, dat is zo nu en dan ook heerlijk. Daar geniet ik
ook van, en ik zou het fijn vinden om een tattoo van je te mogen dragen, of
eigenlijk twee. Eén met de tekst dat ik voor eeuwig aan jou toebehoor en een
portret van je dat je er streng of dominant uitziet, in leer of zo.’
Vince blijft nu stilletjes zitten en wacht duidelijk op een reactie van Heleen. Hij
heeft het haar eindelijk verteld, hij had er al jaren mee rondgelopen. Een diepe
zucht ontsnapt aan zijn lippen, zijn schouders hangend naar beneden. Emotioneel was dit moeilijk voor hem, zo’n prater is hij niet. Hoe vertel je aan je
vrouw, waar je al jaren mee samenwoont, dat je graag de sm-wereld in wilt. Zij,
die geen weet van alles heeft. Hij had in de loop der jaren al heel veel gezien,
het internet is hier een goede bron voor. Je hoeft maar iets in te tikken en er
verschijnen tal van opties. Maar Heleen wist en weet van niets. Wel had ze vijftig tinten gelezen, maar wat vertelde dit nu over de sm-wereld. Helemaal niets.

foto © Zara van Amstel 2020
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Heleen kijkt starend voor zich uit, allerlei gevoelens overspoelen haar. Wat
moet ik hier nu van denken. Een Vince die emotioneel op zijn knieën en zwijgend voor haar zit, op een manier die ze niet van hem kent. Haar gevoelens
die van hot naar her vliegen, ze ziet zichzelf nog niet in een leren pakje met
een zweep zwaaien. Deze biecht had ze niet zien aankomen. Het idee alleen
al! Dan ziet ze Vince zitten, gezicht naar de grond gericht, rode natte wangen,
zweetdruppels op zijn voorhoofd.
Heleen pakt zijn hoofd tussen haar handen en duwt hem langzaam omhoog,
zodat ze zijn gezicht kan zien. Hij ziet er terneergeslagen uit, misschien ook wel
wanhopig. Maar ze beseft dat dit moeilijk voor hem is geweest. Om met zo’n
verhaal voor de dag te komen, is ook niet makkelijk denkt Heleen. Hij kent haar
reactie niet, ze kan hem uitschelden of gewoon weglopen en roepen dat hij het
maar uit moet zoeken met zijn zweepjes en touwen. Maar er is iets wat haar
weerhoudt, ten eerste haar liefde voor hem en het feit dat ze nu eindelijk een
idee heeft van wat er in hem omgaat. Na zoveel jaren huwelijk is ze blij dat hij
het gezegd heeft. Ineens snapt ze ook die eeuwige zoektochten van hem op internet, ze had het weleens gezien, maar hij klikte dan snel de pagina weer weg.
Liefdevol veegt ze een traan van zijn gezicht en kust hem zachtjes op zijn lippen. Ze voelt dat er een lichte trillende zucht uit zijn mond ontsnapt.
‘Ik wil het proberen, Vince. Maar je moet mij helpen. Ik kan dit niet alleen, ik
vind het wel eng en vooral raar. Ik heb geen idee waar we in springen, maar

foto © Zara van Amstel 2020
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we moeten er samen uit kunnen komen. Over die tattoo hebben we het dan
nog wel. We spreken nu wel af, dat je niks meer achterhoudt, je moet me alles
vertellen wat je bezighoudt. Ook al durf je het niet, je zult toch moeten. Anders
kan ik je geen vragen stellen over iets wat ik niet begrijp. Ik wil graag weten wat
er in je omgaat en mijn best doen om je te begrijpen.’
Bevestigend knikt hij: ‘Ik zal je alles vertellen wat ik tegenkom, en als je vragen
hebt, zal ik alles eerlijk beantwoorden, dat beloof ik je.’
Glimlachend kijkt ze hem aan.
‘Wat is er,’ bang dat ze hem uitlacht.
‘Een binnenpretje Vince, ik was toch aan de beurt met het boeken van het
maandelijkse uitje? Ik denk nu toch dat jij het deze keer moet regelen. En ik
verwacht wel iets spannends, iets wat ik niet ken…’
Tekst © Zara van Amstel 2020
Gepubliceerd met vriendelijke toestemming van de auteur, alle rechten voorbehouden, inclusief foto’s en beeldmerk logo Heleen en omslag boek.
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en potloodventer is bij mij niet aan het goede adres. De eerste heb
ik zo in zijn kruis geschopt dat hij vermoedelijk nooit meer kindertjes
heeft gemaakt. De tweede heb ik zijn handen op zijn rug gebonden
en naakt door het stadje naar het politiebureau gesleurd. Dat was meer
bekijks dan hij gehoopt had, het heeft ook nog in de krant gestaan. Zijn
erectie was trouwens al gauw verdwenen.
Maar deze was anders.
In de eerste plaats droeg hij vrouwenkleren, om precies te zijn lingerie.
Nog wel van het allervrouwelijkste soort: wit, met veel kant. Een bh,
jarretelgordel, kousen, alles zwart, met een wit hemdje en zelfs een
slipje, al was dat evenals het hemdje doorzichtig. Toch was dat het
tweede verschil: hij had onder dat slipje geen erectie, integendeel. En het
grootste verschil was dat ik hem verraste, niet hij mij. Ik zag hem op mijn
avondwandeling uit zijn auto het park inglippen. Ik volgde hem meteen,
in mijn zwarte jas was ik voor hem in het donker vrijwel onzichtbaar,
hij met zijn blanke huid en witte ondergoed voor mij allerminst. Hij liep
bijna tegen mij op. Hij maakte aanstalten om weg te rennen, maar toen
hij zag dat hij met een vrouw te maken had, bleef hij staan. Hoopvol?
-O sorry, mevrouw, ik had u niet gezien.
-Ik jou anders wel, ventje, of moet ik zeggen: meisje? Waarom loop je er
zo onfatsoenlijk bij?
-Ik had niet verwacht dat iemand mij zou zien.
-Dat is geen antwoord, en het is vast niet waar. Waarom zou je er zo bij
gaan lopen als je toch niet gezien wilt worden?
-Misschien wil ik dat ook ergens wel, maar ik ben er ook bang voor. Het
is gevaarlijk en daardoor spannend.
-O spaar me de psychologie. Ik zie zo wel dat jij rijp bent voor het
gekkenhuis. Geef me je autosleuteltje eens.
Hij verried zich meteen door zijn rechterhand dicht te knijpen. Voor hij
het wist had ik zijn pols gegrepen.
-Geef het maar hier, anders breek ik je pols.
Hij liet het sleuteltje vallen, en toen ik het opraapte, rende hij weg, in
één ruk naar zijn auto. Ik was nog even bang dat hij een reservesleuteltje
bij zich had. Maar nee, toen ik rustig wandelend bij de auto aankwam,
zat hij verwilderd achter het stuur.
-Geef mij alstjeblieft mijn sleuteltje terug. Ik heb u toch niets gedaan?
Ik negeerde dat.
Massad Extra/17

-Schik een plaatsje op, zodat ik kan rijden.
-Waar wilt u dan heen?
-Dat zul je wel zien.
-Zweer me dat u me niet naar het politiebureau brengt.
Dat was ik inderdaad van plan geweest. Maar toen hij dat zei, schoot me
iets anders te binnen.
-Nee, dat is ditmaal niet de bedoeling.
Hij besloot uit zijn auto komen en er om heen te lopen naar de andere
zitplaats. Ik stapte intussen in, startte en reed weg voor hij had kunnen
instappen. Wat er nu door hem heen ging, gestrand in witte lingerie in het
midden van de stad, vermaakte me zeer. Ik keerde bij de eerstvolgende
zijstraat en reed terug, maar nu natuurlijk langs de andere kant van de
met lantaarns helverlichte weg. Die moest hij oversteken om alsnog in
te kunnen stappen.
-O, my God, ik dacht dat u niet terug zou komen.
-Wat had je dan gedaan?
-Geen idee. In elk geval had ik die kleren uitgetrokken. Beter naakt dan
dat. En dan had ik maar op goed geluk ergens aangebeld, denk ik.
-Zoiets heb je nu eigenlijk ook gedaan. Je bent op genade en ongenade
aan mij overgeleverd, realiseer je je dat? Je bent niet sterk genoeg om
mij aan te vallen, en als je wegloopt sta je naakt op de wereld. Ik kan met
je doen wat ik wil.
-De gedachte schijnt u genoegen te doen. En wat gaat u dan met me
doen?
-Het zou toch niet leuk zijn om dat te verklappen?
Voor een vrouw met mijn capaciteiten heb ik een heel nederige baan:
schoonmaakster. De reden is simpelweg dat ik in de gevangenis heb
gezeten, en wel zo lang dat ik die periode op mijn CV niet kan wegpoetsen.
Ik heb een man die zo dom was mij te willen verkrachten, te lang met
zijn hoofd onder water geduwd. ”Noodweerexces”, noemen de juristen
dat.
Maar in elk geval ben ik eigen baas. Bovendien doe ik mijn werk buiten
kantooruren zodat ik geen mensen tegenkom die op mij neerkijken.
Dat heeft voor het bedrijf waar ik werk bovendien het voordeel dat
ze geen bewakingsdienst hoeven in te huren. Er was een partijtje vrij
worstelen met de sterkste mannen uit het bedrijf en de wijde omgeving
18/Massad Extra

voor nodig om de directie daarvan te overtuigen. O wat hadden de
vrijwilligers vooraf schik, en achteraf spijt. Het scheelt me behoorlijk in
de verdiensten.
Het bedrijf is een beautyfarm. En de kamer waar ik mijn gevangene
het eerst naar toe bracht, was een massagekamer. Er stond een
massagetafel, maar ook een hoge behandelstoel. Die had ik al eens
eerder gebruikt (bij een vrouwelijke inbreker die ik had betrapt), en ik
had er over nagedacht hoe ik die nog eens zou kunnen gebruiken. Ik liet
mijn gevangene op zijn knieen op de stoel leunen, voorover gebogen
over de achterleuning. En vervolgens maakte ik zijn polsen vast aan een
stalen railing op de achterzijde van de stoel, met een paar handboeien
die ik voor voorkomende gevallen in mijn privé-kast bewaar. In die
houding kom hij niet anders dan zijn billen in het transparante slipje ver
naar achteren steken.
Ik bewaar nog veel meer in die kast. Ik kleedde me helemaal uit, en
trok een zwart latex corselet aan, en zwarte kousen die ik met jarretels
vastmaakte. De kousen verdwenen helemaal in hoge lieslaarzen. Het
corselet had beugels die mijn borsten opdrukten en bloot lieten. Onder
de jarretels een heel klein slipje dat mijn billen helemaal bloot liet. Ik
vind zelf dat ik er zo fantastisch uitzie, en wat een ander vindt kan me
niet schelen. Ik doe mijn werk vaak in die kledij, vooral tussen 1 en 5,
hoewel ik weet dat het gevaarlijk is. Uit mijn kast diepte ik tenslotte ook
een flink stuk hout op, 35 centimeter van een hele zware houtsoort.
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Wat zou hij zeggen als ik terugkwam? Ik dacht dat ik het wist, en ja hoor:
-O, my God.
Ik vroeg hem hoe hij heette, maar de naam die hij gaf, Theodoor, beviel
me niet.
-Ik zal je dan maar Doortje noemen. Ooit eerder een pak slaag op je
billen gehad, Doortje? O juist, toen je zeven was, van je moeder. Hoe
was dat? Dit is anders. Zet je maar schrap, Doortje! Here we go!
Er ging een schokgolf door zijn hele lichaam toen het hout zijn billen
raakte, een golf die eindigde in een diepe zucht. De daarop volgende
golven maakten meer geluid los, tot hij op het eind ongeremd
schreeuwde. Binnen de beperkte bewegingsruimte die hij had bewoog
hij zo krachtig met zijn heupen en dijen dat de stoel zou zijn omgeslagen
als die niet vastgepind was aan de vloer.
Na een klap of honderd hield ik even op. Ik greep dat niemendallerige
broekje dat hij aan had bij de bovenband en trok het in één ruk van zijn
lijf. Zijn billen waren dieprood gekleurd, met hier en daar een blauwe
plek.
Toen ik weer even ophield, zo’n tweehonderd klappen verder, waren ze
meer blauw dan rood. Uit zijn zwakkere kreten maakte ik op dat zijn
billen gevoelloos begonnen te worden.
-O, my God. Waarom doe je dat?
Ik had tijdens het pak slaag een preek willen houden: dat hij een
viezerik was die alleen maar om zijn eigen lustgevoelens gaf, en zich niet
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bekommerde om wat hij zijn slachtoffers aandeed. En dat hij daarom
zoveel slaag verdiende als hij kon verdragen, en nog wat meer. Maar
eigenlijk was dat natuurlijk allemaal onzin: slachtoffers had hij niet
gemaakt, en wat zou ik malen om de conventionele fatsoensnormen?
-Omdat ik nog een appeltje met het mensdom te schillen heb, en jij de
pech had vandaag in mijn klauwen te vallen.
-Wat kan ik voor je doen? Zal ik je beffen?
Ik begreep wel dat de vraag niet uit puur altruisme voortkwam, maar
toch vond ik het opmerkelijk dat hij nog aandacht voor iets anders kon
hebben dan voor zijn brandende billen.
-Uit pure begeerte naar mijn goddelijk lichaam zeker?
-Nou, je ziet er inderdaad fantastisch uit, en niet alleen dat pak. Als je
niet zo hard geslagen had, was de lust zeker niet verdwenen.
Mijn gevoelens werden nu zo tegenstrijdig dat ik het eindje hout
weggooide en de kamer uitliep. Ik zocht mijn heil in de kast, in de
borrelfles om precies te zijn. Pas een kwartier later keerde ik terug,
rekenend op een nieuw “O, my God”. Want ik had nog iets uit mijn kast
opgediept: een strap-on dildo! En nog wel eentje die op een batterij
vibreert.
Hij zei niets, keek alleen maar.
-Als je zo graag geslachtelijk verkeer met me wilt, dan kan dat. Alleen
ben ik het dan die jou gaat neuken. Hopelijk heb je een niet al te nauw
kontgaatje?
Dat had hij dus wel. Normaal zou ik met des te meer plezier naar binnen
zijn geramd, maar ditmaal zocht ik eerst een fles massageolie om zijn
anus in te smeren. Niettemin leek hij de penetratie niet op prijs te
stellen, hij kreunde voortdurend.
-Waarom doe je dit? Ik bedoel: die klappen kon je nog als straf opvatten
voor mijn exhibitionisme. Maar dit is pure verkrachting.
-Waarom zou ik je willen straffen? Ik ben God niet.
-O dat dacht ik even. Waarom wil je mij verkrachten?
-In het algemeen verkrachten mannen vrouwen en dan hoor je die vraag
nooit. Nu wordt een man eens door een vrouw verkracht, en dan is dat
meteen het wereldraadsel.
-Mannen verkrachten vrouwen uit lust en om een machtsgevoel te
krijgen. Ik geloof niet dat zo’n strapon je kan bevredigen als je die in een
ander steekt. Dus het zal wel om macht gaan. Waarom heeft een sterke
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vrouw als jij dat nodig?
-Godverdomme, daar begint hij weer te psychologiseren. Hou je toch
koest, man, ik kan nog steeds alles met je doen.
-Dat weet ik. Sorry. Ik ben maar een schaap in schaapsvacht. Jij bent een
wolvin.
Ik liet de dildo snorrend in zijn kont zitten en gespte de riem om zijn
middel. Ik ging weer een borrel halen. Daarna bevrijdde ik hem uit
zijn benarde positie. Ik moest die nacht de gangen dweilen, dat kon
hij nu mooi voor me doen. Hij moest dat dan wel zonder moderne
hulpmiddelen doen, met een echte ouderwetse dweil, op zijn knieën. Ik
liet hem eerst beginnen met de toiletten waarbij hij ook de toiletpotten
moest schoonboenen. Ik schreef met rode lipstick op zijn voorhoofd:
WC EEND. Grapje. Ik had een badborstel bij de hand, zodat ik hem kon
aansporen zodra zijn ijver verflauwde.
-Je vindt dat zeker zelf vernederend, om de toiletten schoon te moeten
maken? Ik geloof dat ik het begin te snappen. Pats, pats, pats! Jankend
greep hij tussen zijn benen door naar zijn ballen die ik blijkbaar per
ongeluk geraakt had.
-Ja, dat is vernederend, Doortje. Goed voor een man die vrijwillig in
zijn blote kont op straat gaat lopen. Nee, ik straf je niet, ik druk alleen
mijn verachting uit. Weet je wat ik morgenochtend met je ga doen?
Misschien zet ik je wel in je mooie kleertjes ergens in de stad te pronk.
Met je handen aan een lantaarnpaal gebonden, op de Grote Markt
bijvoorbeeld. Zonder broekje natuurlijk, dat maakt toch geen verschil.
-Dat is wat anders dan een toiletpot schoonmaken. Zou je echt zover
willen gaan? Wie heeft jou ooit zoiets aangedaan?
-Houd je mond, man. Werken, niet zwetsen.
Na de toiletten de gangen. Ik zorgde voor de aanvoer van sop, en gooide
dat grotendeels over hem heen, zodat zijn hemdje en zijn kousen al
gauw door en door nat waren. Na een uur ploeteren op de eerste twee
van de vijf lange gangen was hij al zichtbaar uitgeput. Ik kwam op een
idee. Ik haalde uit de garage een fles motorolie, en nam hem mee naar
de open haard in de relaxruimte. Ik trok hem het hemdje en de bh uit.
Daarna smeerde ik alle blote delen van zijn lichaam in met de motorolie.
Ook zijn ballen en zijn pik, zo ruw als ik kon. En zijn hele gezicht, tot en
met zijn oren. Daarna liet ik hem de as uit de haard in een vuilniszak
scheppen. Toen de haard schoon was, gebruikte ik de as om die door de
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motorolie te smeren. Zo kreeg hij een dikke glimmende zwarte coating
over zijn hele lichaam vanaf de rand van zijn nu ook al zwarte kousen. Hij
onderging het allemaal gelaten.
-Wie had je eigenlijk zwart willen maken?
-Mijn broer die mij misbruikte en mijn man die mij mishandelde. De
kinderen op school die mij pestten, en de onderwijzers die dat toelieten.
De bazen die mij uitzuigen omdat ik een strafblad heb. Nou goed?
Ik ben natuurlijk nooit gepest op school, dat zouden ze niet gedurfd
hebben. Ik was wel eenzaam.
Met al dit smeersel op zijn huid kon ik hem niet meer over de grond laten
kruipen, dus liet ik hem de andere drie gangen doen met een dweil aan
een stok, met een uitknijpmechanisme. Ik moest daarbij voortdurend in
de gaten houden dat hij geen vlekken maakte op de muren en deuren.
Nadat hij ook mij een paar keer had geraakt, trok ik mijn kleren uit, zodat
ik naakt liep in de lieslaarzen.
-O ja, daar kon je niet goed tegen, daar werd je geil van nietwaar? Wat
een worm als jij voelt en denkt zal mij een zorg zijn.
Hij was nu blijkbaar te moe om nog te reageren.
Het was een uur of drie toen de gangen klaar waren. De rest van het
werk moest ik zelf doen, daar kon ik hem ook niet bij gebruiken. Bij het
café was een kleine bakstenen kelder waar ik hem heendreef. Ik liet hem
op zijn knieën zitten, bond zijn polsen op zijn rug met handboeien vast,
zijn enkels met enkelboeien, en ketende beide sets boeien aan elkaar.
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Daarna duwde ik hem om. Hij kwam terecht op zijn buik. Zijn schouders
en zijn voeten werden door zijn ketens naar elkaar toegetrokken, een
onmogelijke houding.
-Ik kom je morgenavond wel weer bevrijden. Er is dan weer werk genoeg.
Ik nam nog een borrel en deed zonder me aan te kleden het hoogst
noodzakelijke werk in een uurtje. Ik had zin om te masturberen, maar
deed het toch niet.
Om vijf uur begon het licht te worden. Ik nam een emmer koud water
mee naar de kelder, en gooide die over hem heen. Daarna maakte ik zijn
boeien los. Ik nam hem mee naar de open patio achter de sauna, liet
hem ook zijn gordel en kousen uittrekken, en dwong hem in de vijver
te gaan staan. Ik gaf hem een stuk zeep om zijn coating af te wassen. Ik
had intussen de tuinslang al aangesloten en spoot hem met het koude
water verder schoon. Toen hij bijna helemaal schoon was, nam ik hem
mee naar de douche in de sauna, en boende hem daar onder de koude
douche verder af met een badborstel.
Voor we verder gingen moest hij eerst die kelderruimte nog schoonmaken.
Nu weer met de dweil en op zijn knieën...
De mogelijkheden van zo’n centrum zijn onbeperkt. Nu ging het naar
het gymnastieklokaal, annex fitnessruimte, waar ik hem eerst op de
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hometrainer zette. Hij mocht niet op het zadel zitten, maar terwijl hij
niettemin zoveel mogelijk kilometers probeerde te maken, sloeg ik
hem met een leren zweep op zijn billen. Daarna op het paard, een nog
idealere plek om slaag te geven. En tenslotte liet ik hem tussen de twee
stellen ringen op zijn rug op de grond liggen. Hij moest zijn benen zo ver
mogelijk omhoog steken, waarbij hij zijn rug tegen zijn handen steunde.
Ik maakte zijn beide enkels met de enkelboeien aan twee ringen vast.
Omdat ik ringen had gekozen van twee stellen, werden zijn benen in
een wijde V-vorm uit elkaar getrokken. Hij lag nu op zijn nek en zijn
achterhoofd.
-Bij de uroloog! Zei ik opgewekt.
Ik had van te voren uit de garage een oliespuitje gehaald dat ik met
slaolie uit het restaurant had gevuld. Dat stak ik zover mogelijk in zijn
kont waarna ik de olie in zijn darmen spoot. Ik herhaalde dat een paar
keer totdat hij, laten we zeggen, tekenen van verregaand onbehagen
begon te geven
Ik ontstak nu een kaars die ik ook al klaar had gelegd, en liet het kaarsvet
tussen zijn benen aten druipen. Doordat hij wat borstvorming had,
was het ook mogelijk het vet op zijn tepels te laten neerdalen, maar
hoofdzakelijk bedacht ik toch zijn bilnaad en zijn ballen. Hij was eerst
kennelijk opgelucht door het feit dat kaarsvet geen brandwonden maakt,
maar vooral op die plekken die ik uitzocht was het effect kennelijk toch
pijnlijk. Vooral toen een stuk vet in zijn nog geopende kontgaatje viel.
Vanwege de olie in zijn ingewanden zorgde ik dat dat niet nog eens
gebeurde.
Daarmee had ik mijn programma afgewerkt. Ik kondigde zijn aanstaande
bevrijding aan.
-U moet wel erg geil geworden zijn.
Daar had je hem weer. Het klonk bijna bezorgd, en daardoor komisch.
-Nou, omdat je je daar zoveel zorgen over maakt, mag je er wat aan
doen.
Ik maakte hem los en liet hem overeindkomen. Een golf van slaolie kwam
uit zijn achterste. Ik wachtte tot alles er uit was en liet hem nog maar
eens een keer een vloer schoonmaken. Daarna liep ik heupwiegend voor
hem uit naar de bar. Ik ging op mijn rug op de bar liggen en spreidde
mijn benen. Hij ging op een kruk zitten –straks nog het kaarsvet eraf
halen, bedacht ik me- en boog zich voorover om me te beffen. Hij zocht
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de clitoris op met zijn tong en het was alsof hij op een knop drukte: ik
explodeerde bijna meteen en had een orgasme van meerdere minuten.
Ik zei hem dat zijn autosleuteltje in zijn auto zat. Binnen vijf minuten
kwam hij terug, vragend waar zijn kleren waren gebleven. Die had ik uit
de achterbak gehaald, alleen zijn portefeuille en zijn huissleutels had ik
teruggelegd. Zo kon hij niet naar huis, zei hij. Om te beginnen was het
nu licht. Maar hij kon ook niet naakt zijn huis ingaan zonder dat de buren
het zagen.
-Dat is jouw probleem.
-Wat moet ik dan doen om mijn broek terug te krijgen? Zal ik een loflied
op je dichten?
Mijns ondanks schoot ik in de lach. Hij was niet echt kapot te krijgen.
-Dat is goed, en dan kom je me dat vanavond om elf uur hier brengen.
Dan krijg je nu een jurkje van me aan, dat heb je eigenlijk vast nog liever
dan een broek. Trek het goed naar beneden voor je naar binnen stapt,
anders zien je buren je billen.
Tenslotte gaf ik hem mijn overall mee. Ik was er zeker van dat hij die
terug zou komen brengen.
EINDE
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lekker gevingerd en verwend voor het corona-tijdperk
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Naar aanleiding van het opstarten van een nieuw bedrijf met de naam
It’s Diva Time! door niemand minder dan Danny Linden besloot onze
noeste verslaggeefster Iris om een gesprek met haar te voeren over het
verleden en de nieuwe erotische webwinkel voor de moderne vrouw
die weet wat ze wil of begonnen is aan een spannende ontdekkingsreis
met haar eigen lijf als gids.
Hoe lang geleden ben je gestart met ondernemen in de fetisj/erotische scene?
Deze maand is het precies 25 jaar geleden dat ik mijn eerste stappen zette in de
wereld van fetisj en erotiek. Ik opende mijn erotische lifestyle boetiek Absolute
Danny op de Stromarkt in Amsterdam. Eigenlijk was het een erotische concept
store, een beetje van alles wat. Als het maar erotisch/fetisj was.
Voordat ik de winkel opende schilderde ik, was ik zangeres en werkte jarenlang
in de horeca, voornamelijk in Amsterdam
Waarom ben je ooit in de erotische/ fetisj scene begonnen? Wat sprak je er
in aan?
Ik wilde uiteindelijk wat voor mezelf beginnen. Van kinds af aan was ik al sterk
gefascineerd door fotografie, avant-garde fashion en alles wat een hele sterke
beeldvorming had. Door een spontaan bezoek aan de eerste vrouwvriendelijke
erotica winkel viel alles op zijn plek. Samen met Louise van Teylingen (tattoo
artist en heden echtgenote van Henk Schiffmacher) begonnen we in een moDanny met Robert Fluty Amsterdam Absolute Kink 2006
foto © Bert Wibo
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numentenpandje aan de Stromarkt om onze droom te verwezenlijken. Louise
had in het souterrain haar tattoo parlour en ik had boven mijn erotische winkel
gedeelte.
Is er een verschil tussen Absolute Danny en Danny privé?
Alles wat ik beroepsmatig doe komt vanuit mijn hart en met liefde. Ik heb bijna
nooit iets gedaan alleen vanwege geld. Alles wat ik deed en doe, bestaat 100%
uit de drang iets moois te scheppen en andere mensen blij te maken. Ook taboes doorbreken speelt daar een grote rol in.
Kun je iets zeggen over je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling sinds je gestart bent met werken in de fetisj scene?
In mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling zit niet zoveel verschil. In 25 jaar
leer je veel. Vooral vallen en opstaan hoort daarbij. Uiteindelijk moet je jezelf
weer gaan vinden en opnieuw in je eigen krachten gaan geloven. En als dat
een keer niet lukt, laat het dan even, accepteer dat dan even. Maar als het dan
weer even bovenkomt, ga dan vol gas.
Is er veel veranderd binnen de (Amsterdamse) fetisj (party) scene?
Afgezien dat er veel meer publiek is dan voorheen, denk ik dat vooral de leeftijd lager is geworden. Vandaar ook de grotere feesten. Maar wat betekent
fetisj voor het grote publiek? Een topje en een slipje van lak is al fetisj. Het is
een aanwinst als je in een zogenaamd fetisj aangeklede meute, een rubber
hood er bovenuit uit ziet steken. Grote party’s zijn leuk, maar mijn voorkeur
gaat uit naar de kleinere feestjes, die me ook veel meer aan vroeger doen denken. Bijvoorbeeld de Europerve en Clinic Party hebben mijn voorkeur. Ik ga ook
nooit naar grote feesten.
Heb je op persoonlijk vlak ook affiniteit met fetisj of BDSM?
Ben ik een echte leer, rubber of schoenen fetisjist? Om maar de meest bekende vormen te noemen. Nee. Ik kan seks hebben zonder leer, rubber en hoge
hakken zonder het te missen. Dat neemt niet weg dat ik alles wat met leer en
rubber prachtig vind en toejuich omdat het de vrouw tig keer meer sterker en
sexy maakt. BDSM?
Bondage is niet mijn ding, ik moet vrij zijn. Ik vind het wel prachtig om te zien,
d.w.z. als we het over touwtjes hebben. A real piece of art.
Discipline, ofwel gehoorzaamheid, is ook niet mijn sterkste punt, en iemand
anders laten gehoorzamen vind ik niet per definitie aantrekkelijk. Ik hou van
mannen met sterke persoonlijkheden en een andere rol, bijvoorbeeld die van
ondergeschikte trekt me niet aan. Sadisme, Masochisme, als ik het letterlijk
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vertaal, zeg ik, ik hou niet van pijn. Niet om te ontvangen en niet om te geven.
Maar er zijn natuurlijk zoveel erotische vormen omtrent BDSM die niet in een
hokje te plaatsen zijn. Alles ligt er ook aan met wie en hoe en wanneer. Daar
valt en staat voor mij alles mee.
Heb je zelf een specifieke fetisj?
Een echte fetisj hebben betekent dat je alleen lustgevoelens of seks kan hebben door het zien of aanraken van bepaalde materialen en/of voorwerpen.
Dan hebben we het over Level 4. Het hoogste level van fetisjisme. Dat heb ik
niet. Mijn grootste fetisj is Fashion & Fetishism. Ik wordt er seksueel niet opgewonden van maar mijn bewondering overstijgt alles bij het zien van korsetten,
footwear, hardcore Mistress outfits, traditioneel ondergoed, waaronder de
puntige bh’s, girdles, old fashion stockings, full rubber, full leather and bondage art. Mijn fetisj is dus eigenlijk in 3 woorden te noemen: Fashion, Fantasy,
Fetish.
Als ik de volgende zaken noem, welke prikkelen je dan het meeste en kun je
zeggen waarom?:
- Hoge hakken: De ultieme dominantie van de vrouw naar de man, die als een
vererend klein kind als was in je hand is. Zo grappig…
- Latex: Naast satijn is ook latex een materiaal wat een ongelofelijk sensueel
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gevoel op je huid geeft. Latex heeft dan ook nog de sexy kwaliteit dat het je
lichaamswarmte opneemt.
- Leer: Ik ben meer een leer dan een latex vrouw. Daar zit helaas ook een stukje
gemakzucht bij. Leer vind ik lekker stoer en dominant.
- Korsetten: Prachtig, ultieme vrouwelijkheid.
- Maskers: Ik ben dol op erotische maskers, theatraal en mysterieus.
- Hoods? Prachtig! Een hood, let wel; een hood met een goede pasvorm, laat
je buiten jezelf treden. Je wordt een ander persoon. Absoluut erotisch! Super
sexy!

uit een oude folder voor Absolute Danny

Kun je iets vertellen over de Clinic party? (De bekende fetish Clinic party is een
tijdje weggeweest, maar is weer volop terug - nou ja, na de lockdown dan)
De Clinic Party is nu door Roberto Schumann ook een combi party geworden.
Door de T-Girl Party erbij te betrekken is er een super leuke mix van een geweldig publiek ontstaan. Er kwamen altijd al veel T-Girls bij de Clinic maar het
werd niet op deze manier benoemd. Door deze sterke combi ontstaat toch dat
speciale sfeertje waar de Clinic bekend om stond en staat. Het blijft toch op
één of andere manier een unieke underground sfeer die op de grotere feesten
logischerwijs ontbreekt.
Wat is het verschil tussen de party nu en toen?
Ik denk dat het verschil eigenlijk met vroeger niet zo groot is. Ook de oude garde van vroeger komt steeds meer terug. Hoe leuk is dat? Wat wel een verschil
is met vroeger, is dat de Clinic Party nu door Roberto, altijd vrouwelijke Dj’s
heeft, op Emiel, de resident DJ na. Helemaal geweldig al die mooie meiden die
het dak eraf draaien.
Je bent recent een nieuw bedrijf gestart, kun je
daar iets over vertellen?
It’s Diva Time! is mijn nieuwe bedrijf dat zich specialiseert in Female Pleasure Products.
Doel is om vrouwen zich meer bewust te laten
worden van hun lichaam en het plezier dat het
hen kan geven door o.a. de juiste intieme producten te gebruiken. Happy Diva Lubricants is
het intimate care & wellness label dat voor It’s
Diva Time! geproduceerd wordt.
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Waarom is het belangrijk om je specifiek op
vrouwen te richten?
Ik was nog niet zo lang geleden manager van de

erotische winkelketen, Pure Lust in Amsterdam. Door mijn werk daar is het mij
duidelijk geworden dat er nog een groot taboe bestaat omtrent glijmiddelen
en het gebruik ervan. Veel mensen denken dat je dit soort producten alleen
gebruikt als je ouder wordt, of maar niet opgewonden kan worden. Dat gaat
met veel onzekerheid gepaard. Daar viel nog wat moois te behalen vond ik. Het
is namelijk gebleken dat de meeste vrouwen seks met glijmiddel lekkerder vinden dan zonder. Het is nu mijn missie om vrouwen daar bewust van te maken
en meer joy & pleasure te laten ervaren met de juiste producten.
Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van vrouwelijke erotiek voor
vrouwen?
Goeie vraag. Vrouwen hebben met veel seksuele verwachtingspatronen te maken, ze leggen de lat daarom soms ook echt te hoog voor zichzelf om maar
te plezieren. Het is een lange en moeilijke weg maar je wordt uiteindelijk het
meest gelukkig als je dicht bij jezelf blijft en naar jezelf luistert.
Wat zou je graag persoonlijk nog willen bereiken, en heb je idealen?
Ik zou het wel heel leuk vinden als mijn nieuwe bedrijf net zo gaat scoren als
Absolute Danny toen. Ik weet dat ik toen een heleboel mensen blij heb gemaakt op diverse fronten. Ik hoop nu weer mensen blij te maken.
Hoe zie je jezelf over een jaar of vijftien?
Hopelijk woon ik dan in het Carlton Hotel in Cannes met uitzicht op zee. Als
dat ooit gebeurd dan weet ik dat in ieder geval het financiële gedeelte van de
missie geslaagd is.
Meer weten? Kijk dan bij www.itsdivatime.com - zelfs te koop bij Bol.com!
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Aan alles komt een eind.
Het computerprogramma Adobe Flash heeft decennia lang
“bewegende” plaatjes mogelijk
gemaakt in de computerwereld
en staat bij menig computergebruiker op de harde schijf. Het was voor ons
als MassaD het programma, dat wij gebruikten om de zg. “blader edities” van
elke editie vanaf nummer 230 aan te bieden.
Onlangs werden wij geconfronteerd met twee zaken: de ruimte op onze server was op, dus we moesten ruimte vrij maken - en dat deden we nogal rigoureus - oude nummers vanaf 230 tot 264 verdwenen van de server en kunnen
dus niet meer worden bekeken of gedownload.
En daarnaast het nieuws, dat Google Chrome vanaf december 2020 het gebruik van Adobe Flash niet langer toestaat. Adobe zelf staakt eind december
de ondersteuning van het software programma en de verwachting is, dat ook
alle andere computerprogramma’s Flash zullen gaan weren dan wel blokkeren. Voordat het programma helemaal verdwenen is dan wel niet meer
werkt, zullen we wellicht een jaartje verder zijn...
De nieuwste “blader edities” - te weten vanaf MassaD 299 - werken zonder
Adobe Flash en kunnen op elk medium, inclusief smartphones van alle merken, dus ook met Apple worden bekeken en gedownload als PDF bestand.
Momenteel staan op de massad website nog alle “oude” nummers van Massad vanaf nummer 265, die men Adobe Flash kunnen worden bekeken en
doorgebladerd. Maar ze kunnen als een PDF bestand worden opgeslagen en
eventueel thuis worden afgedrukt.
Wij willen onze lezers, zeker nu we allemaal thuis zitten en tijd hebben, de
kans bieden om de nummers 265 tot en met 298 voor een speciale download
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De in grove vierkanten verdeelde stalen buizendeur zat op slot en zij
stond erachter! Ze had geen schijn van kans om eruit te komen; achter haar een bed, slordig met lappen en vodden op een gore, gevlekte
matras. Om haar nek zat de ketting die haar toestond op de emmer
te gaan en tot op een halve meter bij de deur vandaan te komen. Haar
bovenlichaam was naakt; in de dikke tepels op de geprononceerde
tepelhoven zaten staafjes met knoppen met een zilveren kettinkje ertussen die haar strakke tieten nog iets naar binnen haalde wat haar
pijnigde. Ze zag er ellendig uit; de altijd perfecte make-up was doorgelopen en gevlekt, de ketting om haar nek was niet alleen pijnlijk
strak aangehaald maar vernederde haar zo diep dat ze doorlopend
kon janken. Ze had ondanks haar afschuw van het morsige ding op
het smerige bed gelegen, geprobeerd te slapen, wat maar even was
gelukt door de zurige stank die eruit opsteeg. Ook omdat ze doorlopend moest denken aan wat hij gezegd had: “Je trekt zelf je broek uit
en je biedt je aan. Nadat ik je lijf gebruikt heb mag je kiezen, blijven
of naar je verrekte eenzame huis gaan en weer zelf je kut wrijven tot
je klaar komt. Maar voor je geneukt bent, voor er een keer zaad in je
kut heeft gezeten kom je hier niet weg. En je blijft hier altijd geboeid;
ook als je blijft zal je vaak boeien dragen!”
Toen had hij de polsboeien dichtgeklapt en vastgemaakt aan de ketting rond haar middel. Ze had gevochten toen hij daarna de zilveren ketting aan haar tepelpiercings had vastgemaakt en haar tieten
naar elkaar toe getrokken had. Het deed pijn en door de pijn werd ze
doorlopend herinnerd aan hem! Aan die afschuwelijke man die haar
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vernederde, opsloot! Ze kon niets meer, alleen liggen, of op haar gore
bed zitten en kijken naar het kleine getraliede raam waar net een
heel klein stukje blauwe lucht door te zien was. Het was gruwelijk
geweest toen dat plaats maakte voor schemering en tenslotte had ze
gejankt toen het raam helemaal donker was geworden en alleen het
licht van het kale peertje boven haar hoofd erin weerspiegelde. Ze
was uiteindelijk vol weerzin op het gore bed gaan zitten en had met
afschuw geprobeerd zo weinig mogelijk van de geel gevlekte, kapotte
matras aan te raken. De deken was ook smerig, zat vol harde vlekken
alsof iemand erop gebraakt had en ze was er niet toe kunnen komen
er nog een keer op te gaan liggen.
Hij was nog even terug geweest; ze had zijn voeten de trap horen
afdalen en hij had haar een plastic emmer water en een lege zinken
emmer gebracht: “Doe je behoeften hierin, drenk je aan deze emmer
en was je ermee.”
Hij had helemaal niet aan haar gezeten en niets gezegd over uitkleden, wat ze haast beledigend had gevonden. Alle mannen wilden
haar uitkleden, aan haar zitten en aan haar voelen. Dat hij, nu hij de
kans had haar te betasten zoveel hij wilde, haar niet aanraakte voelde ze als een extra vernedering. Maar hij had haar niet aangeraakt
en alleen gelaten en ze had van haar eigen huis gedroomd, van haar
warme zachte bed en van de teevee waar ze zo graag voor zat. En
ze had ook aan hèm gedacht. Ze was al tientallen keren met hem uit
geweest; ze hadden plezier gehad en gedanst en hij was galant en lief
voor haar geweest en nu…
Ze was een beetje beneveld geweest, maar had hem heftig afgeweerd
toen hij haar na de party wilde kussen, hij had zijn hand in haar bloes
gestoken en aan haar… Ze kon het woord niet uit haar mond krijgen;
maar hij had haar betast en zij had hem gekrabd, hem geslagen en
geschopt want hij was een viezerik! Een schoft die zomaar met zijn
hand aan haar mooie strakke en gepiercte borstjes had gevoeld, die
haar gedwongen had tot een kus, en zij had woedend in zijn tong
gebeten. Hij had haar aangekeken, haar geraas en getier over zich
heen laten gaan en haar uiteindelijk vastgepakt, gevraagd of ze wel
een vrouw was, haar arm op haar rug gedraaid en haar een pak op
haar billen gegeven die ze nu nog voelde gloeien. Daarna had hij haar
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een duw gegeven en ze was gevallen, op straat tussen twee auto’s in
de goot beland en toen ze was opgekrabbeld, was ze weggerend, de
donkere stad in, naar huis.
Maar na een week had ze hem toch gebeld en hij had gezegd dat ze
kon komen, maar dat als ze kwam hij… Ze had hem uitgelachen, gezegd dat hij gek was en nu had hij gedaan wat hij gezegd had. Ze
was zelf zijn huis binnen gegaan en hij had haar in haar dure kapsel
gepakt en haar de kelder ingetrokken, haar in deze smerige cel gesmeten, de bloese en de kostbare beha aan flinters getrokken en haar
de ketting omgedaan, haar polsen geboeid en haar vier klappen in
haar gezicht gegeven. Ze was tegen de grond gegaan en had voor zijn
voeten gelegen en hij had zijn voet op haar hals gezet en het verteld:
“Als jij hieruit wilt bied je je aan voor gebruik. Dan geef jij dat lijf van
je over en laat je eindelijk eens neuken. Voor die tijd kom je hier niet
weg. Denk er maar eens over. Denk er maar eens aan hoe je mij aan
het lijntje hebt gehouden, me zelfs geen kusje hebt gegeven, en alleen
maar genomen waar je zin in had. Je bent… ach zak in elkaar!”
Daarna was de deur in het slot gegaan, was hij de trap op gegaan en
had zij geschreeuwd en gegild tot ze helemaal schor was. Toen ze die
eerste nacht tegen drieën weer was gaan gillen was hij naar beneden
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gekomen. Hij had een zweep bij zich gehad en had haar rug rood geslagen. Ze had niet een geprotesteerd, het ondergaan en zich vreemd
vol pijn, en nadat hij weggegaan was heel gelukkig gevoeld. Het was
vreselijk geweest! Ze had zich geprobeerd te beschermen met haar
armen, maar die waren tegen haar buik geboeid geweest en hij had
haar op haar buik op bed gesmeten en geslagen! Ze had gehuild én
zich tegelijk met de pijn die diep in haar lijf én haar ziel doordrong,
vreemd gelukkig gevoeld. Hij had haar aandacht gegeven; was niet
lief geweest zoals alle andere mannen altijd waren. Had niet gezegd
dat ze erg mooi was, dat hij haar liefhad maar haar geslagen, opgesloten en vernederd, zijn voet op haar hals gezet en verteld dat ze niet
weg kwam voor ze haar…
Ze kon het woord niet over haar lippen krijgen, het was smerig om
iets van een vrouw zó te noemen. Hij had haar laten liggen, was weggegaan en had bij de trap nog gezegd dat ze haar grote waffel moest
houden en dat als ze dat niet deed: “Als het moet sla ik het vel van je
rug kreng!”
Vroeg in de ochtend was hij weer gekomen met een homp brood en
een nieuwe emmer water en hij had in de andere emmer gekeken: “Je
moet je ontlasten anders krijg je een klysma van me: spuit ik je reet
vol olie en ga je vanzelf af…. Alleen haal ik dan de emmer weg.”
Ze kòn het niet! Ze kon er niet toe komen om op die smerige emmer
te gaan zitten en te drukken; geplast had ze wel, vannacht, uit wraak
gewoon op de grond en het had gestonken en ze was nog ongelukkiger geweest, had gejankt. Heel stilletjes want als hij weer kwam met
die verschrikkelijke zweep, haar weer sloeg…
Eigenlijk had ze het fijn gevonden dat hij haar geslagen had; haar
hele rug had gegloeid en zij had geweten dat hij sterk was en dat hij
haar kon maken en breken en dat ze… Stilletjes hield ze van mannen
die bevelen gaven, die zeiden: “Hou verder je bek, anders…” En als
hij zou zeggen ‘doe je broek uit,’ dan zou ze haar broek uit doen, dan
zou ze…
Ze wist het zeker en eigenlijk verlangde ze ernaar. Maar zich zo maar
zèlf aan die ellendeling uitleveren? Nooit!!! En haar broek zèlf uittrekken? Uit zichzelf: hélemaal nooit! Wat dacht die vent wel: ‘zich
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aanbieden,’ had hij het genoemd. Ze werd woedend: die ellendeling!
Haar een vrouw, een knappe vrouw slaan met een zweep! Haar over
de knie leggen en haar kont gloeiend rood slaan! Zijn smerige tong in
haar mond stoppen en een kus eisen! Ze wilde NIET zoenen! Zeker
niet met deze man; misschien als ze de ware eens tegen het lijf liep,
maar eerder zeker niet!
In haar buik rommelde het, haar darmen… ze liet een wind en ze
rook haar eigen stank! Het was ontzettend, diep vernederend en toen
ze tegen de muur ging staan omdat ze zo ontzettend moe was deed
haar rug verschrikkelijk pijn. Maar ze ging niet op de emmer, dat was
zeker, ze vertikte het, wat dacht die smeerlap wel. Haar voeten deden pijn, maar ze hield haar hakken aan, ook al om hem te pesten. Ze
dacht er niet over ook maar iets uit te trekken, ook maar iets zelf te
laten zien! Maar ze moest steeds meer aan haar rommelende buikje
denken. Die leek helemaal vol te zitten en… er kwam weer een windje; het was vreselijk! Beledigend dat zij, een heel mooie vrouw hier
in een smerige kelder, opgesloten als een beest en dan ook nog die
smerige winden die ze niet binnen kon houden.
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Ineens… haar broek! Het gebeurde zomaar; ze kon het niet meer tegen houden en het kwam in een wrede stinkende golf haar lijf uit. Ze
deed haar broek vol! Er leek geen eind aan te komen; het stroomde in
een stinkende dikke stroom tussen haar billen vandaan, gleed langs
haar slipje, via haar broekspijpen omlaag en het, néé, zij(!) stonk verschrikkelijk! Het sieperde uit haar pijpen, liep langs de chique hoge
open schoentjes en haar voeten op de grond, en het enige wat ze kon
doen was gillen! Ze hoorde zichzelf gillen, hoog en schril en iemand
huilde…
Ze rukte aan de ketting, rukte aan de polsboeien, maar het enige dat
ze bereikte was dat het allemaal nog sneller omlaag kwam, dat ze nog
meer onder kwam te zitten.
Ze hoorde niet eens dat hij de kelder in kwam; merkte pas dat hij er
was toen hij haar greep, haar als een baal vodden op haar rug smeet –
oh vreselijk, het vuil schoot nu ook omhoog langs haar broek en haar
rug! Hij, die ontzettende klootzak, rukte haar kostbare denim open
en stroopte haar broek af. Ze gilde, maar hij trok zich nergens iets
van aan, rukte de broek uit en smeet hem in een hoek, draaide haar
met een grote ruk om en duwde haar op haar buik op de grond en…
Hij pakte de emmer water en smeet die over haar lijf, boende haar
met een borstel schoon; boende haar rug, tussen haar billen, haar
benen en spoelde nog meer water over haar heen en noemde haar
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een gore meid. Haar hele onderlijf en haar benen gloeiden van die
ellendige borstel. Ze voelde het wel, maar er was iets veel ergers!
Hij zag haar! Hij zag haar naakt! En hij boende haar af als een grote
baby, smeet haar als een baal vuil op bed en stond als een reus boven haar: “Je krijgt vijftien zweepslagen smeerpoets! Je had op die
emmer moeten gaan. Jij denkt dat je mij dwars zit, maar je zit jezelf
in de weg en je krijgt slaag en daarna ruim je dat vuil op. Mijn hemel
wat stink je!”
Daarna was er weer die vreselijke zweep en haar arme roodgeboende bibs werd gloeiend heet, haar bovenbenen werden ook niet gespaard en haar rug! Vreselijk! Het leer beet in haar benen, in haar
billen en ze voelde de pijn doorgloeien. Maar dat was niet het ergste!
Ze voelde zich zo gekrenkt en zo diep vernederd dat alle fut om iets
terug te zeggen ontbrak; als het moest sloeg hij haar maar. Ze zou het
ondergaan, zacht huilend, maar ze zou…
Ineens hoorde ze zich om genade vragen! Dat wilde ze toch niet?
Ze wilde toch niet dat hij won? Maar ze vroeg het en hij lachte haar
uit”: “Luister schatje, als jij om genade vraagt doe je dat op die mooie
knietjes van je, op de grond en met je mooie chique hoofdje voor mijn
voeten!”
Hij keek in haar betraand gezicht; een heidens mooi gezicht omkranst door nu slordig zittende blonde krullen die vuil en verward
haar ogen bedekten. Ogen die felblauw en betraand naar hem opkeken, maar hij lachte haar uit: “Werk nu maar niet me je ogen, daar
trap ik niet meer in! Je bent een viezerik, een schijtende grote baby
en je krijgt precies tien minuten om je rotzooi op te ruimen. Hier!”
Hij smeet een ranzige dweil over haar heen, wees op de emmer
water: “Opruimen en snel!” Ze weigerde! Resoluut! Ze zou toch
niet…”Luister engel, ik ga je weer slaan en dat doe ik net zo lang tot
je aan het opruimen slaat. En elke keer als je daarmee ophoudt krijg
je extra.” De zweep beet in haar rug, striemde haar toch al pijnlijk
bijeen gesnoerde tieten, haar zachte warme buik en toen… Het was
onmenselijk! Hij sloeg haar tussen haar benen! Het deed niet eens
echt pijn, maar de vernedering dáár geslagen te worden! Hij bekeek
haar niet eens, maar sloeg haar! Met een ruk draaide ze zich om, het
leer striemde, nu wèl hard, haar billen en hij lachte toen ze vloekte.
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En sloeg haar opnieuw en nog harder op haar bibs; haar ronde harde
kont gloeide nog van het vorige pak slaag en nu kreeg ze weer klappen… Ze was nog nooit geslagen! En nu… met een zweep en door een
vervloekte kerel waarvan ze gedacht had dat hij lief en vriendelijk
was. Een man waarmee ze gedanst had, waarmee ze gegeten had en
die haar heel galant behandeld had. Die haar cadeautjes gegeven had,
dure parfums… Chanel had ze gekregen! Ze had hem geweldig gevonden, lief, vriendelijk, interessant… Tot dat vreselijke moment dat hij
haar wilde kussen! Ze had gebeten en geslagen, getrapt…
Ze schreeuwde van woede en pijn: “Jij doet me pijn!” Hij lachte en
wees op de smeerboel op de grond, op haar broek: “Jij ruimt alles
op en als je het niet doet… hier!” De zweep beet ruw in haar witte
billen! Ze vloekte! Dat had ze nog nooit gedaan, maar nu was ze niet
te houden en ze kwam overeind en vloog hem aan en hij pakte haar
bij haar schouders, draaide haar om zodat ze niet kon schoppen en
sloeg haar met zijn sterke hand op haar toch al gloeiende kont: “Als
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je niet snel gaat opruimen krijg je echt slaag,” kondigde hij ook nog
aan! Ze rende ineens naar de deur, zwikte op haar hoge hakken en
struikelde. Hij ving haar op; trok haar omhoog tot haar gezicht bij
het zijne was, keek recht in haar ogen: “Jij Ruimt Op! En je doet het
NU!” Zijn hand kletste gloeiend heet op haar kont: “Schijten doe je
maar thuis of op de emmer. Als je de hele zooi hier onder kakt ruim je
het zelf op stuk ellende!” Het duurde nog een kwartier; vijftien lange
minuten waarin ze door zijn ogen vernederd en opnieuw geslagen
werd. Het deed geen echte pijn, maar de vernedering was zo groot
dat ze uiteindelijk huilend vroeg of hij dan haar handen los wilde
maken: “Dan ruim ik op.”
“Eerst op je knieën!” Ze zakte traag omlaag en keek omhoog naar
zijn gezicht; het gezicht vaan haar beul. Hij vertrok geen spier, stapte
opzij, bukte en maakte haar handen los, gaf haar met zijn voet een
duw: “Opschieten ik heb geen zin hier de hele nacht te staan.” Een
tweede schop onder haar achterste liet haar voorover in haar eigen
vuil belanden: ze keek alleen maar op, keek haar beul een seconde in
z’n ogen en wist dat hij het meende. Ze nam de dweil en begon aan de
schoonmaak van het ijselijk stinkende hok. Hij stond boven haar, de
zweep bungelde dreigend op haar lijf en ze had het hart niet verder
tegen te pruttelen.
Ze wilde ook niet meer; als het moest zou ze haar benen open doen
en hem zijn gang laten gaan. Het zou tenslotte eens moeten gebeuren
en waarom hij niet? Hij was tenminste een vènt. Ze keek omhoog,
keek in zijn ogen en glimlachte, liet merken dat ze zich overgaf en dat
als hij wilde…
“Héé bitch! Opschieten, dweilen met die dikke reet van je!” Hij gaf
haar een nieuwe trap tegen haar kont en ze kwam in verzet: “Ik dweil
toch? Je hoeft me toch niet te schoppen en ik heb géén dikke reet!” De
zweep gaf haar antwoord en kletste op haar rug tot ze weer dweilde.
Daarna hield hij de ketting strak en leidde haar aan haar nek naar
de plaatsen waar de dweil haar werk moest doen… en het stonk verschrikkelijk. Ze haatte de man die de ketting vasthield en haar leidde, ze haatte de zweep én ze voelde zich heerlijk, voelde genegenheid voor haar beul die haar sloeg, die haar zo eindeloos vernederde
en pijnigde. Voelde hetzelfde als vroeger bij papa. Die had haar ook
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geslagen, en gedwongen dingen te
doen die ze niet wilde. En nu deed
hij hetzelfde; zette haar ook in een
hok in de kelder en sloeg haar. Ze
rilde, en tussen haar benen werd
het nat. Dat was nog nooit gebeurd;
ze was nog nooit nat geweest, ook
niet toen ze met haar vingers deed
wat de andere meiden deden. Iets
waarvan ze niet begreep wat ze
eraan vonden. Ze dweilde én ze
dacht na. Ze wist best dat haar beul
haar wilde, dat hij verliefd op haar
was en dat hij…
Ze waren vaak genoeg uit geweest
en hij was normaal best aardig, lief
zelfs nu ze erover nadacht. Maar
waarom…
Eigenlijk vond ze die ketting heerlijk, dat er ook een tussen haar
borsten zat was pijnlijk én heerlijk
tegelijk. Het deed zeer en haar tepels gloeiden en dat gevoel drong
tot in haar hersens door, ze zou…
Zou hij een grote hebben? Zou het,
zou het pijn doen? Ze had wel eens
gehoord…
“Héé! Opschieten jij, Ik heb geen
zin langer in jouw stank te staan;
de zweep kletste op haar billen en
ze dweilde sneller en ruimde haar
vuil op. Daarna moest ze aan de
ketting de emmer leegspoelen, de
dweil schoon maken, haar broek
uitspoelen, haar schoenen afspoelen, zich wassen. Wassen met koud

water en zonder zeep! Het was afschuwelijk; geen lotion voor haar
lichaam, geen crème voor haar handen. Helemaal niets! Ze eiste…
“Jij hebt hier niets te eisen. Je leert niet snel hè. Hier! Dan nog maar
tien op je kont!”Het leer beet opnieuw in haar toch al rode kont en
maakte striemen op haar vel. Ze huilde opnieuw, maar het kon hem
niets schelen. Zijn hand greep een bos haar en ze werd weer teruggebracht, terug gesleurd naar haar cel; de boeien om haar polsen werden opnieuw omgedaan en ze verzette zich niet: “Wanneer ga je me
vermoorden?” Was haar enige vraag.
Hij lachte: “Als jij je benen open doet wordt je niet vermoord, hooguit
een speelmaatje. Denk er maar eens over na. Je lijkt me een echte
maso.” De deur van de cel sloot dreunend, het licht ging uit en ze
bleef opnieuw alleen achter toen de kelderdeur zich sloot.
Ze schreeuwde toen het licht uitging, maar dat had geen effect. Ze
was zo moe dat ze op het vuile bed ging liggen, de lorren over zich
heentrok en probeerde na te denken. Dat laatste was snel gebeurd;
ze voelde zich een mishandelde slavin, en ze vond dat eigenlijk best
prettig. Hij gaf bevelen, zij volgde ze op en alles was goed. Ze sputterde tegen en ze kreeg slaag, net als vroeger.
Misschien moest ze… ze was nog maagd en misschien wilde hij haar…
Om te weten hoe het voelde deed ze haar benen uit elkaar en trok ze
op: zó wilde hij haar. Maar dat kon hij vergeten! Of… nou ja misschien
moest ze het toch maar doen; zich geven, dieper kon ze toch niet zakken. Ze sliep in; de cel stonk naar haar uitwerpselen, maar ze rook
het niet meer.
Ze was een slavin geworden, gebroken en onderdanig aan haar meester, aan hèm. Morgen zou ze hem zeggen dat ze zich overgaf en dat hij
zijn gang kon gaan. Ze zou haar benen…
								

Janine
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f en toe komt er vanuit het verre Amerika een persbericht binnen dat de
moeite waard is om met onze lezers te delen. Dit keer een verhaal over
een dame, die als geen ander in Amerika aan de weg timmert en niet bang
is om zich als een lifestyle meesteres te profileren. En dat is in het nog steeds
redelijk preutse Amerika best opmerkelijk - uit de tijd, dat ik mede-uitgever van
het blad Domination Directory International (DDI) was, weet ik maar al te
goed, dat aan de West- en Oostkust van Amerika op het gebied van bdsm de
nodige tolerantie bestaat. Daar zijn ook de meeste sm clubs of meesteressen te
vinden. Maar in het overgrote deel van Amerika is bdsm iets voor achter gesloten
deuren.
Maar Eva Oh, die werkt onder de naam Mistress Eva timmert in allerlei artikelen
en op het internet stevig aan de weg. Toen ook in Amerika de coronacrisis een
feit werd - daar beter bekend als Covid-19 -, bedacht ze zich, dat het heel erg
belangrijk was om aan haar familie en vooral persoonlijke veiligheid te denken.
Maar ze realiseerde zich ook - net zoals vele meesteressen in Nederland, België
en Duitsland - dat veel van haar trouwe volgelingen nu verstoken zouden blijven
van contact. Ze wist, dat een deel van haar
slaven in de stress zou raken, kwetsbaar
en zelfs hulpeloos zou worden omdat
er geen contact meer mogelijk zou zijn
met haar als meesteres.
Nu is het zo, dat ze zich weliswaar
voornamelijk op de Amerikaanse markt manifesteert, maar ze is
woonachtig op Bali in Indonesië - en
maakt als geen ander gebruik van de
techniek en mogelijkheden, die het internet biedt om toch in deze moeilijke
tijden met elkaar te blijven
communiceren. Ze maakte al
regelmatig een podcast
en ze besloot nu helemaal te gaan
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voor haar online thuis-trainingen, lessen en opdrachten, die ze aanbiedt via haar
eigen website www.YouWillPleaseMe.com
Op die manier kan ze haar volgelingen de kans bieden toch gebruik te maken
van haar diensten en daarvoor heeft ze een uitgebreid programma ontwikkeld.
Alle handelingen vinden nu uiteraard virtueel plaats en Mistress Eva is er van
overtuigd, dat ook in 2021 voldoende animo zal zijn voor haar computerlessen.
Mistress Eva begon haar unieke carrière in 2012 in de wereldberoemde studio
Salon Kitty in Australië. Ze reisde tot voor kort over de hele wereld en was o.a.
in Berlijn, Kaapstad, Londen en Singapore. Maar ook zij zit nu in lockdown in
Indonesië en met haar website zal ze ongetwijfeld op een nieuwe manier veel
liefhebbers trekken. Ook in Nederland, België en Duitsland zullen veel dames dit
voorbeeld volgen en virtueel hun volgelingen gaan domineren, want voorlopig
mag hier tot 1 september niets.
Vandaar dat het ons aardig leek om deze mooie meesteres uit Bali aan u voor te
stellen. Een kijkje nemen kan geen kwaad, toch?
Alle foto’s © www.youwillpleaseme.com
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Mijn Meesteres gaat dit weekend voor een weekje op reis. Ze had voor
zichzelf besloten, dat ze mij voor haar vertrek nog een keer wilde zien.
Dit had ze mij dinsdag via e-mail laten weten. In dit mailtje maakte ze ook
duidelijk dat deze ontmoeting wel eens een ommekeer in mijn leven zou
kunnen betekenen. Ik werd door deze mededeling bijzonder onrustig
en kon met geen mogelijkheid verzinnen wat ze daarmee bedoelde. De
opdracht luidde: Donderdag om 10.50 uur op spoor 1 van het station
Amersfoort klaar staan, zonder onderbroek. Ook moest ik mijn zware
metalen ballstretcher om mijn ballen aan hebben. Het sleuteltje daarvan
mocht ik onder geen beding bij me hebben, zodat alleen zij kon bepalen
wanneer hij af mocht. Als ze er achter zou komen dat ik toch een sleutel
bij me had zou mijn straf zeer, zeer zwaar worden.
Bij het lezen alleen al van deze opdracht begon mijn piemel spontaan
te lekken. Wat een opdracht. Wat zou mij allemaal te wachten staan?
Durfde ik dit wel aan? Allerlei vragen schoten door mijn hoofd. Met
als enig gevolg dat ik nog onrustiger werd. Ik begon te bibberen van
spanning en een eerste natte plek was nu al in mijn kruis te zien. Hoe
hield ik dit vol tot donderdag?
Na twee zeer onrustige dagen en nachten stapte ik, in de bevolen
outfit, in de auto en reed met de zenuwen in mijn lijf naar Amersfoort.
Ik was gelukkig ruim op tijd en liep naar het perron.Ik werd nu nog
zenuwachtiger dan ik al was en ik voelde het vocht in mijn broek lopen.
Mijn ballen voelden koud aan en ik hoopte maar dat niemand een
vochtplek zou zien.
Eindelijk kwam de trein aan en zag ik haar uitstappen. Toen ze mij zag,
kwam ze met stevige stappen op mij af en voor ik het wist gaaf zij mij
een zoen, terwijl ze met een hand in mijn kruis voelde of ik de ring wel
om had. Het was duidelijk. Ze liet, zoals gewoonlijk, niets aan het toeval
over.”Goed zo slaafje”, fluisterde ze mij in mijn oor,”de eerste test heb je
in ieder geval goed doorstaan. Stel me vandaag nergens in teleur, want
ik ben in een zeer strenge bui”, zei ze, terwijl ze een koffertje in mijn
hand duwde en mij mee trok.
Eenmaal in de auto legde ze meteen haar hand op mijn ballen en kneep.
Rechtdoor, linksaf, rechtsaf. Ik kon niet anders dan meteen naar haar
luisteren. Zij bepaalde vanaf het eerste moment alles. Aangekomen
in een winkelstraat, moest ik de auto parkeren en een parkeerkaartje
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halen. Toen ik dit gedaan had trok ze mij aan een hand met haar mee.
Voor ik het door had in mijn complete opwinding, liepen we een sexwinkel in. Wat nu weer, dacht ik. Wat is ze van plan?
De jonge verkoopster kwam met een glimlach op ons af. Meteen vroeg
mijn Meesteres waar de panty’s zonder kruis hingen. De verkoopster
begeleide ons naar een rek en liet er een aantal zien. Mijn meesteres
pakte er een en vroeg waar het pashokje was.
Nu duwde ze mij de panty in mijn handen en zei op strenge
toon:”Opschieten en aantrekken dat ding”, tegen mij. Ik kreeg meteen
een rood hoofd van schaamte. Wat zou de verkoopster wel denken? Ze
glimlachte slechts, alsof het de normaalste zaak van de wereld was en
leidde mij naar het pashokje. Voor ik het wist stond ook mijn Meesteres
binnen en deed de deur op slot.”Uitkleden en snel”, was haar opdracht.
Ik deed dit uiteraard meteen en binnen een paar minuten stond ik met
een kruisloze panty en mijn ballstretcher naakt voor haar. Vliegensvlug
klikte zij mij nu een paar handboeien om op mijn rug en tapete mijn
mond strak dicht met linnen tape.
Nu pakte ze al mijn kleding en stopte die in haar tas. “Zo mannetje, jij
blijft hier op mij wachten. Ik ga een paar boodschappen doen en zorg
dat jij je gedraagt. De verkoopster zal af en toe even komen kijken om te
zien of je gehoorzaam bent”. Voor ik het wist was ze verdwenen en liet
de deur op een kier staan.
Dit was werkelijk te gek voor woorden. Hoe had ik hier in kunnen lopen?
Geboeid en als een eerste klas slet achtergelaten in een vreemde winkel.
Ik kon geen kant op. Ik voelde mij vernederd als nooit tevoren. Erger kon
bijna niet.
Inderdaad kwam de verkoopster geregeld even kijken en kneep dan
telkens even in mijn ballen en tepels. Ik kon slechts kreunen. Zij wist
blijkbaar ook heel goed hoe je met een echte slaaf om moet gaan. Ook
hoorde ik geregeld klanten binnen komen. De angst dat een vreemde
mij hier zo zou zien was bijna ondraaglijk. Wat een situatie.
Eindelijk kwam mijn Meesteres het kamertje weer in met een brede
glimlach op haar gezicht. “Ik heb gehoord dat je braaf bent geweest.
Goed, dan mag jij je nu weer aankleden”, zei ze terwijl ze mij ontdeed
van de boeien en de tape. Sneller dan ooit had ik mij weer aangekleed
en ik mocht gelukkig weer mee. De verkoopster wenste ons nog een
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plezierige dag en lachte gemeen naar me. Eenmaal weer in de veilige
omgeving van de auto, zei ik mijn Meesteres, dat ik dit nooit meer
mee zou willen maken. Dit was de ergste vernedering die ik ooit had
meegemaakt. Zij lachte en voelde in mijn kruis. Mijn piemel was nog
stijf en lekte als een waanzinnige. Hierop zei ze dat het dan wel vreemd
was dat ik er blijkbaar zo opgewonden van was geworden. Inderdaad.
Ook hierin had ze weer gelijk. Zij wist altijd een manier te bedenken om
mijn grenzen te verleggen. Zij kent mijn innerlijke gevoelens als geen
ander en weet altijd precies hoe ver ze met mij kan gaan. Deze gedachte
maakte mij nog onrustiger dan ik al was. Want wat zou mij nog meer te
wachten staan?
Terwijl haar hand in mijn kruis bleef, moest ik haar aanwijzingen volgen
naar een ander deel van de stad. Na geparkeerd te hebben, liepen we
hand in hand door een drukke winkelstraat. Ik voelde dat iedereen naar
ons keek. Zou het zo duidelijk zijn. De Meesteres met haar slaaf of dacht
ik dit alleen maar? Uiteindelijk doken we een kleine lunchroom in en
zij bestelde iets te drinken en een klein hapje. In afwachting van de
bestelling gleed haar hand naar mijn strak staande ballen en kneep er
zachtjes in. Ik voelde het vocht uit mijn piemel lopen. Midden in een
drukke zaak. Ik probeerde haar hand zachtjes weg te duwen. Nu keek zij

Massad Extra/57

mij zeer streng aan en fluisterde in mijn oor dat ik dit meteen achterwege
moest laten, anders zou ze mij publiekelijk voor lul zetten. Uiteraard trok
ik mijn hand weg en liet haar begaan.
De bestelling kwam en ik nam een slok van mijn koffie. Ik zei dat de koffie
niet zo heel lekker was. Hierop nam zij mijn kopje en spuugde zachtjes
een lading speeksel in de koffie.”Ik denk dat het je nu beter zal smaken.
Opdrinken”, zei ze zachtjes. Ik deed het meteen. Het hield niet op met
vernederingen. Nadat ze een hap van broodje had genomen kauwde ze
flink en zonder op te vallen spuugde ze de hap in haar hand. Nu dwong
ze mij de hap uit haar hand te eten! Ook dit deed ik meteen. Ik was
volledig in haar macht. Ik wist het nu zeker en zij ook.
Ik rekende af en we liepen weer buiten in de drukke straat. Plotseling
trok ze mijn hoofd naar haar toe en zoende mij vol op de bek. Tot mijn
schrik duwde ze met haar tong een fijngekauwd koekje in mijn mond.
Weer een onverwachte verrassing. Iedereen keek naar ons maar zij had
er maling aan. Midden op straat liet ze mij haar uitgekauwde eten naar
binnen werken. Gelukkig was de weg naar de auto nu niet ver meer.
In de auto voelde ik me weer een beetje veiliger. Hoeveel van deze
verrassingen kon ik aan van haar?
Zij navigeerde mij rechtstreeks naar haar huis. Daar binnengekomen
moest ik mij meteen weer geheel uitkleden en mijn kleding inleveren.
Ik moest naar boven naar de badkamer. Daar werden mijn handen
boven mijn hoofd aan de douche ophanging vast geboeid en werd
wederom mijn mond strak dicht geplakt. Voor ik het door had werd al
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mijn borsthaar, okselhaar, schaamhaar en alle beharing tussen en op
mijn billen vakkundig door haar verwijderd. Ik raakte hier ondanks mijn
weerloosheid zeer opgewonden van en mijn pik lekte dan ook als een
idioot. Ook trok ze de panty tot op mijn knieën en scheerde zelfs mijn
bovenbenen volkomen kaal en glad. Hierna smeerde zij alle geschoren
delen in met een zalfje, wat een heerlijk fris gevoel gaf. Maar dat duurde
maar even.
Na een minuut of zo begon mijn gehele lijf enorm warm te worden en
te prikkelen. Alles gloeide. Ik werd hier zo mogelijk nog geiler door. Nog
nooit had ik mij zo kaal en slaafs gevoeld.
Ik werd losgemaakt en de studio ingeduwd, waar ik een strak korset
omkreeg geregen waardoor de ademhaling behoorlijk werd bemoeilijkt
en het net leek of ik tieten had omdat alles omhoog geduwd werd.
Tevens kreeg ik een hoge leren halsband om waardoor mijn hoofd niet
meer naar beneden kon. Hier werd door een oog aan de voorkant een
touw aan vast gemaakt. Tot overmaat van ramp moest ik in een strak
kort rokje stappen en een paar damesschoenen aandoen. Als slotstuk
werd mij een dames pruik opgezet. Ik wist echt niet wat ik zag in de
grote spiegel.
Hier stond een eersteklas slet. Ik als hoerige slet. Een volledige
metamorfose. Nu moest ik een tijdje in de rondte lopen zodat mijn
Meesteres mij goed kon bekijken, terwijl zij op haar gemak in de stoel
zat. Het viel niet mee in die strakke damesschoenen, maar het wende
snel. Na een paar rondjes te hebben gelopen, trok ze mij naar haar toe
en klikte snel een paar handboeien vast achter mijn rug .Ik moest nu op
mijn knieën gaan zitten.
De Meesteres ging voor over gebukt over de stoel staan, waardoor haar
geile billen naar achteren stonden. Ze trok, door haar benen heen aan
het touw aan de halsband waardoor ik, bijna voorover vallend, met mijn
gezicht in haar billen terecht kwam. Of ik nu wilde of niet, ik moest haar
bilspleet helemaal schoonlikken . Ik raakte behoorlijk opgewonden,
ook omdat ik met 1 oog in de grote spiegel het hele schouwspel kon
zien. Wat een gezicht. Ik als slet die gedwongen werd de billen van deze
strenge meesteres te likken. Mijn pik lekte inmiddels als een idioot.
Toen ze eindelijk het gevoel had dat alles netjes schoon was, duwde ze
mij weg.
60/Massad Extra

De polsboeien werden afgedaan. In plaats daarvan kreeg ik leren
polsbanden omgegespt.
Nu moest ik languit op de grond gaan liggen met mijn hoofd vlak onder
het grote kruis. Plotseling zette zij een soort kubus over mijn hoofd
heen en klapte toen een deksel dicht. Bovenin zat een gat waar net mijn
gezicht door kwam. Mijn handen werden aan beide zijden van de kubus
vastgezet en ze gooide een zwarte doek over de opening, zodat ik niets
meer zag en alleen mijn eigen, opgewonden, ademhaling nog hoorde.
Ik voelde dat er draadjes op mijn strak gespannen ballen werden
aangesloten. Ik werd nu erg onrustig en trilde overal. De tinteling begon.
De elektrische schokjes trokken dwars door mijn ballen heen en voelde
dat het besturingskastje op mijn buik werd gezet. Zo liet ze mij zeker
een kwartier liggen. Volkomen machteloos. Plotseling werd de doek
weggetrokken en zag ik het zalige onderlichaam van mijn Meesteres
langzaam naar beneden komen. Ze nam plaats precies boven op de
opening van de kubus. Met het variëren van de stroomstoten maakte
ze mij duidelijk dat ik haar kut vrijwel continu moest likken. Voor ik het
wist kreeg ik een enorme straal pis te verwerken. Ik slikte wat ik kon,
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maar kon de straal niet bijhouden, zodat er van alles langs mijn gezicht
liep. Tevreden over mijn prestatie stond ze eindelijk op en bevrijdde
mij uit de box. Ik was volkomen uitgeput. Ik werd nu ontdaan van alle
spullen, tot ik naakt voor haar stond en moest gaan douchen. Ik stond
nu echt op springen maar mocht onder geen beding klaarkomen van
de strenge vrouw. Ze bleef mij in de gaten houden terwijl ik onder de
warme douche stond.
Toen ik schoon gewassen terug kwam in de studio, zat zij rustig een
sigaretje ter roken en keek mij zeer voldaan en glimlachend aan.
Ik moest in al mijn naaktheid voor haar komen staan. Nu deed ze mij
plotseling een strak oogmasker om en boeide wederom mijn handen op
mijn rug. Wat was ze nu weer van plan? Ik voelde haar rommelen met
mijn piemel en ballen en na een paar minuten was ze klaar. Ik voelde
een apparaat om mijn zaakje en mijn ballen zaten behoorlijk klem. Het
oogmasker werd afgedaan en ik wist niet wat ik zag.
Ze had mij een kuisheidsgordel aangedaan. Zo’n doorzichtige van
kunststof en afgesloten met een koperen slotje, dat was omtapet
met plakband. Ik werd volkomen dol. Dit kon niet waar zijn. Ik was zo
verschrikkelijk geil en nu kon ik niets.
“Zoals je weet ga ik een tijdje op reis. Gedurende mijn afwezigheid wil
ik dat jij absoluut niet aan je zelf kan komen en klaarkomt. Dit apparaat
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kun je onmogelijk afkrijgen zonder de sleutel. Je kunt gewoon plassen
en douchen. Ik bepaal wanneer dat ding er weer af mag. Als ik vind, dat
je lang genoeg droog hebt gestaan zal ik je een SMSje te sturen met een
telefoonnummer. Smoel houden, aankleden en opsodemieteren”, zei ze
op een zeer hooghartige toon.
Dit was echt te gek voor woorden. Ik was eerst volledig door haar
uitgewoond en misbruikt en nu werd ik weggestuurd met een opgesloten
pik zonder mogelijkheid om aan mijn eigen gerief kon komen. Dit kon niet
waar zijn. Hoe kon ze mij dit aandoen? Ze weet toch hoe verschrikkelijk
geil ik nu al ben? Hoe kon ik dit ooit volhouden?
Ik probeerde nog iets terug te zeggen, maar voor ik het wist kreeg ik een
paar flinke klappen in mijn gezicht en schreeuwde ze dat ik nu echt weg
moest gaan. Ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb maar binnen 5
minuten zat ik volkomen overdonderd door haar meedogenloosheid in
mijn auto op weg naar huis.
Hoe gek het ook klinkt, maar door de kuisheidsgordel, die overigens voor
anderen niet te zien was in normale kleding, werd mijn geilheid alleen
maar groter en sterker. Het was inderdaad onmogelijk om het ding er af
te krijgen. Wat een enorme extra spanning gaf. Ik was echt overgeleverd
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aan de wil van mijn Meesteres.
De eerste twee dagen vielen nog wel mee, hoewel de geilheid
voortdurend langs mijn benen liep. Mijn pik werd geregeld stijf maar
kwam niet ver in de kleine buis.
De derde dag kon ik mijn gedachten nergens meer bij houden. Ik kon
alleen maar aan mijn bevrijding denken, maar er was nog steeds geen
sms. Dit gevoel is bijna onbeschrijfelijk. De spanning en de wetenschap
dat ergens ver weg iemand bepaalt hoe en wanneer jij klaar mag komen.
Heel langzaam kwam ik er achter dat ik alles, maar dan ook alles zou
kunnen doen om verlost te worden, maar wanneer zou het bevrijdende
sms-je komen. Ik werd steeds gekker en geiler. Iedere keer als mijn
mobiel geluid maakte kreeg ik hartkloppingen. Maar telkens was het
weer iemand anders.
Eindelijk op dinsdag middag. Alleen dit stond er:”Bel dit nummer
020-xxxxxxx en vraag om verlossing”. Wat was dit nu weer voor een vaag
bericht? Wat moest ik hier mee?
Ik trilde over mijn hele lichaam van de opgekropte spanning. Wie zou dit
nummer opnemen? Wat kreeg ik te horen? Ik werd echt helemaal dol
van opwinding
.
Om 17.00 uur had ik eindelijk de moed verzameld om het nummer
te bellen. Met trillende vingers typte ik het nummer in en bij drukken
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op de verbind toets voelde ik spontaan een straaltje vocht uit mijn pik
spuiten. Met bonkend hart wachtte ik op het opnemen van de telefoon.
“Hallo”, het was een donkere vrouwen stem. Ik stamelde dat ik van mijn
Meesteres om verlossing moest vragen. “Ok, ik weet er van. Kom morgen
om 16.30 uur precies naar dit adres (ze noemde straat en nummer), en
bel twee keer aan. Wees op tijd want anders kun je het schudden”, zei
de streng klinkende dame.
Ik bedankte haar en zei dat ik er morgen zou zijn.
Toen ik neergelegd had stroomden zowel het vocht uit mijn piemel als
mijn gedachten door mijn hoofd, dat het een gekkenhuis was. Die avond
en nacht was ik zeer onrustig en ik heb hooguit twee uur geslapen. De
volgende morgen stond mijn piemel nog steeds stijf in de kunststof buis
en lekte aan een stuk door. Op mijn werk ging alles verkeerd omdat ik mijn
gedachten echt nergens bij kon houden. Eindelijk, het was 15.30 uur. Ik
ging op tijd weg om geen risico’s te lopen. Het was erg druk onderweg en
ik werd steeds zenuwachtiger dat ik het niet op tijd zou halen. Dat ding
moest er af vandaag, Wat ik ook moest doen, dat kon echt niet anders.
Na de gestreste rit was mijn kruis echt volkomen volgelopen, maar ik
was op tijd. Ik wachtte tot 1 minuut voor tijd, liep naar de bel en drukte
twee keer. De deur ging open maar ik zag niemand. Ik stapte naar binnen
en de deur werd meteen achter mij gesloten. Vrijwel tegelijkertijd kreeg
ik een duw in mijn rug en werd de woonkamer in gedwongen.
Daar zat en vrouw op de bank een blaadje te lezen. Ze keek heel even
op en ging daarna verder met lezen alsof ik er niet was. Nu zag ik ook de
vrouw die mij had geduwd. Het was een vrij dikke vrouw, vrij klein maar
met een paar enorme tieten en een streng gezicht.
Zij nam plaats naast de andere vrouw op de bank en stak een sigaret
op. Ik stond werkelijk te trillen als een rietje door de doordringende
blikken van de twee vreemde vrouwen. De blonde bleef verder lezen
maar de andere zei:” helemaal uitkleden , en snel”. Ik deed dit uiteraard
onmiddellijk. Toen ik volledig naakt voor de twee, voor mij volledig
vreemde, dames stond met de kuisheidsgordel vol in beeld, voelde
ik me verschrikkelijk klein en nederig. Hoe heb ik ooit in zo’n bizarre
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situatie terecht kunnen komen? Het opsluiten van de mannelijkheid had
blijkbaar zeer diepe krachten en mijn Meesteres wist blijkbaar exact hoe
ik dat zou ondergaan.”Ik heb van je meesteres gehoord dat jij een goed
opgeleide likslaaf bent. Dat zal je dan nu aan ons moeten bewijzen om
je beloning te ontvangen. Ik ben Meesteres Dinie en dat is Meesteres
Karin, dus als je iets zegt spreek je ons zo aan, begrepen? Ik stamelde Ja
Meesteres Dinie, terwijl van spanning het vocht nu uit de kooi langs mijn
benen liep. Ik moest voor haar komen staan en kreeg meteen een paar
handboeien om achter mijn rug. Dinie deed haar benen uit elkaar en zei
dat ik haar dijen moest likken tot aan haar kruis. Ondertussen nam zij
geregeld een slokje van haar wijn. Karin bleef volkomen ongeïnteresseerd
doorlezen en keek niet op of om. Bij haar kruis aangekomen rook ik haar
vrouwelijkheid door de van vochtplekken doordrenkte slip heen. Het
was blijkbaar toch wel een geil wijf deze Meesteres Dinie. Met een snelle
beweging trok ze haar natte slip uit en wreef deze over mijn gezicht. Ik
proefde de geilheid van de strenge bitch en het was nog opwindend ook.
Toen ze weer zat deed ze haar benen weer uit elkaar, waardoor ik nu
haar kut zag. De schaamlippen hingen er uit en ze was niet geschoren.
Aan mijn haren trok ze mijn gezicht haar kruis in en ik moest haar likken
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en likken en likken. Af en toe kreeg ik bijna geen adem maar ik moest
doorgaan. Die kuisheidsgordel moest er af. Eindelijk, na een minuut of
tien, kwam de strenge vrouw op een vreselijke manier klaar en poot al
haar vocht in mijn mond. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Een vrouw
die kon spuiten. Blijkbaar had ik mijn werk goed gedaan. Dinie stond op
en bukte zich over de tafel naar voren. Ik moest nu al haar spleten goed
schoon likken. Toen ze eindelijk tevreden was gaf ze Karin opdracht om
met haar rug tegen de muur te gaan staan. Dit deed ze onmiddellijk,
maar bleef intussen gewoon doorlezen in haar blaadje. Dinie duwde
de benen van Karin uit elkaar. Ik werd gedwongen om op mijn knieën
voor het kruis van Meesteres Karin te gaan zitten. Toen trok Dinie de
strakke rok van Karin omhoog. Ik wist niet wat ik zag. Dit was een kerel.
Vlak voor mijn gezicht sprong een flinke pik naar voren en voor ik het
wist werd ik gedwongen het apparaat in mijn mond te nemen. Dit was
niet echt waar. Ik zat op mijn knieën met geboeide handen een kerel te
pijpen. “Doe nu goed je best klootzak en zorg dat Meesteres Karin een
zalig hoogtepunt in die slavenbek van je bereikt, anders ga je zo de deur
weer uit, zei Meesteres Dinie op een zeer strenge toon.”
Al zou ik tegenstribbelen, mijn situatie was duidelijk. Ik kon niet
anders dan mijn best doen om deze vreemde pik te laten spuiten, hoe
afschuwelijk ik het ook vond. Ik zoog en likte. Langzaam bewoog Karin
haar onderlichaam heen en weer waardoor ze mij als het ware in mijn
smoel neukte. Haar eikel bereikte regelmatig de achterkant van mijn
mond. Af en toe hoorde ik haar kreunen en ik hoopte dat het snel voor bij
zou zijn. Eindelijk kwam ze met een diepe kreun tot haar hoogtepunt en
spoot met enorme kracht het condoom vol. Uitgeput viel ik op de grond.
De meesteressen lieten mij even bijkomen. Ik voelde dat de handboeien
werden losgemaakt en ik mocht opstaan. Dinie en Karin namen nu weer
plaats op de bank alsof er niets gebeurd was. “Kleed je maar weer aan.
Je kunt gaan. Oprotten”, zei Dinie, terwijl ze een sigaret op stak.
“Maar u zou de kuisheidsgordel er toch af halen?” , stamelde ik met
trillende stem. “Wie heeft dat dan gezegd? Daar hebben wij het met
geen enkel woord over gehad, lul. Ik weet niet hoe je daar bij komt”, zei
Dinie op overtuigende wijze. “Maar ik dacht..” , zei ik. “Jij moet helemaal
niet denken. Wij hebben je heerlijk mogen misbruiken en verder niets.
Oprotten nu”. Ik was volledig overdonderd. Na alles wat ik heb moeten
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ondergaan. Zou mijn meesteres dit echt zo hebben bedoeld? Mij tot
op het bot vernederen en dan geen beloning geven? Dinie stond op en
sloeg mij twee keer hard in mijn gezicht. Ik wist niet hoe snel ik mij aan
moest kleden en na een paar minuten zat ik volkomen gedesillusioneerd
weer in mijn auto.
Ik probeerde meteen mijn Meesteres te bellen, maar zoals ik eigenlijk al
wist, stond haar telefoon uit. Wat moest ik nu? Te neergeslagen reed ik
naar huis. Het leek wel of de kuisheidsgordel steeds strakker ging zitten.
Alles knelde nu en ook mijn pik stond pijnlijk stijf in de buis. Ik was op een
ongekend geil niveau aangekomen. Dit was een geheel nieuw gevoel.
Mijn ballen waren ongehoord gevoelig en deden op een lekker manier
pijn. Ik moest nu echt klaarkomen, maar dat was nog steeds onmogelijk.
De nacht van Woensdag op Donderdag heb ik vrijwel niet geslapen. Van
alles ging er door mijn hoofd. Hoe lang zou zij mij nog laten lijden? Dit
kon nog wel een week, of nog langer duren. Deze gedachten maakten
mij zeer zenuwachtig. Donderdag was weer zo’n dag op mijn werk, waar
ik echt mijn gedachten nergens bij kon houden. Om 15.00 besloot ik dan
ook maar om naar huis te gaan. Toen ik mijn computer aanzette en de
mail checkte, kreeg ik de schrik om mijn hart.
Mijn meesteres vroeg mij in een mailtje of ik me vermaakt had tot nu
toe. Ik antwoordde meteen dat ik haar nu wel heel erg gemeen was gaan
vinden en dat ik door de diepste dalen van mijn leven was gegaan. Nu
antwoordde zij, dat ik mijn webcam moest aansluiten en inloggen op
MSN.
Met trillende handen deed ik dit. Ik moest de camera op mijn opgesloten
pik richten en afwachten. Na een paar minuten wachten, kreeg ik haar
strenge gezicht in beeld en schreef ze dat ik de tape van het slotje af
mocht halen, wat ik ook meteen deed. Weer een onverwachte verrassing.
Dit slotje had helemaal geen sleuteltje nodig. Het bleek een cijferslot te
bevatten.
Nu schreef ze dat op de binnenkant van de tape een 3-cijferig nummer
stond geschreven. Nee, dit was niet waar. De gehele tijd had ik mij zelf
kunnen verlossen van de pik kwelling, zonder dat ik dat wist.
Dit was echt weer iets van Mijn Meesteres. Dit had niemand anders
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kunnen verzinnen. Wat gemeen, wat ingenieus, hoe ongenaakbaar.
Maar wat een droom was het, een diep verlangen, dat nu op het punt
stond te worden gerealiseerd.
Ik mocht mij nu ontdoen van de kuisheidsgordel, wat mij verschrikkelijk
opwond. Dit maakte het weer moeilijker om hem er af te krijgen, maar
uiteindelijk was mijn gehele zaakje weer vrij. Ik masseerde meteen mijn
pijnlijke delen en kreeg een heel diep warm gevoel. Dit kwam tevens
omdat mijn Meesteres precies kon zien wat ik deed.
Nu moest ik mij, goed zichtbaar voor de camera, aftrekken. Zij moest
en zou getuige zijn van de manier waarop ik na deze dagen van
gevangenschap voor haar klaar zou komen.
Tevens moest ik mijn eigen sperma daarna meteen weer oplikken en
doorslikken. Geen probleem. Ik zou nu echt alles doen.
Daar stond ik dan. Ik trok eerst langzaam en toen steeds sneller,terwijl ik
naar het strenge gezicht van mijn Meesteres bleef kijken. Ik voelde dat
het niet lang zou duren en voor ik het wist kwam ik op een ongekende,
heftige manier klaar en spoot een lading in mijn hand naar buiten als
nooit tevoren. Meteen likte ik, goed in beeld, alles weer op. Dit was echt
een ervaring die zo diep uit mijn binnenste kwam, dat ik nog minuten
lang na schokte. Ongelofelijk.
Mijn Meesteres was tevreden.
Ik had mij totaal overgegeven aan MIJN MEESTERES.
Slaaf Wim

Massad Extra/71

Foto © Jan Lien
Mrs Hibiki in OWK
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Corona Prikkels

In de nieuwsrubriek How Bizarre proberen wij een overzicht te bieden van gebeurtenissen op het SM vlak, die voor onze lezers(essen) interessant zouden kunnen zijn.
Wij proberen u via deze rubriek te informeren over feesten, die zijn geweest of nog
moeten komen; studio activiteiten of winkelopeningen. Gezien de situatie hebben wij
besloten de naam van de nieuwsbericht om te dopen in Corona Prikkels...
Heeft u zelf iets te melden, wat voor de Massad lezer(es) van belang kan zijn, laat het
ons dan weten op info@massad.nl of info@massad.com, twitter, facebook of via instagram @massadmagazine
Uitgesteld of afgelast
Het zal niemand in de huidige situatie verbazen, dat veel evenementen, feesten en bijeenkomst zijn afgelast of verplaatst naar een later
tijdstip dit jaar. We proberen dit voor onze lezers samen te vatten,
zowel hier in de extra edities van Massad als op de website, die voortdurend wordt gevoed en aangevuld met nieuwe en actuele informatie. Dus altijd verstandig om even te kijken op www.massad.com of
sociale media @massadmagazine
Boodschap organisatie KWS
Lang hebben wij de berichtgeving omtrent de Covid-19 crisis gevolgd
en gekeken of er mogelijkheden zouden komen met betrekking tot
het doorgang laten vinden van de KWS aanstaande 7 juni. En hoewel
er elke week weer nieuwe aankondigingen zijn met betrekking tot
versoepeling of mogelijke (toekomstige) beperkingen, moeten wij de
conclusie trekken dat ‘tot 1 september er geen vergunningsplichtige evenementen mogen worden georganiseerd’ een hard gegeven is
waar wij op dit moment mee moeten leven.
Daarom laten wij u hierbij weten dat de KWS van 7 juni 2020 (voorlopig onder voorbehoud) zal worden verplaatst naar 1 november
2020. Daarbij willen wij ter zijner tijd ook onderzoeken of er - mits 1
november een KWS kan worden georganiseerd - voldoende draagvlak
zou zijn om de KWS qua openstelling langer kan doorgaan. Mogelijk
is de KWS in november een eerste event in onze community, waar
veel mensen bereid zijn om naar toe te gaan. Een en ander onder
voorbehoud en in afwachting van de situatie in november. Volg onze
informatie op via de sociale media!
Boodschap Ero’n Joy
Zoals u in de afgelopen edities van Massad heeft kunnen lezen was
het de bedoeling om op 6 en 7 juni de Ero’n Joy bdsm en fetisj markt
te organiseren in Keulen maar helaas zijn evenementen in Duitsland
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tot zeker 1 september - en misschien zelfs wel later - verboden. Er
is tot eind van het jaar een verbod op alle evenementen (ook de niet
vergunningsplichtige) met meer dan 5.000 bezoekers per dag. Hoewel de fetisj markt niet zo grootschalig wordt, hebben wij in overleg
met de verhuurder van de lokatie besloten het evenement te verplaaten naar 17 en 18 oktober 2020; lukt dat niet, dat gaan we naar
5 en 6 juni 2021!
We zijn momenteel ook bezig om voor onze bezoekers en exposanten
een “virtuele expo” samen te stellen. die op onze website voor alle
geïnteresseerden toegankelijk zal zijn. Op die manier kunnen liefhebbers toch zien, wat ze missen en kunnen handelaren alsnog hun
producten onder de aandacht van het publiek brengen. Kijk daarom
regelmatig op onze website www.ero-n-joy.com, zeker voor het
laatste nieuws.
Loversland verplaatst
In Nederland had een nieuwe editie van Loversland eind maart 2020
moeten plaatsvinden, waarbij er ook een heus SM eiland zou komen,
dat door niemand minder dan de mensen achter Damax Steel zou worden opgezet en ingericht. Maar ook hier moest men het evenement
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verplaatsen naar een
later tijdstip - en dat
is voorlopig en onder
voorbehoud 25 tot
en met 27 september
2020 geworden, wederom in de IJsselhallen te Zwolle. Al
het voorbereidende
werk van Damax was
niet voor niets want
het nieuwe concept
van het SM Eiland
met veel kraampjes
met bdsm gerelateerde producten en speeltjes verhuist gewoon mee naar de nieuwe
editie. Iets om naar uit te kijken, dus. Speciaal voor de beurs had Damax een prachtige reeks verwisselbare zwepen van metaal gemaakt
- voor meer info en eventuele bestellingen zie de website van Damax:
www.damaxbdsm.com
Venus 2020 beurs gaat niet door
En ook in Berlijn zal in oktober de grootste seksbeurs van de wereld,
de Venus beurs vanwege de maatregelen van de Duitse regering niet
plaatsvinden. In de deelstaat Berlijn zijn ook alle evenementen met
meer dan 5.000 bezoekers per dag verboden en bij de Venus beurs
komen per dag zo’n 10.000 tot 15.000 bezoekers naar al het nieuws
op erotiek gebied kijken dus niet verwonderlijk, dat de beurs geen
doorgang kan vinden. De organisatie heeft al aangekondigd, dat de
beurs van 21 tot 24 oktober 2021 in de bekende beurslocatie van
de Messe Berlin plaatsvindt, mits er dan hopelijk een eind aan alle
corona narigheid is gekomen. Ondertussen blijft de organisatie liefhebbers van erotiek wekelijks door middel van een nieuwsbrief op de
hoogte houden van alle ontwikkelingen om erotiek gebied. Ook kan
iedereen, die nu al een kaartje voor de beurs had gekocht in de voorverkoop, het geld hiervoor terugvragen of behouden, want de kaarten
zullen ook volgend jaar gewoon geldig zijn (of voor die tijd worden
omgewisseld/geruild voor nieuws toegangsbewijzen). Meer informatie over de gang van zaken en de Venus beurs in het algemeen op
www.venus-berlin.com
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German Fetish Weekend
Het German Fetish Weekend,
dat in mei had moeten plaatsvinden, is verplaatst naar
september van dit jaar in de
hoop, dat de autoriteiten dan
toestemming geven om het
evenement, inclusief de bdsm
beurs door te laten gaan. Er
waren vooraf al wat problemen vanwege de mogelijke
sluiting van een van de feestlocaties, de Kit-Kat club maar
dat is gelukkig op de lange
baan geschoven. Het is nu
de vraag, wat wel kan in september in Duitsland en ook, of
de grenzen dan al open zijn
voor reizigers. Hou daarom de
website ook goed in de gaten,
want daar vind je regelmatig updates aan - of kijk bij ons, want ook
wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Alle info op www.germanfetishball.com
En wat ook vast staat: in 2021 zijn de data van het German Fetish
Ball Weekend XVIII 10 -16 mei; misschien al vast handig om te noteren in de agenda.
Eindelijk online: Podcast over Massad
Op verzoek van de samensteller van SinQuest, Dirk de Jong is er
onlangs een interview afgenomen door hem
samen met Iris, onze medewerkster met Bert
Wibo, de uitgever van dit blad. Op die manier
hoopte SinQuest haar luisteraars iets meer te
weten laten komen over de man achter het blad
maar ook over de geschiedenis van Massad zelf.
Het was een aangename middag, waarin ruim
drie uur lang allerlei gebeurtenissen uit de rijke
geschiedenis van dit blad de revue passeerden
maar ook herinneringen werden opgehaald aan
vele oude bekenden uit de fetisj en BDSM wereld.
Het moet worden gezegd, dat de samensteller
van de SinQuest zijn uiterste best doet om elke
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gast, die hij voor dit programma uitnodigt, aan het woord te laten.
Bij het ter perse gaan van dit nummer kunnen liefhebbers naar een
twaalftal afleveringen luisteren met o.a. Hans West (bekend van Kink
Info), Jeanet Manders (psychologe), Bob (van Ropemarks), uiteraard
ook onze “eigen” Iris, Meester Erik en Meesteres Madieanne, Meesteres Manita maar ook nog min of meer onbekende mensen in de
scene zoals Michelle of Wolf, die ook een steentje bijdragen aan de
fetisj wereld in Nederland. Meer dan de moeite waard om eens naar
te luisteren: https://dirkdej.home.xs4all.nl/SinQuest/podcast
Nieuwe wet in de maak
Terwijl heel Nederland in de ban van corona is, malen de ambtelijke
molens geruisloos door en worden er een aantal wetten voorbereid,
die wellicht als een hamerstuk door de kamer zullen worden geloodst.
Zo wordt alle seks met iemand die dat niet wil strafbaar. Dat staat in
een wetsvoorstel, dat minister Grapperhaus indient. Als je weet dat
de ander seks niet wil, maar ook als je dat had kúnnen weten, komt
strafbaarheid in beeld. Bij twijfel heb je de plicht te vragen of de ander het wel prettig vindt wat er allemaal gebeurt.
Zaken als verkrachting en aanranding zijn al langer strafbaar, maar
die zijn soms moeilijk te bewijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er
geen geweld wordt gebruikt of als het slachtoffer uit angst verstijft en
zich daardoor niet kan uiten of verzetten.
Als oplossing daarvoor wil de minister nu nieuwe seksuele misdrijven
opnemen in de wet, waarin niet dwang maar seks tegen de wil het
criterium wordt. Daardoor hoeft het Openbaar Ministerie niet langer
te bewijzen dat het slachtoffer zich heeft verzet of zich niet aan de
seksuele handelingen kon onttrekken. Wel moet uit de verklaringen
blijken dat de seks inging tegen de wil van het slachtoffer.
In Zweden moeten mensen sinds een jaar altijd toestemming vragen voordat ze met elkaar gaan vrijen. Ook een nieuwe Spaanse wet
heeft die strekking; seks zonder expliciete toestemming wordt voortaan gezien als verkrachting.
Dat gaat onze minister Grapperhaus te ver, maar diegene die de seks
initieert, krijgt wel een grotere verantwoordelijkheid. Het wordt dus
strafbaar als je seks hebt met iemand van wie je weet dat hij of zij
niet wil. Maar ook als je had kunnen weten dat de ander niet wil.
En dan is het even de vraag, in hoeverre bdsm liefhebbers hiermee
te maken krijgen. In de bdsm wereld is (in 99% van alle gevallen)
sprake van wederzijdse goedkeuring maar wat als de relatie wordt
verbroken en haat plaats maakt voor de liefde. Het zou nog wel eens
voor problemen kunnen gaan zorgen in de bdsm gemeenschap.
We houden de vinger aan de pols en u als lezer(es) op de hoogte.
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Tot het
volgende nummer
Let goed op jezelf
#staysafe
#stayathome
#daslief
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