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Hoi, 
  
Ik ben 44, behaalde twee jaar geleden mijn eerste master en heb een 
uitdaging voor je: Ik ben maagd en heb al helemaal geen ervaring met 
intimiteit. Wat vang jij aan met zo'n perspectief? 
  
Zelf ben ik op zoek naar vrienden of een extra klik. Ik kijk er naar uit heel open 
te praten over wat me momenteel bezig houdt, hoe ik ermee omga en waar ik 
naartoe wil. 
  
Een keer afspreken voor koffie zou ik heel tof vinden. 
  
Mr Standaard 





In de laatste zes maanden pas het bdsm-milieu opgezocht. Op die manier 
vertoef ik nu in een seks verzadigde omgeving bevolkt door mensen die 
gemakkelijk over erotiek en hun emoties kunnen praten. Omdat ik in de 
vanilla omgeving de afgelopen decennia niets van bakte leek dit een manier 
om mijn kansen tot intimiteit te verhogen.  
  
De voorbije maanden zit ik al eens op een feestje omgeven door blote konten. 
Dat zijn leuke avonden. 
  
Ik ga naar een seksuoloog en heb met een vriendin de eerste fase van 
sensate focus oefeningen gedaan. Met andere woorden een full body 
streeloefening waarbij in de eerste fase de erogene zones vermeden worden. 
Dus ik streel haar 20 minuten en zij mij. Was een machtige belevenis. De 
seksuoloog was ook onder de indruk. Zij vermoedde wanneer ik met 
lichamelijk contact zou geconfronteerd worden ik dan psychologisch zou 
blokkeren. Dit bleek dus niet zo te zijn. Bij mij gaat het erom dat ik heel 
expliciet de toestemming nodig heb van een ander alvorens ik iemand durf 
aanraken. Toch voelde het wel een beetje kiele-kiele aan kwestie van 
grenzen want ik had het vooraf niet met haar vriend besproken. 
  
Wat betreft kinks ging bondage met touwen (shibari) vlot, het zit van nature in 
mijn vingers en is een waardevolle vaardigheid. Ik werk aan een scenario 
voor een act tijdens een bdsm-feestje over twee weken. Ik weet niet of jij daar 
details van wil horen. Het lijkt misschien alsof ik een one-track-mind heb. Het 
houdt me bezig vooral doordat alles nog zo nieuw is. Het vertrouwen om later 
privé aan bondage te doen bouw je makkelijker op tijdens een publiek spel.  





 



‘Wat zei je?’ vroeg je. ‘Dat het touw rond mijn polsen is losgekomen’, 
herhaalde ik. 
Ik stond in mijn badkamer voor je met enkel touw rond mij, een harnas die je 
zorgvuldig aan het afwerken was. Mijn handen had je samengesnoerd. 
Verschillende keren al had je gevraagd of het niet te strak zat en/of het nog 
ging, die handen zo omhoog. Het korset rond mijn borsten was een nieuwe 
techniek voor je en het vraagde wat aftasting hoe strak de touwen mogen 
zitten. Je vond het ook leuk om in mijn tepels te knijpen zodat ze iets meer in 
het oog sprongen. ‘Handig’, had je gezegd, ‘zo blijven de touwen 
gemakkelijker op de juiste plaats’. Je was al bezig met het koord rond mijn 
heup te draperen, tussen mijn benen door, een knoop hier en daar. Soms 
nam je meer afstand om te controleren of de laatste knoop estetisch 
verantwoord was. 
-Dat is wat ik hoopte naar waar je keek-  
Tenslote was ik enkel een model, ietwat te bereidwillig misschien, maar een 
model om nieuwe lussen en harnassen op uit te proberen. Zodat ik zou weten 
hoeveel ik kon afdwingen van jouw slachtoffers die ik in beeld wou brengen. 
Je kon het niet laten je vinger tussen het koord en mijn huid te knellen om 
stevig aan te rukken zodat ik wankelend op mijn voeten stond, steeds weer 
mijn evenwicht zoekend. 
Nu was de knoop rond mijn polsen losgekomen. ‘Je hebt me niet goed 
genoeg vast geknoopt’, had ik je nog plagend verweten. 
Je nam mijn handen en spande het touw terug aan. ‘Ik heb je teveel vrijheid 
gegeven van in het begin’, op die manier snoerde je me de mond. 
 


