
Was niet de bedoeling 

Hoofdstuk 1: paniek! 

'Alleen thuis? bel me dan' appt Lizz, mijn nichtje, de stiefkleindochter van mijn broer. 

Hij is overleden en ik heb de opa rol overgenomen. 

Op de eerste ring lacht ze me toe "Ha oompje, hoe gaat ie? " 

"Fijn, behalve dat ik mijn lief mis en hier alleen in mijn Franse huis zit. Wanneer kom jij 

me blij maken met je twee kleinen en je nieuwe amant? " 

"Je kan dus gezelschap gebruiken, morgen of zo? " Ze draait haar mobieltje en ik zie haar 

vriendin Diane, behuild naar me kijken. Ik ken haar als een feestbeest, er is dus duidelijk 

wat fout. 

Snikkend vraagt ze "Kan ik bij je onderduiken? Me Robin heeft mot met zijn schietgrage 

crimineeltjes. En die dreigen mij wat aan te doen en daar heb ik geen zin in en, en en…." 

Bange tranen over haar donkere wangen en radeloosheid in haar blik. Terwijl ik sussend 

praat en luister, werken mijn gedachten als een razende machine hoe we dit kunnen 

regelen. Op mijn laptop zoek ik naar vluchten her en der en krijg een idee. 

"Dan ben je beter bij mij, toch? Maar je spoor hierheen moeten we uitwissen. Ik denk, dat 

je met een luidruchtige ruzie bij Robin weg moet. Dan ben je waarschijnlijk niet meer 

interessant en komen ze niet achter je aan. Ga nu met Lizz naar jullie appartement om 

wat van je spullen te halen. Je roept dat je naar je tante in Moengo gaat en nu je koffer 

pakt." 

"Ik heb geen tante in Moengo!" 

"Natuurlijk niet, maar ik moet je op een vlucht naar Parijs-Orly hebben en wel zo snel 

mogelijk. Daar vliegen ze morgen om 1 uur op Cayenne in Frans Guyana. En dat is maar 

een pontje ver van Moengo. En geen ogen op Zanderij, die je niet zien uitstappen. Jij 

neemt op Parijs-Bercy de intercity naar hier en niemand weet waar je zit. Dan hebben we 

een waterdicht verhaal voor je vriendinnen, dat Lizz kan rondroddelen. 

Op Schiphol pin je zoveel mogelijk contant en zet je mobiel uit. Je geeft die aan Lizz. Neef 

Jackie kan die naar Moengo brengen, hij gaat deze week naar Suri. Hij zet hem daar aan, 

stuurt wat berichtjes her en der en laat hem daar later -goed gestript- stelen.  



Ik geef je hier een Franse mobiel, waar je alleen Lizz en mij mee belt. Ik boek je vlucht 

Schiphol-Cayenne en je treinticket naar hier. Je ziet zo mijn mail met de gegevens bij Lizz 

komen. Zeg je namen zoals in je paspoort en je geboortedatum" 

"Jeez! Jij schakelt snel! Diane Francina Yellwell. 14-7-1998, Paramaribo" 

"Ok. En pas op, je appartement kan gebugd zijn, en jullie telefoons afgeluisterd en 

getraced. Stuur een vriendin naar Robin, die hem amoureus in zijn oor kan fluisteren wat 

je van plan bent. Jullie stappen binnen als ze op de bank liggen te seksen. En daar gaat de 

ruzie dan weer over." 

"Wat ben jij slecht!" roept Lizz en lacht naar me "Je hebt op die party laatst Linda toch 

gezien? Robin heeft het alsmaar over haar bobbies. Die kan ik om een boodschap sturen". 

"Groot, slank, zwart en benen tot haar tieten? Mmmm, ja, kan ik me wel iets bij 

voorstellen. Ik ga voor je boeken, laters!" 

Even ben ik nog in gedachten bij Linda, hoe ze buik aan buik met me danste, zij een kop 

groter dan ik, dus mijn hoofd tussen haar volle, zachte tieten. Stof voor erg natte dromen 

van een oude man als ik. 

+**+ 

Twee uur later krijg ik via Lizz een foto van verschrikt kijkende Robin en Linda, zijn 

genot diep in het hare met datum en tijd. Gaat werken als wraakporno, Jaloers op hem? 

Op zijn pik daar? Zeker. 

Een nummer, dat ik niet ken, sms't me. "Burner phone. Hebben we in elke koffer met een 

anonieme creditcard. Mission accomplished. Alles bij me voor een paar weken. Zie je 

morgen!" 

Hoofdstuk 2: Diane 

Onopvallend reizen had ik gezegd. Diane met een rood koffertje in een signaalrode, strak 

aansluitende en te korte jurk, die haar donkere lijf alleen maar accentueert, is een baken 

op het grauwe perron als ik haar opwacht. Zelfs mijn kuise bisous halen jaloerse blikken 

van de mannen om me heen, die gauw doorlopen met een zichtbare tent, opgelopen in de 

trein, denk ik zomaar.  

"Honger of trek?" vraag ik, stoppend voor een sandwicherie. "Tonijn, rauwe ham, 

knoflookstijve salami? Of ben je een vega-vagi?" 



"Nee, ik hou van vlees in mijn vagi" lacht ze, over haar heuveltje aaiend "doe die droge 

worst. En tonijn." Ik kom terug met twee stokbroodjes, - die hier sandwich heten- en 

dampende koffie.  

Buiten de stad, In de auto door de smalle, diepe dalen rijdend, bochtig en rotsig, stop ik 

op een mooi parkeerplaatsje , we stappen uit en gaan op het bankje zitten eten. Ik breek 

de broodjes in twee en we eten stil en slurpen onze koffietjes. 

Ik staar ongegeneerd naar haar boezem, hoe dikke korstkruimels op haar bruinzwarte 

borsten en in haar décolleté vallen. In mijn ooghoeken zie ik een eekhoorntje op een tak 

met mij mee gluren. Ik fluister "niet bewegen. Eekhoorntje in de boom links van je. Is vast 

een mannetje, kijkt net zo geil naar die kruimels op je tieten als ik." 

Ze draait haar ogen naar links en glimlacht. "Zou hij op mijn schouders durven springen 

en me met die kleine grijphandjes betasten tot alle kruimels op zijn en nog wat 

rondzoeken in mijn décolleté?" 

"Oh ja, en anders ik wel. Maar ik heb koude vingers en van die in je valleitje, krijg je stijve 

tepels en dat moeten we maar niet hebben, zo zonder bhtje. Heet dat eigenlijk ook 

commando?" 

Ze schatert het uit en het eekhoorntje springt weg, ongetwijfeld met een stijffie. Ze pakt 

mijn linkerhand en voelt mijn vingers, één voor één van onder naar boven. "Zacht zijn ze 

en lang" zegt ze dromerig, haar tepels priemen nu in de rode stof van haar jurk. Als ze me 

los laat, schamp ik er achteloos met de achterkant van mijn vingers langs. Ze geeft me 

even een blik van 'fuck me now!' en dan is het weer normaal tussen ons. 

Terwijl ze over mijn blote onderarm streelt, zegt ze "Je gaat me goed verstoppen, denk ik. 

En het is hier mooi!"  

"Ruig, vooral, ik waarschuw je, platteland en geen uitgangsleven. Restaurants zijn alleen 

rond het middaguur open en no way clubbing. Je zit opgescheept met een man, drie keer 

zo oud als jij." 

"Aaaach, wel veilig toch? Net mijn opa…. Zijn handen verdwaalden altijd naar verboden 

plekjes als hij me knuffelde. Maar verder ongevaarlijk." 

"Ik ben vooral antammig en knuffelig. Maar dat kan uit de hand lopen, heeft Lizz je dat 

verteld?" 

Ze grijnst "Je hing een paar maanden terug toch de jonge god uit met haar? En haar 

genomen op elk liggend vlak in je huis?" 



"En tegen de staande vlakken. Nee, dat zie je verkeerd. Ik had mijn broer beloofd net zo 

goed voor haar te zorgen als hij, voor hij overleed. Toen ik haar nodig had in mijn verdriet, 

was ze er voor me. En ja, ik overdrijf wel eens…" 

"Je verwacht dat toch niet van mij, toch?" 

"Nee, je hebt je eigen kamer en je zal me echt moeten verleiden, als je me nodig hebt. 

Maar neem het me niet kwalijk als ik gluur en van je lijf geniet en kleine Desi uit 

waardering naar je zwaait. " Voor de zoveelste keer al probeer ik me haar tepelgekroonde, 

pronte borsten voor te stellen, haar strakke kontje en –nee stop nou, Desi. 

Ze staat op, kust me op haar voorhoofd. "Ouwe man!" zegt ze, als ik over haar mooie 

billen aai. 

+**+ 

Verder onderweg, vertelt ze van de druk en spanning, maar ook angst van de laatste 

weken. Hoe ze eigenlijk niet meer buiten durfden, een vriend op straat was 

neergeschoten en het meisje van een andere vriend verkracht door drie jongens, toen ze 

alleen thuis was. Geen kring om in te blijven leven, daar moet nogal wat veranderen. 

Angsttranen. Ik streel even haar schouders, niet te lang in deze korte, scherpe bochten….. 

Ze is nog steeds gespannen al ze het huis heeft geïnspecteerd, het uitzicht heeft genoten, 

zich heeft opgefrist en in een lang t-shirt op de bank gaat liggen. In wat ik een 

egelhouding noem, helemaal opgerold. En schokkende schouders, ze huilt stil. 

Ik kom met prosecco's aan en plof naast haar. "Je mag uitademen, hoor. Ontspan je nou. 

Robin redt zich er wel uit, hem doen ze niks, toch? " Ik masseer haar nek zachtjes en ze 

zucht diep. Ze komt overeind en kijkt me door haar tranen aan, legt haar hoofd op mijn 

linkerschouder tegen mijn oor en we slaan onze armen om elkaar heen. 

Veel later, als ze weer rustig ademt zegt ze over mijn schouder "Ik weet niet, het moet een 

paar weken afkoelen. Als de volgende deal goed gaat, waait het wel over. Hoop ik, die 

jongens zijn nogal wraakzuchtig, maar ze hebben Robins' witwasserij nodig." 

+**+ 

Hoofdstuk 3: le lendemain 

Als ik mijn ogen open doe, staat ze in de deuropening naar me te kijken, haar t-shirt net 

te kort om haar –niet ingepakte- mons effectief te verbergen. Zeker van onderaf. 

"Beetje geslapen?" 



"Oh, ja, goed bed, dat. Kan ik hier topless zonnen? Of wil je me in bikini?" 

"Laat me keuren. De buurman is 84 en heeft een zwak hart. Die willen we niet dood van 

zijn stoepje laten vallen, toch?" 

In een snelle zwaai ligt haar t-shirt op mijn hoofd. Even geniet ik van haar geur, maar 

mijn nieuwsgierigheid is groter. Ik ruk het weg en zie haar prachtige, donkere lijf in alle 

vrouwelijke heerlijkheid voor mijn ogen. Ik probeer serieus haar gezicht te bereiken, maar 

de route van pubes, via priemende tepels is lang. Ze lacht, slaat mijn dek terug "betrapt" 

als ze kleine Desi ziet staan wijzen. "kom, vieze ouwe, naked breakfast op het terras." 

Tafel gedekt, de net door de Renée bezorgde marguerite al gebroken, breakfast tea 

ingeschonken, belegjes, enfin, compleet. De zon glanst op haar huid. Als ze dik jam op 

haar broodje doet, hoop ik dat ze knoeit, op haar pronte borsten. En dat zeg ik dan ook. 

"Je hebt een geile geest. En me dan lang schoonlikken, zeker."  

Ik bloos. "Ik pomp je een dubbel luchtbed voor je op. En je moet je smeren, hier, we zitten 

op 720 meter, UV XXL hier. Ik heb olie, melk en crème op mijn bureau staan, kies terwijl 

ik je bedje spreid." 

Ze kiest olie, zoals ik hoopte. "Doe me rug" en reikt me de spay aan. Mijn handen dwalen 

van haar schouders langs haar ruggengraat tot haar stuitje, over haar volle billen en langs 

haar zij terug naar boven. Ik roer de aanzet van haar borsten, ze giechelt. 

"Je bent zo anders! Met alle mannen had ik al op mijn buik gelegen, met hun nagel in me. 

" 

"Oh, nee, joh. mag ik je voorkant ook doen?" Ze knikt "Ga liggen dan" En dan sproei ik de 

olie over haar prachtig pronte borsten en wrijf met mijn palmen haar tepels strak. 

Dan zuidwaarts, haar strakke buik, de v tot haar volle mons, dan vanaf haar voeten 

omhoog, tot ik haar strakke, harde dijen mag strelen, aan de binnenkant. Ze spreidt 

voldoende om haar lippen te voelen met pink en zijkant van mijn hand, niet te erotisch, 

Desi! 

"Klaaaaaaar meisje, ga lekker liggen stoven, ik ga in de tuin werken." 

Ik rij te vaak met mijn kruiwagen langs, ze hoort me, zacht piepend aankomen en poseert 

wat. Desi groeit wat.  

Ik knip hand-grote rozen – warm oranje roze compassion – en leg er een onder haar 

mons , een op haar navel en twee op haar tepels en twee op haar oksels. Prachtig contrast. 



Ze lacht, ik pak haar smartphone en maak wat foto's om te delen later. Ze ziet er lief en -

wat mij betreft- nog maagdelijk uit…. 

 

 

Ze lacht "Laat me jou eens goed bekijken" en ik draai me rond voor haar, laat trots zien 

dat ik geen bolle buik heb, mijn armen hoog moet houden om geen hangtieten te hebben, 

draai mijn tepeltjes hard en maak rapier bewegingen met mijn fiere, dunne prikker, best 

lang voor zijn leeftijd. Ik trek zijn mutsje wat terug, zodat hij ook kan kijken. De warmte 

maakt, dat mijn ballen laag hangen te zwaaien. Ze vindt het schattig hoe mijn billen wat 

kreukelig in mijn dijen zakken. En dàt vind ik nou weer genant aan mijn lijf. "Nee, ik vind 



dat lief, zo doorgroefd. Mijn broertje van 16 is strak en glad, maar nog een lousy minnaar. 

En jij moet al veel vrouwen hebben blij gemaakt. " 

Ik trek een parasol boven het luchtbed en vlij mijn gebruinde lijf tegen haar zij, brutaal 

een hand op haar buik leggend. Ze valt in slaap en snurkt zachtjes, lief. Ik laat 

ongegeneerd mijn ogen over haar lijf glijden in erotische fantasieën, maar ook ik zak weg 

in een zonneslaapje. Ik schrik wakker als Desi zijn mannengeluk over mijn navel stort, 

schokkend, zonder handen. 

 "Ik plaag je vast teveel" zegt ze en gaat met een vinger door mijn nog warme zaad, ze likt 

een vinger af, grinnikend en mijn buikje wit wassend. 

"gicler sa foutre heet dat hier, heb jij nou een nat sneetje? "  

 "Voor jouw informatie, ja. Klinkt sexy trouwens in het frans, prutje spuiten, je hoort het 

ritselen.... wil je kijken hoe ik mezelf klaar speel? " 

"En dat heet dan weer jouir, zit iets van blij worden in, beter dan klaar komen, dat klinkt 

zo pragmatisch..." 

Ik ga in kleermakerszit tussen haar gespreide benen zitten en let goed op, waar haar lange 

vingers met fel rode nagels haar pretplekjes opzoeken. Haar glanzend zwarte lippen 

vouwen open tot de vlammende flamoes, die ik hoopte dat ze zou hebben. Als haar buik 

zich spant en haar mons schokt, springen mijn ogen van kut naar gezicht, orgasme lezen 

is zo mooi. "Jouiiiiiir" begeleidt ze haar vrouwenvreugde. Haar vingers glanzen nat. Ze 

kijkt me recht in de ogen tot het achter haar mons weer rustig is. ze lacht "je hebt gelijk, 

jouir is blijer. Of is het omdat jij de eerste vent bent, die ik genoeg vertrouw om naar mijn 

vingeren te kijken? " 

+**+ 

Als we « la commerce » binnenstappen, beiden in skinny jeans en t-shirt, zij met al te 

effectief decolleté, begroet Hervé me met bisous op beide wangen, en kijkt vragend naar 

haar. 

"Diane, une amie de ma nièce Lizz. Ze houdt me een tijdje gezelschap" introduceer ik 

haar. 

Hij slaat zijn armen om haar heen "Jolie, n'est elle? " en de bisous krijgen lading als ze 

hem met haar knie achter zijn billen tegen zich drukt. Ik kan het me voorstellen, Hervé is 

een mooie man, ik zou zijn harde kruis ook graag tegen het mijne voelen. 



De plat du jour is vandaag konijn, lapin chasseur, met salade gésier vooraf, en een rode 

St-Pourcin. Als we zitten, schenkt hij ons een parelende Vouvray in, "om je te vieren" zegt 

hij, kijkend in haar ogen, nog steeds te strak in zijn jeans. 

"Nadine zal je dankbaar zijn, die wordt voor drieën vanmiddag nog genageld. Wedden dat 

zij de salade brengt? Nieuwsgierig wie haar haantje spant." En ik heb gelijk. Nadine 

knipoogt naar me, alsof ze weet, wat ik denk, dat zij zal beleven. Of neemt ze aan, dat we 

amours zijn? 

"Kijk die kwam poolshoogte nemen, en binnen de kortste keren weet de hele commune 

dat ik groots verwend wordt. Zullen we dat maar zo laten? " ze legt haar hand op de mijne 

en streelt mijn onderarm tegen de haren in.  

Later, als ze het zachte vlees van haar konijnenboutje zuigt, krijgt haar gezicht de 

uitdrukking, die ik zostraks zag. "jouiiiiir" fluister ik zacht en ze knikt, terwijl de saus van 

haar kin druipt. Zo verleidend. "je knoeit" en ik veeg haar mond schoon. 

Ze wil eigenlijk geen kaas, maar als Hervé uitlegt dat de tomme de montagne bij zijn oom 

vandaan komt, en belegen op zijn nichtjes slaat, mag ik haar een plakje voeren. Te flauw 

vindt ze. de pittige blauwe kaas van Larequille, bleu d 'auvergne dus, bevalt haar beter, 

scherp op de tong.  

Nadine brengt ons toetjes, dame blanche, nee, dame noire, variation d'Hervé vandaag. 

donker chocoladeijs met witte chocoladesaus eroverheen. "lijkt zijn foutre wel op me 

buik" zegt ze zo dat Hervé het hoort. Hij grijnst geil. Na de koffie schuift ze een vijftigje in 

zijn broeksband en grabbelt daar even alsof hij de stripper is. Met zo'n fooi word je 

populair. 

+**+ 

Ik heb een VPN via Moengo geregeld en Diane chat met haar vriendinnen op haar tablet 

als we in het donker op zonnebedjes naar de heldere sterrenhemel liggen te kijken.  

Dan vraag ik of ze weet waar haar achternaam Yellwell vandaan komt. 

"we zijn een familie van sterke vrouwen, dat komt door de slavernij. Mannen zijn er voor 

het plezier, maar ze kunnen zomaar worden verkocht. Ons is altijd geleerd je niet te veel 

te hechten, ook na de manumissie. Wij vrouwen redden ons zelf. Een voormoeder 150 jaar 

geleden was altijd erg luid als ze een man had en de hele plantage hoorde als hij het goed 

deed. Ze noemden haar yellwell en trots nam ze de naam van Servina Yellwell als vrije 

vrouw. 



We stammen af van een Frits, die rond 1690 naar de caraïben was gebracht. " In het 

maanlicht zit ze trots recht, bijna zingend: 

"Ik ben Diane van Francina van Georgiana van Fransisca van Cicilia van Andrea van 

Brigita van Servina van Martina van Anna van Cornelia van Andrea van Regina van 

Dianora van Christina van Cicilia van Frits." 

"Inderdaad, een lijn van vrouwen, terug tot vóór de slavernij en geen man te bekennen, 

behalve je voorvader. Jullie leerden dat van moeder op dochter?" 

"Ja, en op jaardagen showen eerst de kleintjes dat ze het kennen, terwijl iedereen stilletjes 

meefluistert en dan nog een keer allemaal in koor. Mijn chod, ik ga ze missen, volgende 

maand!" 

Mijn radertjes beginnen al weer te draaien, om daar een verrassing te creëren. 

"Familie, zo vol verhalen. Zette me aan om antropologie te doen, niet-westers dan. Zou 

het veilig zijn om hier op de Uni contact te leggen? Hier zit de goeroe van de Frans-

Afrikaanse culturen, waar ik ook uit stam. Zou hem zo graag ontmoeten." 

"Moet je dan wel iets minder uitbundig doen, dan je met Hervé deed" waarschuw ik haar. 

"Ik kan morgen wel voor je rondbellen, want om het Engels hier te verstaan, moet je 

Frans kennen, dus laat mij maar." Ik krijg een duckfacekusje. 

+**+ 

Onfrans krijg ik in twee stappen direct de hoogleraar aan de lijn. Hij kent Diane's 

publicaties en nog belangrijker, zijn Engels is Oxbridgian. Ze praten een kwartiertje en 

maken een werkafspraak voor volgende week, samen met een paar studenten. Hij moest 

eens weten, hoe we hier op mijn terras in ons nakie zitten, ook onfrans. 

We maken een boodschappenlijstje, aanvullen wat niet is meegekomen. Badgeurtjes 

bevoorbeeld. "Wat je nu gebruikt is zò Lizz en mijn lief. Volgens mij ben jij een vrouw 

voor « Fleur de Figier » van Rogier & Galet, ondeugend en zoet" 

"Gaan we ruiken, ze hebben nog minstens 10 andere, zie ik hier op me mobiel. En voor 

jou moeten we C-stringetjes en jockstraps zoeken. Je hebt een la vol vlaggen en in geen 

honderd jaar onderbroeken gekocht!" 

"Maar ik ga altijd commando!" 

"En als we dan ergens netjes uit de kleren moeten, dan?" 

"Ok, maar voor jou ook een setje, strak over je mons en je kamelenteen. Chic, toch?" 



"En een push-up voor je kont." lacht ze me uit. 

Uit haar tas haalt ze een rolletje met 50jes en gooit me die toe. "Doe ze dubbel in je 

borstzak, ik hou ervan als er zo macho voor me betaald wordt." 

Ik weet niet of in de parfumerie en de lingerieshop naar ons gekeken wordt als 

kleindochter en grootvader, of ik als vieze, oude kerel. Ik denk het laatste, gelet op ons 

kleurverschil….. 

Bij de parfumerie had ik gelijk, geen rozengeurtjes, maar een volle, zoete vijg. Ze 

complimenteert me, terwijl ik in mijn gedachten oude vriendinnen bespeel met die 

geuren op een vloeipapiertje onder mijn neus.  

Voor het ondergoed gingen we ieder een ander magazin in, we verrassen elkaar later wel. 

Ik vond de steun voor mijn kontje in combinatie met een push up van voren, waarmee ik 

ineens een vol pak achter mijn gulp kreeg. Ik moet terugdenken aan een vriendinnetje -

cup pannenkoek- die haar bh-tje opvulde met wattenbolletjes en de verrassing, toen ik 

die loshaakte…. Verder nam ik te uitdagende en te strakke stringetjes mee. 'Ponkje' heette 

zoiets in mijn Friese jeugd, maar dat was voor knikkers van aardewerk, 'koegels' en 

'bakkerts' van glas. 

Ze grijnst als ik haar inhaal bij de kassa, aan haar ogen zie ik, dat ze streken in gedachten 

heeft. "Je gaat zien!" En ik betaal nogal wat uit mijn borstzak, ongegeneerd alsof er geen 

pin bestaat….. 

Hoofdstuk 4: Le Rocher de st-Agnes 

Alweer een week is ze hier en ze schrikt niet meer als haar onverwacht een hand op haar 

schouder of heup leg. Ons ritueel van 'petit déjeuner à nue' is uitgegroeid tot de hele dag 

naakt, tot grote vreugde van kleine Desi. 

Vanmorgen staat ze in gedachten naar de bergen in de verte te staren. Ik sta achter haar 

en leg mijn handen op haar heupen. Een kleine zucht ontsnapt haar als ik doorglijd naar 

haar buik en vandaar omhoog durf tot de aanzet van haar borsten. 

"Verder" zegt ze zacht en terwijl de niet meer zo kleine Desi een plekje zoekt in haar 

bilspleet, omvat ik langzaam haar beide c-tjes, tot de zijkanten van mijn wijsvingers haar 

grote tepels raken. Mijn eerste keer! Durf ik haar in de nek te kussen? Of is dat nog niet 

aan de orde? Ze wriggelt haar billen wel en ik voel mijn onderbuik verlangen. Ze draait 

zich om, klemt me tegen haar buik en borsten aan, kust me op de mond "Genoeg, zo" en 

lacht met grote witte tanden. 

+**+ 



Ik maak me zorgen, Diane slaapt onrustig en heeft steeds weer die piekerblik op haar 

gezicht. Ze lacht wel om mijn rare gedrag, maar ze komt niet echt los van de dreigingen 

waaraan ze is ontsnapt. Misschien moeten de aardkrachten haar helpen.  

Ik weet een plek, hier dichtbij, in een bos, waarvan gezegd wordt, dat daar je ziel wordt 

ontlast. 

 

Het zijn rotsen, op de rand van een steile helling, rond en vrouwelijk met in de geulen en 

breuken eeuwenoude eiken. Hun dikke wortels liggen als aderen over de rotsblokken, 

zoals aders op mijn eigen staaf, in opperste extase. De hoogste steen is een vrouw op haar 

buik, pront haar billen tonend. De middelste steen is plat van boven en wat lager. Dit zou 

een druïden-plek zijn, waar stellen elkaar metterdaad trouw beloofden, al duizenden 

jaren. In goed christelijke traditie is deze plek aan St Agnes gewijd, patroon van de 

verloofden. Haar verdienste was dat ze geen tempelhoer wilde worden. Kuisheid dus en 

onthouding. 

Ik heb er de laatste tijd vaak alleen gezeten, op de rand van de hoogste steen de diepte in 

kijkend. En of het de stenen zijn, het groen gefilterde boslicht of de wind, ik voelde rust 

over me komen en iets van accepteren van het nu. 



"Ik ga je brengen naar een bijzondere plek, waar de aarde je rust zal brengen" zeg ik onder 

het parkeren van de auto bij een bospad. Het avondlicht filtert groen en een beetje wind 

ritselt door het gebladerte. Ze pakt mijn hand, da's nieuw. 

Ik vertel haar van de druïden, de maagdenoffers en de lokale traditie, kinderen nog, die 

elkaar hun maagdelijkheid geven op de hoge steen en geliefden die hier hun liefde aan 

elkaar geven. Al duizenden jaren. "Hoeveel kinderen zouden hier verwekt zijn?" 

Dichtbij gekomen, rilt ze zacht. "Ik voel de magie van deze plek! Oh, jaaaah!" 

"Kom je klaar?" grap ik. 

"Zoiets ja, maar dan mijn hele lijf!" Ze loopt de lage steen op en omarmt het houten kruis, 

laag in haar keel gromt ze orgastisch…… Ze ziet de hoge steen, gooit haar niemendalletje 

over haar hoofd, glipt uit haar slipje en gaat languit op de steen liggen, als offer op een 

altaar. Zacht kreunt ze haar extase. Minuten later kijkt ze me recht in de ogen "Hoe heet 

deze god?" 

Ik voel een hevig verlangen, nu ik haar eindelijk in naakte extase zie. Ze spreidt naar me 

en haar glanzende, donkere lippen omlijsten haar roze bootje, klit als een mast omhoog. 

Ze heeft haar vocht op de steen geplengd, offer aan deze god. 

"Hier kan ik altijd blijven" wenst ze "kom naast me, en naakt, hè" En dan liggen we zij aan 

zij, ik erect, op ons rug naar de ruisende eikentakken te kijken. "zijn we getrouwd, als je 

me nu neemt?" 

"Ik denk het, je reageerde zo heftig. Maar als je me wil, moet ik je voorspel zijn en je nog 

heftiger klaar laten komen, met mijn ogen, mijn vingers, mijn lippen en mijn tong, blazen 

op je klit en je proeven. Doen we thuis wel, ik wil daarvoor mijn tijd nemen. Je hoort het, 

toch een gelofte…." 

Als we opkijken zien we bij het kruis een stelletje staan, net 20 of nog niet eens. Ze lachen 

ons toe "Bonsoir, vous avez déjà jouit?" [Goeienavond, zijn jullie al klaar gekomen?] 

"Non" en we gaan ongegeneerd zitten en leggen uit dat we hier niet zijn voor de gelofte. 

Zij wel, en ze willen, dat we hun getuigen zijn van het consumeren van de belofte van 

geluk en trouw. Ze zijn mooi als ze uit hun kleren gaan. Zij, gallisch mooi, donker, lang 

haar, pronte borsten, donkere driehoek onder haar strakke buikje en een lichte teint. Hij 

traint, broodjes en een fier staande trots uit een donker bos. Perfect stel. 

"Gaan jullie trouwen?" vraag ik.  



"Ja, zaterdag. Maar hier doen we onze gelofte, net als onze ouders en grootouders, met 

toevallige vreemden als getuige. Wij zijn Danièl en Anaïs." Ze lopen naar ons toe en we 

omarmen elkaar als wij gaan staan. Ze kussen ons op de mond. Eerst Anaïs en dan ook 

Danièl. Onze stramme staven raken elkaar en hij lacht, terwijl hij zijn volle knuist om 

beiden heen slaat. "Témoin!" 

Ze strekken zich op de steen en geven zich over aan hun liefdesspel. We zien bij Anaïs 

snel haar extase opkomen en ik waarschuw Danièl "Ne pas gicler trop vite!" [niet te snel 

spuiten!] Ze fluisteren lief naar elkaar, beloven elkaar eeuwige trouw, hoogtepunten tot 

hun dood, en daarmee niet te stoppen als ze vijftig zijn zoals hun ouders. 

Het is aandoenlijk lief en als hij op en in haar gaat, strekken we ons aan weerszijden van 

het vrijende stel en strelen ze over zij, rug en dijen. We komen met zijn vieren tegelijk 

klaar, ik zonder handen, heftig over haar rug, is dat de kracht van de steen? 

We feliciteren ze, met intense zoenen. Ze gebaart uitnodigend naar haar mons, en vraagt 

me haar te proeven. Danièl trekt Diane's hoofd gewoon naar zijn halfharde lul. 

Ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik lik hun liefdessappen van haar lippen en zet 

mijn mond op haar opening en zuig, tot ik mijn mond vol heb. Hij is een stevige spuiter! 

Dan kom ik omhoog en bied mijn volle mond aan het zoenende stel. Gretig als jonge 

vogeltjes eten ze uit mijn mond en onze tongen roeren elkaar. Diane komt er ook bij en 

onze eerste kus is gevuld met het sap van deze twee. Ik durf haar tepels nog niet te 

bespelen…… 

De zon is intussen onder en we kleden ons aan. We voelen ons uitgelaten, hilarisch en blij. 

Bevrijd? 

We zijn gevieren naar ons huis gegaan en hebben tot laat op het terras -naakt- 

champagne gedronken en seksbelevenissen verteld aan elkaar. Natuurlijk zullen we er 

zijn, zaterdag op hun bruiloft. 

"Wil je haar neuken?" vraagt Diane me als ze mijn zaakje in haar handen neemt. Dan is 

liegen moeilijk. Ze voelt me groeien "Neuken niet, beminnen, ja, ik denk in een trio, 

Danièl is ook niet bang van mannen." 

"En mij?" Ik ben in één keer erect, Desi verraadt me altijd. 

"We nemen de tijd, heb ik je beloofd. Kom vannacht in mijn armen slapen, lepeltje aan 

lepeltje. Morgen gaan we spelen tot we niet anders meer kunnen. Of een kwikkie nou?" 

"Nee, maar straks, als je achter me ligt, mag je mijn klitje plagen." Visioenen van een 

heerlijk kronkelende Diane komen in me op. 



Hoofdstuk 5 : dag van spel 

Ik word wakker van een hand, die mijn ochtenderectie omklemt. De laatste herinnering 

voor mijn inslapen komt weer levendig boven, een heftig kronkelende en klaar komend 

lijf tegen mijn buik en ik was alleen maar met haar klit aan het spelen… 

"Desi wil al van gisteravond spuiten, dus pas op!"  

Ze trekt me af als een vent en fluistert "Dit is je laatste zaad in de lucht, ik wil je niet al te 

gretig!" en ik laat me gaan, en ze voelt me kloppen, mijn dijen en kuiten trillen van extase. 

Ze weet wat ik graag zie, haar vinger over mijn buik mijn essentie bij elkaar vegend en 

traag in haar mond laten druipen. Gelijk weer hard, die kleine… 

"Kom, ik wil je bij daglicht bekijken, hoe mooi je bent en al je lekkere plekjes ontdekken." 

En ik gooi het dek van ons af. In het nog aarzelende zonlicht drink ik haar strakke zwarte 

lijf en begin haar te strelen vanaf haar voeten. Ze spreidt haar benen, zodat ik de lippen 

kan zien, die ik vannacht alleen maar betast heb. Over haar dicht bekrulde mons en van 

achter haar strakke tieten lacht ze me toe. Ze stuurt me een kus met haar volle lippen. 

Ik kruip naar boven en zoen haar. Ze houdt haar mond dicht en giechelt. Ik lik haar 

lippen van links naar rechts en terug en dan is daar ineens haar tong, die met de mijne 

vecht. Bij mij of bij jou? En spel van lang en hevig, terwijl ik nu eindelijk haar borsten durf 

voelen en haar harde tepels plaag.  

Ze drukt mijn hoofd omlaag en dwingt mijn lippen om de linker tepel. "Je loert al dagen 

op die" zegt ze en vingert mijn oorschelp. Ik heb een hand over en streel haar maag, 

wriemel haar navel en aai met platte hand haar buik. Dan rust ik op haar mons en zoek 

het begin van haar sleuf met mijn wijsvinger. Of heet die graafvinger?  

Ik twijfel tussen de rechter tepel of direct mijn mond tussen haar dijen zetten. Geen haast, 

Desi. Ze kreunt als ik de onderkanten van haar borsten en dan haar andere tepel lik en 

zuig. Ze zijn groot. In haar ogen zie ik pure, geile opwinding. 

"Zijn je voeten net zo gevoelig?" Ik zit weer naast haar benen en masseer haar tenen. "ja, 

maar je moet ze aanzetten met mijn tepels." lacht ze en ik zie het effect, voeten zijn 

inderdaad een dingetje bij haar. Ze doet haar lange benen wijd en ik glijd mijn handen 

over haar kuiten, knieën en dijen. 

"Kus me" als mijn duimen haar lippen raken. En dan mag ik haar kutje van dichtbij 

bekijken. Ze ruikt al opgewonden en met mijn tong proef ik haar als ik naar beneden 

bespeel. Kleine, lieve kusjes links en rechts en dan met mijn tong over de binnenkant van 

haar lippen. Ze spreidt breed en haar volle geur treft me. Zo mooi roze tussen haar 

donkere labia. En haar klitje komt tevoorschijn. Kusje erop en tussen mijn lippen knijpen. 



"Jaaaah" Ze begint voluit haar sap te druipen. Met mijn natte gezicht ga ik terug naar 

boven en zoen haar innig. Boven op haar liggend druk ik mijn harde lul in haar buik en 

mijn ballen sluit ze tussen haar dijen. Haar buik wordt glad van alle voorzaad uit mijn 

voorhuid als we buikglijden. 

"We moeten maar eens opstaan" plaagt ze me.  

"Niet voordat ik je heftig heb gebeft" en duik met mijn mond op haar spleet. Van boven 

naar onder, drie vingers in haar tunnel, zoek haar G-spot en aan de bewegingen van haar 

onderbuik zie ik hoever ik haar al heb. Tongneuken en klitzuigen, vingeren en poken, ze 

beweegt steeds heviger. En dan verstijft ze, ik zuig zacht op haar klit en ze vloeit haar 

orgasme naar buiten. Ze zucht. Eigenlijk zou ik nu mijn lul in haar moeten laten glijden 

en haar naar een volgende top neuken. Maar dat komt nog, later. 

Ik lig op haar, wang tegen wang en na een paar minuten vraag ik "was die heftig genoeg?" 

"Oh ja, je weet al mijn plekjes te raken. Je ging niet voor de finale, komt dat nog?" 

"Wacht maar, we blijven spelen vandaag." 

+**+ 

We scharrelen in ons blootje rond en ik sla mijn armen van achter om haar heen en streel 

haar van buik tot tieten en terug, Desi stijf in haar bilspleet. Of ik voel haar borsten op 

mijn rug en haar handen onder mijn ballen en om mijn snel groeiende pik. Dan 

omdraaien en een diepe tongzoen.  

Later ligt ze in de zon op het terras en ik doe aan bloot tuinieren met zwaaiend 

klokkenspel. Als ik zacht piepend langs kom met de kruiwagen doet ze haar benen wijd 

"Kutje kijken?"  

Op zo'n uitnodiging duik ik tussen haar dijen. 'Zongestoofde kut' denk ik en ik proef dat 

ze me wil, of gewoon een vent. Ik ga naast haar liggen zonnen op het dubbele speelbed.  

Later gaat ze op mijn kruis zitten wriggelen en ik groei snel. Ik voel ook dat zij nat is, van 

dat 'druipt van mijn ballen af' soort nat. Ze rijdt me en ik zie het zaadspleetje in mijn eikel 

onder haar mons naar adem happen. Druppels voorzaad stromen naar mijn navel. 

Marteling, dit ! 

"Soixante-neuf" roept ze en gaat met haar druipnatte snee op mijn gezicht zitten, buigt 

voorover en neemt mijn gemartelde pik in haar warme mond. We vechten tot we beiden 

klaar komen en zaadzoenend in slaap vallen. 

+**+ 



We smikkelen schouder aan schouder een pond-grote entrecôte met bearnaisesaus op en 

kijken elkaar diep in de ogen. "Daar gaat je zaad niet lekker van smaken! Ik ga je mango-

lassi maken en verse ananas, dat voerde mijn moeder haar minnaars ook. En geklopte 

eieren met rum, voor dik zaad." 

"Had ze veel minnaars? En was ze mooi?" 

"Nee, alleen mijn vader en drie anderen. Tegelijk, dat wel, maar wel om beurten. Mooi? 

Beetje mijn figuur, maar dan na 3 kinderen, dus laaghangende tieten met jongenslulletjes 

erop. En ruim, klaagde mijn vader." 

"Met die mannen was dubbel-vag dus geen probleem" Ze schiet in een lach "Zwarte 

mannen hebben een lul tegen lul probleem, dus nee. En elkaars sloppy seconds vinden ze 

ongepast. Maar jij bent anders, ook anders dan de bakra boys die ik gehad heb. Met jou 

praat ik over de kut van ma en je geilt me al meer dan een dag op, zonder me te nemen. 

Ik kom ongegeneerd klaar en jij geniet daar al spuitend van. In de lucht!" 

"Ach, seks is een spektakel en het is zo heerlijk je speelmaatje te zien kronkelen van genot 

vòòr de daad. Met mijn hoofd op je kut als je sappen verraden dat je klaarkomt. Maar ook 

als wij jongens frottend spuiten, lul tegen lul, tussen onze buiken geklemd. Het is het spel 

van hevige emoties in de onderbuik, dat ons tot minnaars maakt. En dan, de overgave…." 

+**+ 

Onze mijmeringen worden gestoord door een appgesprekje op mijn mobieltje. Lizz. Ik 

open en kijk in een fraaie negerlul, stijf en een piepje open. En een druppel erop. "Robin! 

Goedoe!" herkent Diane hem meteen. "je bent bij Lizz?" 

"Ja, en ik dacht aan jou!" Hij houdt zijn mobieltje wat verder weg en het koperkopje komt 

achter zijn schouder vandaan, samen met haar pronte tieten, bloot is ze, net als hij. 

"Liegbeest, je had me net uit de kleren gepraat, toen ik vond dat we jullie eerst moesten 

bellen" 

Robin:"Oh, ja, waar ook. Hoe is het daar? Djoeken jullie al?" 

Diane: "Was niet de bedoeling, maar het gaat er straks vast van komen. We zijn al een dag 

met voorspel bezig, die ouwe is zo traag! Wel lekker met veel… hoe heet dat ook weer?" ze 

knipt een paar keer met haar vingers "Jouir" vul ik aan. 

"Jouiiiiiiiir, ja, dat ken ik ook van die daar bij jou" zegt Lizz en ze pakt met een witte hand 

Robin's staaf en trekt hem een beetje af. "hij houdt je uren op het randje en dan ineens, 

plons het diepe in. " Ze drukt fel zijn eikel bloot en hij spettert wat. 



Ik: "Hey Robin, mag ik jouw kutje neuken? Mag jij de mijne, daar. Wel haar vragen, ze is 

baas in eigen kut." 

Robin: "Best geil als we met zijn vieren liggen te krikken straks. Ik heb al een ja van haar, 

waarom denk je dat ik hier zo strak zit te zijn? Maar daar bel ik niet om." 

Lizz gaat naast hem op de bank zitten en neemt het mobieltje over, zodat Robin èn een 

tiet kan pakken èn haar mons kan vingeren. "Vanmorgen, toen ik er even onder de auto 

checkte voor ongewenste pakketjes, stonden die drie lieve goudtandjes –die met hun 

losse tollies- ineens naast en boven me en vroegen me waar mijn vriendin was. Ouuh.. Ze 

konden je niet in Moengo vinden, je telefoon was daar ineens dood. Huh. En toen die 

later opdook in Willemstad bleek die plots van een grote bokser te zijn. Tja. Ze waren ook 

in Parijs gaan kijken, niks. Ik zei dat wij stinkende mot hadden en vroeg of zij jou voor me 

wilden wraakplatneuken, dan. Nee, dat dan maar weer niet. Baas wil je alleen onder druk 

zetten, om je flink te laten schokken, was hun commentaar. Zeg Baas maar dat er wel wat 

aan zit te komen. En laat iedereen met rust ja, stuurde ik hen weg." 

"Dus ik ben nog niet veilig?" 

"Je spoor loopt goed dood en bijleggen met Baas zal ook wel lukken, denk ik. Dan over 

een week of wat kom ik met Jonno in zijn speelgoedvliegtuigje naar je toe. Gaat lekker 

zijn!" hij kijkt dromerig, denkend aan al die seks met haar, dan. "Niet meer bang zijn, 

goedoe, komt goed en laat je nu lekker pakken door die ouwe!" lacht hij luid schaterend. 

"Ga lekker!" sluit Lizz af "ga lekker diep!" roepen wij terug en ik vinger haar natte poesje, 

veel natter nu ze haar favoriete speellul weer even zag.  

+**+ 

Ze leunt al een tijdje op mijn schouder en laat een lange zucht, vanuit haar tenen. De 

emoties komen er mee uit en ze lacht, nee schatert, schokschoudert, de slappe lach, dus. 

Ze zet zich met één zwaai op mijn schoot en bergt kleine Desi tussen haar lage lippen. Ze 

zoent me, een ongeveer haar-tong-in-mijn-keel-zoen. We zijn weer op stoom als Desi 

ferm komt opzetten. Ze beweegt haar kruis van voor naar achter, een paar keer, dat vind 

ie fijn. 

"Kom" pak ik haar bij de hand en onderweg naar een zachte speelplek stop ik haar voor 

de kast met grote, ovale spiegel. "Je bent zo mooi!" fluister ik terwijl ik haar frontaal draai. 

Ik streel haar van heupen tot borsten, zoals we dat deze dagen al vaak, speels deden. Maar 

nu zien we het ook in ons spiegelbeeld wat we voelen. Kleine Desi zoekt zijn vaste plekje 

in haar bilspleet en nu durf ik haar tepels te bespelen "jongenslulletjes, hè?" grijns ik.  



Ik ga met mijn buik naar achter en steek mijn lul naar voren tussen haar kutlippen, zo 

nat… En dat steeds weer, tot ze zucht "ja, nu". Iets door mijn knieën gezakt ga ik verticaal 

in haar genot, dat strak en schrijnend mijn voorhuid terugduwt. "Eindelijk ben ik zo diep 

in je, als ik aldoor al wilde". Dit is een houding om eeuwig aan te houden, wachtend tot 

we in elkaar gegroeid zijn en we draaiend met onze kontjes voorzichtig in en uit glijden. 

Zo nat, wij. 

In de spiegel zie ik hoe mijn handen op de borsten haar strak tegen me aan duwen, zoals 

ik voel tegen mijn buik en borst. Ogen zijn ook een geslachtsorgaan, dus… 

Verdroomd en in geile gedachten springt ze ineens los, pakt me bij mijn Desi en trekt me 

naar het speelbed. Op haar rug, de benen wijd. Wijd nodigt ze me tot de oerdaad van alle 

primaten. Ik leg me op haar en neem haar, zoals ze me vraagt. We stoten, schokken en 

draaien ons om, zij boven en ze bezit me diep, recht overeind, haar tepels buiten 

handbereik. Haar kegels knijpen me, alsof ze mijn essentie eruit wil persen.  

"Ik wil ons proeven" fluister ik en ze komt naar voren, recht op mijn mond. Mijn tong prik 

ik waar mijn lul net was en proef de smaak van echte vereniging. Mijn neus tik zacht 

tegen haar genotsknopje en ze ademt ineens zwaar uit. Dan zuig ik haar lippen tot ik vol 

haar klit beroer. Weer haalt ze scherp haar adem in. 

Ze glijdt weer naar achter en met precisie landt Desi in één keer diep in haar neukgrot. Ik 

stoot van onder terwijl zij zich strak houdt en ik zie haar tieten trillen van mijn stoten. 

Dan sla ik mijn benen om haar heen en we draaien om, zodat ik haar op de rug liggend, 

heftig en krachtig kan bonken. 

En dan wordt het spel ineens teder en voorzichtig en kussend bereiken we de top in 

kleine bewegingen. Zij drukt haar mons omhoog als ik mijn lul tot het uiterste span en wij 

in elkaar vloeien. Ik blijf stram gespannen en voel wel twintig keer mijn spuiten, maar 

weet dat alleen de eersten mijn essentie geven. We blijven in elkaar tot ik na een 

minuutje nog een nastootje geef en Desi wil gaan slapen… 

 

 

 

Hoofdstuk 6: ius primae noctis 

De mairie had me gister gebeld om onze gegevens te vragen. We moeten mee tekenen als 

getuigen. Als ik haar vraag om de dress code, lacht de secretaresse "sans-culotte!" Ze is 



een jeugdvriendin van Anaïs en heeft vast het hele verhaal gehoord. "Ah, non. « giechel » 

Assez formelle, long jupon et pour vous… une veste." 

"Mais commando?" vraag ik. "Oiais!" lachend hangt ze op. 

+**+ 

Wat schuldig word ik wakker. 'Was niet de bedoeling' spookt als een mantra door mijn 

hoofd en houd mijn ogen stijf dicht als ik beweging naast me op het bed voel. Met een 

kusje op mijn neus, durf ik te kijken. Haar mysterieus donkere ogen stralen, zoals ik dat 

nog niet eerder gezien heb, deze weken. Haar volle, natgelikte lippen zoeken de mijne, 

het puntje van haar tong gaat erover heen en weer, als om toegang te vragen. Mijn puntje 

piept naar buiten en de hete aanraking voel ik tot in mijn onderbuik. Zij ook hoop ik. 

Dan komt er een vinger, van onder denk ik, die ze op mijn mond legt. "Proef, onze mix 

van liefde en genot. Jij weet ook niet van ophouden!" Zo lekker dat zij een plekje heeft om 

de residuen van ons spel liefdevol te bewaren, nog uren lang. 

Ik rek me uit en schuif loom met mijn hoofd tussen haar benen. Ze spreidt in anticipatie, 

omdat ze weet, dat ik nogmaals wil snoepen van onze voorbije orgasmen. Ik kus haar 

voorzichtig en lik me naar binnen in haar bootje. Hoe een volbeneukte kut te beminnen, 

heb ik van vriendinnen geleerd, die de gevoelens van binnen ook kenden.  

Dan nemen mijn vingers het over en mijn ogen! En mijn neus! En weer weet ik haar te 

laten toppen. Ze kreunt, ik voel me intens blij… 

"Je snor kriebelt. En je stoppeltjes schuren al weer. Doucement, me poenie is gevoelig. Zes 

keer over me top, jij, vannacht!" Ik grinnik tussen haar volle, zwarte lippen, trots wel… "Je 

hebt me in één dag veel meer bespeeld, dan ik hoopte. Ik loer al een week op hevige seks 

met je. Heb al een paar dagen, dat bij je lichte aanraking –maakt niet uit waar- mijn kutje 

nat schiet, soms zelfs kleine salvo's achter mijn heuveltje. En nu…" ze zucht diep vanuit 

haar onderbuik, van genot, denk ik met trotse stijfheid. 

"Zo'n spanningsboog is er tussen ons, maar wat mij betreft was het niet de bedoeling, nog 

niet. Ik had je nog dágen kunnen plagen. Wij mannen kunnen dat, door Onans' zonden 

vaak te herhalen" lach ik. 

"Huh, jij? vast niet. Onan?"  

"Onan begeerde zijn verleidende dochters hevig. Op zijn matrasje opzij gedraaid, vloeide 

hij zijn zaad ter aarde. En God was daar boos om. Daarom werd ons jongens geleerd op 

onze buik te spuiten, minder zondig, dat."  



"En, hoe is het afgelopen?" 

"Staat me bij, dat ze beiden zwanger waren op een bepaald moment, dus ook hem is het 

niet gelukt." 

+**+ 

Op het dorpsplein staan kerk en mairie tegenover elkaar. Al vóór het dorp (16 huizen en 

een bar-tabac) werden we aan de kant gebaard door kennelijk de broers van het 

bruidspaar, om te parkeren. Ik kijk hoe Diane uitstapt en haar kontje spant in die rode 

jurk met splitten. In een flits schiet een hele avond en nacht van hete seks door mij hoofd. 

Zichtbaar hard stap ik uit en bied mijn lief een arm aan. De mannen grijnzen geil als ze 

even haar been uit de rok strekt en knikken naar mijn gulp. Met bungalowtent. 

"Jullie blijven toch tot na de consumation?" vraagt er een. "Ze ziet er zo lekker uit!" en zijn 

dromerige ogen kleden haar uit en ook hij krijgt een bungalowtent, type 2. Hij loopt naar 

ons toe met waarschijnlijk een pornofilm vol negerinnentieten en –kutten in zijn hoofd. 

De corsages, die hij ons opspeldt, zijn purper rozen, op het punt van opengaan, nog net 

lijkend op eikels in een lange voorhuid. We horen er nu bij. 

Als we op het plein aankomen leidt hij ons naar een klein, oud vrouwtje, dat statig op 

haar stok leunt. "Mémé, dit zijn de getuigen" zegt de broer en kijkt me vragend aan. 

"Diane en Desi" introduceer ik ons.  

"Benoît" lacht hij als Mémé zijn tent vastpakt. "Onkuise gedachten, jij weer, hè? Ik moet 

ook altijd de strenge grandmère zijn!" 

Ze doet haar armen wijd en we geven bisous. Ze fluistert in Diane's oor "Ik zie aan je 

houding dat hij goed en heet is voor je. En hij is niet de jongste!" Diane lacht en bekent 

"De hele nacht Mémé, de hele nacht heeft hij me bespeeld". 

Dat ontgaat mij, omdat de zware kerkklok wordt geluid als het bruidspaar het plein op 

komt wandelen, voorafgegaan door twee bruidsjonkertjes en twee bruidsmeisjes, mandjes 

met rozenblaadjes in de hand. Hij in een lichtblauwe smoking zonder overhemd en op 

blote voeten in zijn witte schoenen, zij op witte stiletto's in een transparant jumpsuit, met 

witte bloemen op de strategische plaatsen, of bijna, vindt kleine Desi. Haar boeket is van 

roze en rode lelies, net uit de knop. Vanavond zullen ze wijd open staan, als een 

orgiastisch gillend stel… 

De maire, met de rood-wit-blauwe sjerp om, komt op het bordes van de mairie en als de 

klok zwijgt, nodigt hij ons aan weerszijden en het paar vóór hem. 



Zij beloven elkaar wat schuchter – en niet zo intiem en gloeiend als op de rots – eeuwige 

trouw. We applaudisseren en fluiten als ze elkaar innig kussen. Ik voel haar mond nog op 

de mijne en kijk Diane aan. Ze valt me om de nek, zoals veel stellen om ons heen. French 

kissing, heet dat toch? 

Dan gaan we mee naar binnen en tekenen het register, dat we getuige waren van hun 

geloften. En hoe! De maire staat geamuseerd te kijken als we het bruidspaar innig 

tongend feliciteren. Vooral toen ik en Gaël los gingen. 

De lichte klok van de kerk roept ons voor de mis en de geloften voor God. Wat bijzonder 

voor het meest promiscueuze dorp van de streek, denk ik dan maar. Tradities, tradities. 

+**+ 

De familie blijkt aan de rand van het dorp een 'maison de maître' te hebben in een 

prachtig park. Iets kleiner als een chateau, maar indrukwekkend 18e eeuws. Op het 

grasveld staan in een hoefijzervorm tafels gedekt, maar het onthaal is rond de grote 

fontein. Diane heeft blijkbaar honing op haar kut, de broers en zussen en hun aanhang 

zoeken ons steeds op, kennismaken, stiekem over haar billen aaien en sommigen in mijn 

kruis voelen, jongens... Ze vragen honderd uit over de rots, of wij daar ook…. "Nee, Neeeh, 

daar niet, we zijn FWB." Weinig kennis van Engels hier, maar dat is dan wel weer 

duidelijk. En weer informeren of we ook na de consumation blijven. En als ik dan vraag 

waarom, lachen ze geil en knipogen. 

In mijn ooghoeken zie ik Mémé flodderen met de bruidsjonkertjes en hun meisjes. Zal ik 

het haar vragen? Ze kijkt op van het lesje zoenen aan de jongens en gebaart me naast haar 

te komen zitten.  

"Zal deze wel niet meer als minnaars hebben" zegt ze met een wat verdrietige glimlach. 

Wijzend met har hoofd "Allemaal, daar heb ik ze geleerd, vrouwen te dienen, Mater 

Familias is een vreugdevolle taak. En vanavond, ja dat kom je me vragen, leid ik het 

familiefeest van consumation. Dan staan we om hen heen als ze hun huwelijk 

consumeren, samen met de Pater Familias, mijn zoon, die het ius primae noctis toekomt. 

En jullie beiden horen erbij. Hoeveel kan Diane aan, hoe jullie zo ruig hebben gespeeld?" 

"Ze heeft veel in te halen, hoe ze een paar weken alleen maar met me knuffelde. We zien 

haar vast uit haar dak gaan, allemaal minnaars met uw opleiding…" 

"Je flirt, oude man! En kom je vanavond ook in mijn verzameling? Ik heb een hemelbed 

met kerfjes in de poten voor elke geslaagde man. Twee voor jou, begrijp ik? Hé Mélanie, 

kom eens!" roept ze een hoogzwangere vrouw. 



Ze is mooi, zoals ze nieuw leven uitstraalt. Ze gaat op mijn knieën zitten, slaat haar arm 

om mijn schouder en kijkt me indringend aan. Snel dwalen mijn ogen haar volle 

uitsnijding binnen, net boven haar tepels, die door de stof proberen te priemen. Ik ruik ze 

ook. Ze pakt mijn hand en legt die op haar buik. "Ze schopt, en wil me voelen vrijen. 

Alleen dan is ze even rustig. Je moet weten, ze is verwekt op de rots bij onze gelofte en 

dat maakt haar een bijzonder kind. Als je ons vanavond bevredigd hebt, zal ik je 

aanleggen." Tjeez, wat een geil beeld en nu al twee afspraken in mijn balboekje. 

+**+ 

De maaltijd is niet de verfijnde keuken, die buitenlanders aan Frankrijk toedichten. Nee, 

hier in de streek zijn het boerengerechten, waar kopvlees, ingewanden, organen en poten 

belangrijke ingrediënten zijn. Diane zit tussen de broers en zussen van het paar met een 

vette bek op een varkenspoot te kluiven, glimmende wangen en bewonderd om haar frans 

guyanà-accent. Sexy, waarderen Antoine en Benoît dat, net zoals ik west-vlaams 

lulstijvend geil vind. Weet ook niet waarom.  

Ik eet mijn bord stoofvlees en korstige baguette met smaak, weggespoeld met een ronde, 

rode wijn van de gaard, achter het dorp. Rondkijkend, zie ik gewone mensen, zoals bij elk 

fête eten en lachen en converseren. Alleen begrijp ik ongezien, dat hier tussen ieder 

intieme draadjes lopen, zo onbeschaamd fysiek. Misschien als ik ze niet op de wang maar 

op de mond zie zoenen, met tong, of is dat het teveel aan wijn?  

En toen de bruidsmeisjes ieder op een knie bij me kwamen zitten en me op de wang 

kusten met hun lijfjes tegen me aan, voelde ik me de opa, die ik nooit was. "Ga je Mémé 

vanavond groot meisje maken?" Ik proest mijn verse slok wijn uit om deze directe vraag. 

Oren op de wind, de kinderen hier. Ik laat liefkozend mijn hand van hun kruinen over 

hun ruggetjes gaan "Als zij het wil! Jullie meisjes hebben het voor het zeggen." En ze 

giechelen. 

+**+ 

De grote zolder is zomer-warm en het lage, gelige avondlicht schept door de ovale 

raampjes, vlak boven de vloer een mysterieuze sfeer. Boven aan de trap helpen we elkaar 

uit de kleren. Ik rits het zwangerschapsjurkje van Adeline open en ze stapt er uit. Ze legt 

mijn hand over haar pronte tieten, priemend van verwachting en neemt me mee naar de 

speelplek, een hemelbed met zwarte lakens, goed aangelicht en daaromheen een vlak van 

matrassen, hard en bespeelbaar.  

Op de kop een hoge stoel met daarop een nu helemaal naakte Mémé. Een doorleefd lijf, 

strak, maar gekreukeld nu, vertelt van haar beauté, vroeger, met lange haren, nu wit over 



haar schouders, volle, hangende tieten, wijdbeens haar vulva onbeschaamd aan ons 

delend. 

Adeline zoekt haar Benoît op en Diane komt voor mij staan. Antoine partnert Jerôme en 

in de kring stappen nog Gérard en Corinne en haar zus Mélanie met Claude. François, 

mooie man met grijze krullen, kust zijn maman, Mémé, en staat naast haar zetel, terwijl 

zij aan zijn geslacht frummelt. 

We zijn stil als het paar binnenkomt, alsof ze alleen de bruidssuite betreden, giechelend 

van anticipatie, wat ze zullen doen. Hij gooit zijn colbert uit en stapt uit zijn broek en 

schoenen, neemt haar in de armen voor een diepe zoen. Zo gretig als ook hun monden 

elkaars hals zoeken en hun handen elkaars rug strelen. Achter haar rug trekt hij met zijn 

tanden de rits open en glijdt de jumpsuit van haar schouders, ons haar volle naaktheid 

gunnend. Hij gaat zitten, ze doet haar benen wijder en zijn krullenkop tussen haar dijen 

zoekt haar gulden snede op, zijn tong de lippen zichtbaar beroerend. Behendig wriggelt 

hij zich in haar roze genot en dat zien we ook op haar gezicht weerspiegeld. Zijn 

bruidegomsstaf is stram, zijn paarse eikel piept uit de voorhuid met al een druppel plezier. 

Ze kreunt en vingert haar tepels groot. 

François, haar vader, komt met een gazen blinddoek en bindt die voor haar ogen, alsof ze 

blind moet zijn voor wat volgen gaat. Gaël staat nu naast hen en ze leiden haar op het bed. 

Ze legt zich op haar rug, wijdbeens, aait haar poes nog eens en de beide mannen gaan 

naast haar liggen en zoenen haar om beurten, hun handen zwervend over haar hele 

lichaam. We zien haar rillen van plezier, de handen van haar vader voelend, die ze al van 

altijd kent en die van haar minnaar, die nu haar man is. En als ze beiden een tepel zuigen 

en bijten, hun vingers haar vulva strelen en bevingeren, zucht ze ten teken dat ze klaar is 

voor de ceremonie. 

François gaat nu op handen en tenen boven haar en laat zich langzaam zakken, terwijl zij 

haar mons opkromt voor ontvangen. Gaël pakt de vaderlul, trekt de eikel bloot en richt 

die op haar opening. 

"Ius primae noctis" zegt François luid en plechtig, als hij instoot in zijn dochter. "Amen" 

zeggen we gezamenlijk, genietend van deze incestueuze penetratie, van vader en dochter, 

van landheer en onderhorige, van man en vrouw, de nieuwe verbintenis vierend met hun 

intiemste lichaamsdelen. 

Ze ligt nu en slaat haar benen om de zijne, hem dwingend, dieper te gaan. Wij zien zijn 

bilspieren zich spannen en ontspannen, hun bekkens op elkaar draaien en als hij wat 

spreidt, zijn ballen zich strak tegen zijn staf optrekken voor het salvo van vaderlijk zaad. 

Aan de kreetjes van Anaïs weten we dat zij wil komen en Gaël steekt een vinger in 



François' hol. Hij loeit en we zien zijn wortel kloppen als getuige van zijn orgiastisch 

spuiten in zijn nu van genot kronkelende dochter. 

Hij glijdt uit haar, met tot zijn en onze verbazing, bloedrode lul! Direct neemt Gaël zijn 

rechtmatige plaats als bruidegom in, diep inglijdend waar het zaad van de landheer zijn 

komst heeft voorbereid. 

Het stel speelt nu het intieme spel van gelieven, die in alle standjes elkaar verkennen en 

liefhebben, een feest voor ons oog en ons opzwepend genot. Ook wij bespelen onze 

partners, staand of op de knieën, gebiologeerd door het paar. En als ze dan toe zijn aan 

het toppunt van consumeren van hun verbintenis fluisteren we "jouir, 

jouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir" en sommigen van ons gaan mee. 

+**+ 

Anaïs: 

Nagloeiend van de seks, tintelende lippen, natrekkend tot diep achter mijn navel, spreid 

ik, in het middelpunt van de familie, mijn benen wijd en voel traag het zaad van mijn 

twee liefste mannen uit mijn getrouwde kut wegglijden over mijn perineum de bilspleet 

in en op de met kant afgezette, witte huwelijksdoek. Witte vlokken met rode draden, als 

bewijs van mijn maagdelijkheid. Mooi niet, een kleine capsule, die Mémé me heeft 

gegeven en ik inbracht, vlak van tevoren. 

Daarstraks, toen ik het plein opkwam, zo naakt in mijn jumpsuit, waren mijn dijen al glad 

van voorpret. Mijn trouwdag, één dag van voorspel op weg naar dit moment? Bij de 

gelukwensen en zoenen voelde ik vaak een hand op mijn billen, of een harde lul tegen 

mijn buik, en iedereen zei, dat ik een prachtige, stralende bruid was. 

En net, mijn papa! Hij blinddoekte me en kwam naast me liggen. Zijn handen en mond en 

die van Gaël gaven me zachte rillingen en ineens dat beeld van Papa, die eerste keer op de 

Pûy de la Bergère, zonovergoten en voor de wereld te zien, hoe hij me groot meisje 

maakte met een echt rode bloedlul. Ik ruik mijn beide geliefden en laat me meegaan in de 

tintelende vreugde van mijn onderbuik. Zou Papa ook….? Nee, vast niet, Het is onze 

bruiloft. Ja, toch! Ik voel zijn eikel van boven naar onder glijden. Maar hij leunt met beide 

handen naast mijn hoofd. Dus, mijn Gaël brengt Papa in mij, zo mooi, zo haard, zo diep… 

Papa voelt zo anders, zo resoluut zijn diepe plek opzoekend en me dan in stevig ritme 

daar brengen waar ik wil zijn, mhmmm, mhmmmmm, mhmmmm!  

Gaël zet zijn mond ondersteboven op de mijne en we kussen teder, op elkaars bovenlip 

zuigend en dan weer tongvechtend. Nieuw is dit ook, met Papa diep in me. Ik vinger mijn 

tepels waar Gaël mijn borsten streelt en mijn drang wordt groter. Ik kramp met mijn 



kegels, Ik wil met je komen, Papa, nu! Ja, ik voel hem zwellen en zijn hartslag dwingen 

zich aan me te geven. En dan de explosie van vaderliefde gecombineerd met mijn essentie 

van vrouw zijn, beleven we op mijn grote dag… 

Hij laat zich beschermend met zijn volle gewicht zakken en, zich diep in mij spannend, 

luisteren we naar de langzaam verstommende muziek in ons. Nog hard geeft hij me een 

zoen en verlaat me. Neeeeeeh, blijf, BLIJF! Maar hij is onverbiddelijk en ik lig leeg te zijn, 

maar in mijn gladde opening is daar ineens mijn Gaël! Mijn kutring drukt zijn voorhuid 

terug, zoals hij dat lekker vindt en zijn eikel spant zich bij het binnen komen, nu hoger in, 

omdat Papa het daar zo lekker glad heeft gemaakt. 

"Oh, lief" fluistert hij als diep in me is en zijn mond op mijn linkerborst legt, zacht 

kussend. Een hand op mijn hoofd, door mijn haren. Een vinger over mijn vochtige lippen 

zoekt naar binnen te gaan, ik zuig hem als een mannenstaaf. Simpel genieten van samen 

zijn, kleine bewegingen van liefde, alsof we onbespied met zijn tweeën zijn… 

"We draaien om" geeft hij instructie en In zijn draai neemt hij me mee naar bovenop, 

zonder elkaar te verliezen. Hij dwingt zijn knieën omhoog, mijn benen opzij, drukt zijn 

bekken omhoog. Ohhh, zo diep gaat hij nu. We stoten, gaan ver uit en stoten weer, bijna 

een ballet. Dan buig ik voorover op zijn mond en daar is de dubbele vereniging van tong 

en edele delen, onze tepels op elkaar gedrukt, verstild, bevroren, alsof er iemand op de 

pauze knop heeft gedrukt. 

Dan zit ik op hem, rug recht en doe de overwinningsdans voor ons beiden, zoveel beter 

dan het aftrekken met een kut! Ik ben zo glad, dat ik zonder frictie een 360 graden draai 

kan maken, wetend, dat hij dan gek wordt van mij. Hij neemt scherp adem in en blaast 

luid uit. Ja, ik heb hem, waar ik wil dat hij is, onstuimig wild en geil verliefd op me! En in 

uiterste concentratie om precies te timen, wanneer we samen komen. 

"Omdraaien" gebiedt hij en weer op mij, gaat hij woest in en uit mijn nu rillend 

samentrekkende liefdesgrot. Hij grijnst geil naar me, zoals hij altijd doet als hij zich niet 

meer houden kan. En op dat moment explodeer ik en trek hem mee, kloppend en 

spuitend uit onze bron van liefde. Ik hou zóóó van hem, niet alleen in mijn hart, maar 

ook in mijn kut, mijn tieten, mijn hele lijf…. 

Bevredigd door mijn beide gelieven, ga ik tegen het hoofdeind zitten en Gaël legt zijn 

hoofd op mijn onderbuik, fluistert "Ik kan niet genoeg krijgen van onze seksgeuren" en 

snuift diep. Ook voel ik zijn vingers zacht mijn lippen strelen. Als ze beneden zijn en 

kleverig nat, steekt ie ze in zijn mond en gromt goedkeurend. En weer, en weer, nu zacht 

mijn knopje toetsend en het trilt weer in mijn buik, mijn minnaar, mijn Gaël… 

+**+ 



Diane: 

Mémé had gezegd, dat de vrouwen hier de baas zijn, klinkt een beetje als thuis, waar ma 

de lover voor de nacht aanwees. Mémé lachte daarom en vroeg of ma ook voor mij koos. 

Ik bloosde en bekende haar, dat ik ze alle drie in mijn poenie had gevoeld en vaak. 

"Pounii" zegt ze zo frans en laat het in haar mond omrollen, als wijnproeverij. "Ik wijs dan 

voor jou. En je minnaar krijgt zijn partner om mee te spelen, zo gaat het spel hier. Benoît! 

La Pouni Gyuanoise vous attend! Ze kijkt me ondeugend aan "Of wil je beide broers 

tegelijk? " Ik knik ja, partybeest dat ik ben. "Antoine! Toi encore!" 

'Ik ga ze allemaal hebben, al die Franse zizi's hier' denk ik resoluut, als de twee broers, 

nog zo jong, gespierd, met broodjes en –allerbelangrijkst- gestrekte lul, met armen over 

elkaars' schouders op me af komen. Ze hebben al de hele dag naar me lopen geilen en hun 

handen verdwaalden nogal eens in de lange slit van mijn rok. Wel beleefd waren ze, 

alleen mijn buik aaien… 

Ze zoenen mij en elkaar in een drie-tongen-zoen, ik knijp even in hun zizi's. Grijnzend 

pakken ze me bij knieën en schouders en tillen me omhoog. Mijn hoofd op de 

linkerschouder van Benoît, mijn benen over die van Antoine. Ze lopen voorzichtig de 

familiekring in en ik voel over mijn hele lijf de al hun handen, sommigen een spoor van 

kutsap achterlatend… 

En dan zet Antoine, overtuigde gay van de familie, zijn neus in mijn genot, tussen mijn 

lippen, van onder naar boven. Grappig, neuspuntje tegen klitpuntje "Houeeiii" En nog 

eens, nu zijn tong erachteraan en, zijn kin en wangen glanzend van mijn cyprine, kijkt hij 

trots rond, zijn familie applaudisseert en fluit om zijn dappere daad!  

Weer voel ik zijn mond me beminnen, terwijl Benoît mij voorzichtig laat zakken tot op 

kruishoogte. Ik gooi mijn hoofd achterover en ik tik met mijn tongpuntje zijn eikel aan, 

die nog half in zijn voorhuid zit. Ik ruik zijn opwinding en de vereniging met Adeline, 

ergens vandaag, of een van de andere gasten… 

Ik druk met de O-ring van mijn lippen langzaam zijn voorhuid terug ("hooooh" zeggen de 

mannen) en zijn eikel staat paars mooi te wezen als ik die even los laat. Dan stoot hij diep 

in me en is verbaasd, dat hij tot de ballen op mijn neus, keeldiep gaat… 

Zo tussen broers, tong in kut en lul in keel en zó bekeken voel ik me de exoot, begeerd en 

ergens achter mijn mons wordt de feestverlichting ontstoken. 

"Dit wordt te erg!" kreunt Benoît en de broers leggen me neer, waar we verder zullen 

spelen. Ik ben benieuwd of Antoine in mijn kut durft. Maar nee, Benoît gaat naast me op 



zijn rug en trekt me op zich. Hij kust mijn tepels, groot zijn ze en mijn feestverlichting 

kleurt sensueel. 

Dan neem ik agiel zijn pik tussen mijn kutlippen en weet hem zonder handen vóór mijn 

opening te leiden. Hij stoot naar binnen, diep, in één keer. "Dìt wou je toch?" lach ik, als 

hij zijn volle lengte in me heeft en een geile trek op zijn gezicht vertelt hoezeer! 

Antoine vingert nu aandoenlijk voorzichtig mijn sterretje open en brengt een heet 

glijmiddel aan, ook op de ballen van zijn broer. En belangrijker: in mijn bootje, tot aan de 

fokkemast. Hoeeeh! 

Even voel ik hem niet, denk dat hij zijn apparaat aan het invetten is. Ohhh, ik word zo 

heet, daar! En dan nuzzelt zijn eikel aan mijn holpoortje, Jaaaah, kom binnen jongen. Zo 

veel zekerder, dan die jongens die het alleen in porno hebben gezien. Beslister, een 

ervaren kontneuker en dat voelt toch zo lekker! Kom in me, denk ik te schreeuwen, nu ik, 

geklemd tussen broers en intiem door hen genageld, met ze ga rijden. Om en om, woest 

als gretige mannen betaamt. We vieren het neukfeest, waar ze al de hele dag naar 

verlangden: mijn glanzend zwarte onderkant bezitten. Mijn feestverlichting begint te 

knipperen, onregelmatig nu, opgestookt door die hete gel en twee broerpikken diep in 

mijn lijf, tegen elkaar aan werkend. 

En dan ontlaadt het onweer met dikke stralen zaad uit hun schokkende lullen in mijn 

krampende, orgasmerende openingen… 

+**+ 

Desi: 

Niet verbaasd ben ik, hoe Diane door de twee broertjes zal worden genomen, als Jerôme 

zijn mooie mannenlijf tegen me aandrukt, pikken intiem schurend, en me heftig en 

gebiedend zoent. Hij is de top van hun tweeën, blijkbaar. "Je wil me toch?" vraagt hij nog 

even, hoofd scheef, alsof ik wat te zeggen heb. 

Adeline wrijft ons over onze billen en drukt haar hoogzwangere buik tegen onze zij. We 

vingeren ieder een tepel, tot er een wit traantje uit komt, dat we dan weer van elkaars 

vinger likken. Ze klemt onze pikken strak tegen elkaar en trekt een paar keer. "Mij buik 

met meisje zit in de weg voor een lul2lul ontmoeting in mijn kut, nu. Desi gaat dus de 

kleine nieuwe kunstjes leren en jij, Jerôme duwt hem er dieper in. Jij was toch al eerder in 

me en bijna haar vader…" lacht ze uitnodigend. 

Als Jerôme op mij ligt, draait hij wat opzij, zodat Adeline ons getweeën kan pijpen, waar 

wij dan de kleine in haar buik kunnen kussen en voelen hoe ze meegaat in onze 



opwinding. Onze handen ontmoeten elkaar in haar gleuf, zachtjes haar lippen strelend, al 

zo glad… 

"Hoe doen we het? Heb nog nooit een hoogzwangere gehad." Zeg ik wat onwennig, maar 

voel me zoooo geil. Adeline gaat op haar rechterzij en zet haar linkerbeen omhoog. Haar 

gezwollen lippen openen zich.  

"Kom maar in mama! En handen op de kleine, vindt ze fijn." 

En ik ga op haar rechterbeen klaarliggen en steek van wal, dij bedoel ik. De vrucht heeft 

het direct door en dartelt van voorpret. Dit is toch veel leuker, dan een trilring om je pik? 

Neuken met een bewegend target! ik voel haar bewegingen van twee kanten, terwijl ik 

stoot en over haar bolle buik aai. 

Lang blijf ik niet in die droom, mijn billen worden open gevouwen en mijn sterretje 

gedecideerd opengedrukt met een –denk ik- goed ingevette mannenstaaf, die van Jerôme. 

"Ohhhhmmmmm, jah, daar!" 

Het bijzondere van een sandwich is dat met zo verschillende ervaringen, intens anaal en 

prostaat gestimuleerd je lul zo strak staat en tegelijk in haar zachte grot glijdt. Zo dubbel 

heerlijk, dat ik het niet lang op een laag pitje houd. Maar ze gaan mee, Ik zing als eerste 

in de kerk, de sopraan in haar kut zet een hoog trillende noot in en de bariton achter mij 

haalt dreunend uit… 

De kleine meid dartelt van plezier, ze koppeltjeduikt in haar water. Die wil ik gauw in 

mijn armen hebben, Oh, babies… 

Ze nodigt ons aan haar snoeptafel en daar liggen we, kleine jongens met slappe piemeltjes, 

nog nadruppend, tegen haar tepels te kussen tot die ook druppen. Dan zuigen we haar en 

worden beloond met warme moedermelk, nog maar een beetje, ze is nog niet zover. Ze 

kreunt en de vrucht gaat slapen… 

+**+ 

Ik zit naast Mémé naar het feestgedruis te kijken. Zij weet me met glimmende ogen aan te 

wijzen, hoe de relaties in deze orgie liggen. Broer in zus, nicht met oom en tante met neef 

en broer. Ze vertelt me, dat deze zolder al generaties plezier ziet en –zeker vroeger- hier 

menigeen is verwekt. Vóór de revolutie waren hier zomerfeesten, waar de hovelingen van 

de Louissen onbeperkt kwamen orgieën. In Parijs was dat niet gebruikelijk, hooguit à 

quatre… 

In een opwelling zet ik mijn mond op de hare voor een zwoele kus. Ze moet toch 

opgewonden zijn, toch, dit oude wijfje, en zo de baas van de familie. Heet zoent ze terug, 



onze tongen vechten en nog meer als ik haar gespannen tepels op haar slappe borsten 

aantik. "Ja, zo kuste mijn man ook en ik was altijd nat daarvan." En ze nam mijn hand en 

legde die op haar gleuf. Ik vinger dieper en voel haar opwinding. "Mag ik?" en ze pakt me 

bij de schouders en dwingt me op de knieën om haar te aanbidden. 

Ik kus haar buik met oude striae, haar doorleefde lijf, gekreukeld, maar om eindeloos lief 

te hebben. Haar dijen zijn niet meer gespannen en ook haar armen zijn niet meer strak. 

Haar kutlippen zijn wel vol gespannen en hebben nog niets van hun jeugdige volheid 

verloren. Ze draait haar onderlijf in de stoel op mijn tong en fluistert zacht "jouiiiir, 

jouiiiiiir" en ze daalt weer af van haar top. 

"Niet nu, maar van de week, gaan we in het paviljoen elkaar bezitten. In het volle daglicht, 

deuren open in de middagwind, die de gordijnen bolt, zoals ik mijn mannen daar altijd 

genomen heb. Maar je krijgt nu al een kerfje op mijn hemelbeddenpoot, je bent een 

lekkertje." 

 

 

Hoofdstuk 7: herinnering en afscheid 

 

Grijnzend staan Antoine en Jerôme naar me te kijken als ik op een terras tegenover de 

kathedraal met een Kro-pression voor me stilletjes de middag lijk te verdoen, terwijl 

Diane haar na-overleg op de Uni heeft.  

"Ah Bonjour!" en ze geven me bisous à la pelle [letterlijk: zoenen met de schep] voor ze 

gaan zitten. Antoine doet het gebogen, met twee handen hoog tussen mijn dijen leunend. 

Jerôme hurkt en voelt mijn intussen volle kruis, al zoenend.  

De mooie jongen, die ons bedient, komt zonder vragen met grote glazen witte wijn voor 

ze aan. Antoine aait hem over zijn kontje "merci, mon frère!" en krijgt een tik op zijn 

achterhoofd van Luc, echt zijn broer, als ik hun gezichten naast elkaar zie. 

"Waar is je nymf?" wordt me gevraagd en ik leg uit dat ze vanmiddag een gastcollege 

heeft gegeven op de Universiteit over Afrikaanse seks-initiatie bij de Guyaanse bosnegers. 

"Ik was zo trots op haar, zat te stralen in mijn bankje alsof ik haar opa was. Ze was goed, 

en er waren zeker honderd toehoorders. Maar ze komt zo, ze moesten nog evalueren. Als 

ze giechelt, is dat gewoon zuipen geworden…" 



Gearmd tussen twee studiematen, Marc en Louis, komen ze aan, vrolijk en uitgelaten, 

trekken er nog wat stoelen bij en opeens zijn we een grote kring.  

Ze kijkt me aan met grote verwachtingsvolle ogen. "Je hebt het goed gedaan! Niet alleen je 

verhaal, dat ik al met je had doorgenomen en <grijnzend> uitgeprobeerd. Maar ook je 

presentatie! Ingetogen en oozing sex."  

Louis, die met Marc naast me had gezeten in de collegezaal, viel in "En je Guyaanse patois, 

zo sexy! Met je verhalen kreeg je de hele zaal overeind en verlangend. Ik fluisterde naar je 

amant, dat wij dan toch maar de enige drie waren, die je echt kennen!" Jerôme trekt zijn 

linker wenkbrauw vragend op. 

"Vorige week" leg ik uit "op mijn achterterras hadden we gevieren onder een afternoon 

tea met cucumber sandwiches en scones met aardbeienjam en double cream, een 

discussie, wie het langste klein kon blijven bij zo'n schoonheid. Uiteraard waren we al uit 

de kleren. Dat duurde dus niet lang, omdat Diana allerlei verleidelijke poses aannam en 

ze vervolgens door deze twee de hele pelouse achterna gezeten werd met getrokken 

zwaard. En toen ze haar te pakken hadden…" 

Diane sluit haar ogen en ik zie haar verzaligde herinnering. Antoine –zij was zijn eerste 

vrouw- wil de details, wie, wat, waar. Ik had geilend zitten toekijken, doe gedetailleerd 

verslag van het rollebollen op het grasveld en we zitten snel al te strak in onze jeans. Hij 

onderbreekt me met vragen als "Hoe lang? Hoe diep? Op de rug? Op handen en tenen? 

Om beurten?" En toen ik vertelde dat Marc de cucumber van hun sandwich was en ze –

bareback- double creamden, zag ik Jerôme zowat klaar komen in zijn slipje. 

 Antoine nodigt de jongens dan ook uit voor een potje mannenspel, nu ze toch in de 

mood zijn. Ik gebaar naar Luc om te betalen maar hij vingergebaart nee en wijst van 

achter op zijn broer. We staan op en ik ga de kring rond, achteroverleunend en kruisen 

stevig tegen elkaar opwrijvend. Diane voelt ze tegen haar buik rijden en krijgt van ieder 

de schep… 

+**+ 

We rijden net buiten de stad, de bergen in en ik draai plots een zandpad op, hellend en 

bochtig, tot we uit het zicht van de weg zijn. Ik graai een dekentje van de achterbank en 

ik pak haar aan de hand, haar naar de rand van het plateau leidend. We kijken vanonder 

het lichte bladerdek in een ravijn met hoge, rechte dennen op de andere helling. Er 

klatert een stroompje in de diepte. Een perfecte plek om samen te spelen op het snel 

uitgespreide dekentje. 



We hebben geen woorden nodig, onze lippen zijn al te druk met elkaar en onze tongen 

evenzeer. Gretig kleden we elkaar uit, alsof het onze eerste keer is. Onze handen strelen 

elkaars rug en buik en lager, intiemer. Ik vind een tepel en hoor haar zuigend inademen 

als ik die tussen mijn lippen knijp. Zij vingert mijn tepel, klein, maar stijf, en dat voel ik in 

mijn onderbuik. We zoenen elkaar overal tot ik haar vrouwenlippen ontdek, ze 

voorzichtig open wrik met mijn tong en haar liefdesglazuur proef. Zij tongt mijn eikel in 

de beslotenheid van mijn voorhuid. Ze zuigt aan het tuitje, als ik mijn tong in haar 

opening duw. Ze kreunt, nee, spint als een poes betaamt. 

Dan ineens draaien we ons en gaan ineen, met de pijnlijke frictie van de nog niet vol 

gesmeerde huid en opening. Ze werkt ook tegen met haar kegels en ik voel mijn voorhuid 

strak opengedrukt worden en mijn eikel opspannen. We liggen stil te genieten van dit 

eerste openen, zoals een roos die uit de knop komt. Haar ring spoort me aan zachtjes in 

actie te komen en eerst met millimeter-bewegingen, dan voorzichtig centimeters op en 

neer, dan schroevend van eikeldiep naar balls-deep tot vol gas laat ik haar schudden. Ze 

schaterlacht en ik aai haar genotsknopje. Ze rolt me om en berijdt me, statig recht met 

ritmisch draaiende borsten, armen omhoog en jodelend. De kloof geeft blij antwoord. 

Ze hopt van me af en vouwt haar natte kloof over mijn mond, rolt over mijn buik en 

neemt me diep in haar mond en verder. Goddelijk, een net tot vreugde geneukte kut op je 

neus en mond, druipend natte wangen krijgen en je staaf op temperatuur gehouden 

voelen voor de finale. 

En die kwam, ik in kleermakerszit, mijn sleutel in haar slot, diep zoenend met mijn naar 

onze vorige neuk geurende wangen. Ze veert op haar hurken en melkt me, ik draai haar 

tepels en we ontladen onze climax in elkaar. Verstilt kijken we in elkaars ogen en 

langzaam zie ik haar genot wegebben tot alleen onze after-fuck-grijns over is. We zitten 

zeker een kwartier in deze omarming en mijn half kleine komt weer op. 

"Neeheehee, nou is het klaar!" zegt ze, staat op en bundelt onze schaarse kleren. "Direct 

naar huis, toch?" en gaat met haar natte zaadreet op de leren autostoel zitten. Ik ben blij 

dat we binnenwegen en uitgestorven dorpjes passeren zonder stoplichten. Naakt stappen 

we binnen in de garage uit en douchen samen. Zo heerlijk haar van achteronder te wassen. 

Ze krijst als ik mijn middelvinger opsteek. 

+**+ 

De zomer wordt donkergroen van blad en we genieten alle dagen van elkaars 

aanwezigheid en lijf. Ik besef dat er een einde komt aan het geborgen wakker worden, 

gelepeld door mijn mooie zwarte nymf. Een eind aan het stoeien op het grasveld, met 

altijd dat heftige slot. En dan alleen nog de herinnering. 



"Kom je zien, straks. Weet nog niet hoe laat, vluchtplan moet nog goedgekeurd" zegt het 

onvermijdelijke appje van Robin, daarnet. Ze draait me naar zich toe en drukt mijn hoofd 

op haar boezem.  

Ik hou me stoer, denk ik, maar mijn schouders beginnen zacht te schokken. "Is goed, 

jongetje. Ik ben maar een vliegtochtje van je vandaan. Ga nu met je doen wat mijn omi 

met me deed, me in een warm bad stoppen en pindasoep laten eten." Ze hopst het bed uit, 

ik hoor haar in de andere badkamer rommelen. Ik doe mijn ogen dicht en zie haar 

rondgaan. Mijn herinnering oefenen voor later. Ze komt weer tegen me aan met haar 

afgekoelde lijf. "Je bent nog lekker slaapwarm" en ik ril van haar koude handen op mijn 

staaf. 

En die houdt ze nog vast als ze me even later naar de badkamer trekt, die met het grote 

spuit- en bubbeldriehoekbad. Nu heeft ze de gordijnen dicht gedaan en alle kaarsen uit 

het huis, groot en klein geven het gefilterde daglicht die hete gloed van waterseks. Ook de 

paaskaars van bij de kist van mijn Lief, die me na de absoute gegeven werd als 

herinnering, maar vast niet om dit aan te lichten. 

Ik ga op de bodem zitten en zij op het vrouwenzitje. Ik pak haar in met schuim, dat dan 

traag over haar borsten naar omlaag zakt, pront gespannen tepels onthullend. Nog eens 

en nog eens, we lachen. Ik masseer de binnenkant van haar dijen met gestrekte vingers, 

die steeds haar lippen roeren.  

Ze zit met haar ogen dicht als ik die sproeierreeks in haar zitting aanzet, speciaal 

geprogrammeerd om van zacht naar harder te pulsen van anus tot klit. Die had ze nog 

niet eerder geprobeerd en "hoeiiii, die is heftig" geeft ze zich over aan deze waterpik. Ik 

geniet ervan hoe ik haar aanstormende climax in haar gezicht zie opkomen en bedenk, 

dat dit de laatste keer zal zijn. 

Met een zucht van genot gaat ze naast me op de bodem zitten en we houden elkaar vast, 

zoals ik me dat bij tweelingfoetussen voorstel. Warm en in een cocon van liefde. 

Bubbelend, vloeiend en schuimend. En zo zitten we ambivalent tussen verdriet en genot 

van geliefden in elkaars omhelzing, om nooit meer los te laten. "Ik wil je, nu" Ze graait 

een siliconen glijspuitje, staat even, maakt zich glad en zet zich plompverloren op me, 

hongerig, nu het nog kan. Ik nuzzel de boezem in mijn gezicht onder goedkeurende 

geluiden. Zo bouwen we onze spanning op voor nog een laatste keer zo samen. En toen 

was ineens de finish daar. De pindasoep hou ik tegoed. 

+**+ 



Robin bericht, dat ze rond 3 uur op het sportvliegveldje 

dichtbij mogen landen, maar alleen om Diane met 

bagage in te laden.  

Voor iemand die met één rood koffertje aankwam, 

hebben we nu wel veel in te pakken. Gelukkig heb ik nog 

twee grote weekendtassen en die gaan met gemak vol. Ze 

laat me de vib, waar ze me vaak mee pestte. En toch doet 

het pijn, al ben ik blij voor haar. 

Als we langs de kleine hangar op de taxiplaats draaien, 

staat daar al een wagen van de douane. We stappen uit 

en lopen naar ze toe. Verbaasd zie ik Benoît het raampje 

laten zakken, die in deze setting zakelijk vraagt of er nog 

bagage te controleren valt. Heel anders als laatst, naakt, 

hard en geil, maar nu heeft hij ook een uniform aan. 

Ik sleur de bagage op het beton en zijn partner, streng 

als een dominatrix – ik krijg direct een beeld van strak 

leer pakje en open op strategische plaatsen – laat me 

alles uitpakken. Benoît legt uit, dat dit sportvliegtuigje 

ooit op een drugstransport is betrapt, twee eigenaars 

geleden. "Geen risico nemen met die Amsterdammers, 

zei mijn chef! Maar ik heb landen kunnen toelaten, 

omdat het voor jou en je nimf is, meer kon ik niet voor je 

doen. Volgende keer dan maar met de auto komen." 

lacht hij flirterig naar Diane. Hij krijgt een por van zijn 

partner, die naar me knipoogt. 

En dan landt het vliegtuigje en snort naar ons toe, stopt 

en de deur gaat open. Benoît staat er direct naast, maar 

kan Robin niet beletten om eruit te springen en recht op 

Diane af te rennen. 

"Jonge liefde" schudt hij zijn hoofd bij het zicht van het onbeschaamd zoenende en 

wriggelende stel, hij een kop groter en een schouderbreedte wijder. Dominatrix kijkt 

vermaakt hun geflikflooi aan, terwijl ik de bagage aan broer- piloot Steven aanreik. Ze 

zegt streng dat er niet op Franse bodem geneukt mag worden, want daar leek het even 

naar toe te gaan. 



Dan krijg ik nog twee kussen en knuffels en ze stappen in. Benoît slaat een arm om mijn 

middel als de Robin de deur sluit, en Steven de koers terug de lucht in zet. We staan ze 

stil te volgen tot ze allang geen stipje meer zijn. 

Benoît neemt me in de armen, kust me en zegt "Mémé wil je snel troosten. Zij kan dat!" 

+**+ 

Achter het kasteel blijkt twintig meter lager een meertje te liggen. En aan de overkant 

daarvan een tuinkoepel, een 18e eeuwse folly, schat ik aan de klassieke vorm met dorische 

zuilen en het tympaan er boven. Achthoekig en van boven af lijkt de plattegrond een 

anch-teken. Hoe kan het ook anders in deze familie van seksverering. 

 

Als ik het voorterras oploop, komt een mooie jongen van een jaar of 18 uit het voorportaal 

"Ik ben Jules, Mémé verwacht je" en wijst me naar binnen. Hij heeft alleen een 

goudglanzende speedo aan, strak, met daarin nogal wat te verbergen. Hij gebaart dat ik 

me moet uitkleden en een zijden kimono moet omdoen, blauw, met draken. Komt tot 

halverwege mijn dijen en sluit nauwelijks om me heen. 

De koepel is groter dan hij van buiten leek. Blijkbaar als een soort muziektheatertje of 

feestzaaltje gebouwd. De acht hoeken zijn acht zuilen met daartussen rechte en gebogen 

nissen. Afgedekt met een houten koepelgewelfje en boven de ingang een muziekgalerij 

met sierlijke trap erheen. 

Recht tegenover de ingang zit Mémé in ook in kimono op een breed bed tegen het 

hoofdeind. "Mijn minnaar, die troost zoekt aan mijn oude borsten! Welkom in mijn 

liederlijke tempel van genot!" 

"Mag ik?" en ze gebaart, dat ik naast haar tegen het hoofdeind moet gaan zitten. Ze kijkt 

verwachtingsvol naar me, terwijl ik mijn ogen de ruimte rond laat gaan, naar de drie grote 



marmeren beelden in de gebogen nissen. Links van het bed een David, maar dan groot 

geschapen en à point, rechts een Venus met één been gebogen steunend op een rots, 

inzicht gevend in haar grot. De derde is Bacchus, gebogen zittend, aangeschoten en net 

gespendeerd. 

"Het is allemaal décor, gips en effect, dus lang niet zo oud als je zou denken, 150 jaar, 

hooguit." lacht ze. "Mijn overgrootvader was een vriend van Ludwig van Beieren -ja, die 

flamboyante- en heeft dit laten herbouwen na een brand, om hem in stijl te kunnen 

ontvangen. Hij kwam hier vooral om de viriele krachten van de Rocher op te doen. En 

hier? Hier was dan een orgie met jongemannen en jongedames. Ludwig wees aan wie met 

wie en keek dan genoeglijk toe, terwijl hij tussen mijn overgrootvader met 3 jongens 

speelde. Daarboven speelde een orkestje Wagner, de hele nacht. " 

"Hier, in dit bed? En daar gaan wij spelen?" 

Ze lacht schalks naar me en vertelt verder "Een familieverhaal gaat, dat ze bij een 

tegenbezoek op zijn Linderhof (Beierse Alpen) in de Venusgrot in het bootje een trio met 

mijn overgrootmoeder hadden." 

 

(Pe-sa, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia 

Commons) 



"Ik herinner me die grot, ben er ooit geweest met Lief in '83 of zo. Had toen al zo'n soort 

idee voor die boot." 

"Veel later, zat ik hier als kleine meid tussen de blote benen van mijn grootvader naar 

naaktballetten te kijken, die tot in de core gingen, maar ik was gewend dat te zien om me 

heen. Aan weerskanten van ons mijn 'tantes', minnaressen van mijn opa, meegekomen uit 

Laos op de vlucht voor de Jappen, maar ook omdat ze zwanger waren. Twee oompjes van 

mijn leeftijd werden dat, we speelden samen, we sliepen samen en ja, ze waren mijn 

eersten.  

Opa zette me dan vaak opzij bij de ene tante en ging in de andere tante, als het hem 

teveel werd. En altijd dat orkestje, daarboven." 

Ze klapt in haar handen en Jules komt. "Champagne voor mij en deze Hollander zal wel 

een Kro willen, de heiden." 

"Neehee" protesteer ik met een klein stemmetje "Kronenburg voldoet niet aan het 

Reinheitsgebot, Kir Royal voor mij." 

Ieder krijgt een zilveren dienblad naast zich met het drinken en kleine 

driehoeksandwiches met egg-and-cress, cucumber en tuna. Fingerfood. Jules wordt door 

haar over zijn speedo geaaid aan de voorkant, ja, "Denk even aan je Louise" zegt ze en 

direct groeit hij uit zijn broeksband, tjee, die is groot! 

De deuren gaan open en er komen acht jongetjes van een jaar of tien binnen, rode 

kimonootjes tot halverwege hun billetjes. "Ik heb nu ook een orkestje geregeld, vanwege 

de traditie hier." Ze giechelen wat, als ze de trap op lopen en hun ceintuurtjes lossen. 

Heerlijk, die blote kontjes naar boven zien gaan. 

À capella zingen ze Palestrina's Cruda mia nemica en een paar andere voor castraten 

geschreven liederen. Ik ben verbaasd. "ze zijn goed, hè, mijn leerlingen. Jammer, dat ze 

die mooie stemmen maar zo kort hebben. Ze zijn nu al veel te snel seksueel actief. En dan 

komt het eerder. Wil je hun muzikale begeleiding als we spelen, of sturen we ze weg?" 

"Ik ben dingen met je van plan, die niet voor jongensoogjes bestemd zijn. Ze behoren ook 

een beetje tot de geheimen van het leven, die wij als ouderen vergaard hebben. En het 

leidt me af." 

Ze lacht me uit om deze flirtpoging en met een kleine handbeweging gebaart ze de 

jongens weg. Ze zwaaien naar ons en wensen ons giechelend 'Joyeuses baisières', 'bon 

gicler' of 'extrèmes joiissances' , de ondeugdjes! 



Jules sluit de gordijnen en steekt kaarsen aan, ook wierook uit Saba op kooltjes, die een 

gregoriaanse sfeer schept, plechtig en ernstig. 

Nu pas merk ik het houtsnijwerk aan het hoofdeind op, een kluwen van naakte mensen, 

actief in de liefdesdaad. Ik moet denken aan de zuil van Vigeland in Oslo. En dat zeg ik 

ook. "Ja, mijn grootvader heeft hem dit opgedragen voor het tympaan, buiten, maar het is 

door de oorlog nooit verder gekomen dan deze houten voorstudie. En Gustav is in '43 

overleden. 

Ze schuift de kimono van mijn schouders als ik op mijn knieën aandachtig alle details 

bekijk. "Ik doe ze niet allemaal, vandaag, ik waarschuw vast" lach ik en zie haar nu naakte 

lijf, met vouwen waar de ouderdom er vat op kreeg, maar niet fijn gerimpeld. Natuurlijk 

zijn haar borsten, eens pront, nu handtasjes met tepels als druksluiting. Haar buik is strak, 

met oude striae, verhalend van kinderen, die nu ook al oud zijn. Ze spreidt haar benen 

"Kom mijn tuintje bekijken en je laven aan mijn nog altijd stromende bron." En inderdaad, 

ze is glimmend en glad als een vrouw van dertig. Ik kijk in haar ogen en haar oogleden 

geven me toestemming om met mijn vingers daar te verkennen, met mijn lippen daar 

voorzichtig te kussen. Niet de strakke veerkracht van de jeugd, maar zacht, meegevend en 

omhullend, zoals seks tussen oude mensen hoort te zijn. 

Haar tuin bloeit en mijn oude boomstronk, zo misbruikt door Diane, leg ik op haar buik 

en we laten onze tongen elkaar ontmoeten in de lucht. "Kom, het is tijd" en we verenigen 

ons, zacht maar pertinent. We gaan opzij, het zwangerschapskruis, houden elkaars hand 

vast en kijken in de ogen, met agiele bewegingen ons ritme opvoerend. Blijven kijken en 

voelen hoe onze climax zich opbouwt. Niet ruig, niet woest, alle tijd om te komen. Tot die 

daar is en we in elkaar overvloeien. Zo goed, zo goed. 

We praten in elkaars armen over onze levenspartners, die we verloren en degenen met 

wie we ooit speelden. Het verdriet, de leegte, eenzaamheid, al zijn er nog zoveel mensen 

om je heen. 

Ze wil weten hoeveel ik Diane mis en of ik het alleen wel redt. Ik hou me stoer, maar ze 

prikt er doorheen, omdat ze in eenzelfde bubbel leeft. 

"We moeten dit vaak doen, zielen schurken en ons aan elkaar warmen" concludeert ze en 

kust mijn tranen weg. 

 


