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OTTO 

 

 

Zal ik gaan? Ik ga. 

   Ik vind de deur (van de NVSH) op slot en de gordijnen 

gesloten. Heb ik me in de avond vergist? Er brandt toch licht 

zo te zien. 

   Ik bel aan. Een voor mij onbekende man maakt open. 

  ‘We zijn dicht,’ zegt hij. 

   ‘O wat jammer, ik had me er zo op verheugd.’ 

   Hij kijkt me eens goed aan. ‘We hebben een bespreking. We 

praten over exhibitionisme voor vrouwen. Als je wilt, vraag ik 

wel even of het goed is dat je mee vergadert. Je bent ten slotte 

ook een vrouw.’ 

   Mmm, niet slecht, denk ik, hem nakijkend terwijl hij uit het 

zicht verdwijnt maar mijn leven instapt. 

   En nu heb ik hier geen betere uitdrukking dan de Engelse: 

Little did I know!  

   Hij is vrijwel meteen weer terug. ‘Het is goed. Kom er maar 

bij.’ 

   In het zitgedeelte van de bar zijn drie mannen en drie 

vrouwen. Een van de vrouwen maakt van de gelegenheid 

gebruik om op te stappen. Nu zijn we met mij er bij weer met 

even aantal.   

   ‘De vraag van de avond is: hoe meer vrouwen aan  te trekken 

voor de erotische avonden die elke vrijdagavond plaats vinden. 

Heb jij daar enig idee over?’  

   Ik vertel ze over de catacomben en maak een vergelijking. 

‘Het is hier te licht en te weinig intiem. Als je al iets zou 

willen, ziet iedereen dat. Je moet wel veel moed hebben om, 

zeker als je nieuw bent, je zelfs maar een beetje van je kleding 

te ontdoen. Laat staan dat je nog meer van plan zou zijn.’ 

   Ze zijn het volkomen met me eens. Otto, de man die me 

binnenliet, staat op. Hij dimt het licht, ‘zo beter?’ Iedereen 

moet lachen. 
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   Een van hen stelt voor de volgende vrijdag samen naar 

Utrecht naar de NVSH te gaan. Daar schijnt het wel te werken. 

   Ze bevallen me wel dit groepje. Vooral de vrouwen. Ze zijn 

lief en vreemd genoeg hadden ze wat hun uiterlijk betreft mijn 

zussen kunnen zijn. 

   Iedereen is van rond de vijftig jaar. De mannen niet 

onaantrekkelijk. Gerard  is  naar  mijn  smaak  te  dik maar 

aardig. Hij vertelt dat hij Tantra voorlichting geeft. (Nee toch!) 

Hij wrijft zich over zijn geslacht Alsof zijn broek te strak zit, 

opent zijn rits, en toont wat hij heeft. 

   Even ben ik flink geschokt. Het is ook zo plotseling. Maar 

wat een ballen! Hij doet er een stalen ring omheen. Nu zijn ze 

helemáál enorm. 

   Babette, de vrouw van  Sjaak, een ex-veilingmeester van een 

klein Limburgs stadje, trekt haar truitje uit. Ze laat haar 

gigantische borsten zien. Ook zij oogst grote bewondering. 

   Dan duurt het niet lang meer of we zitten allemaal bloot. 

   Marjolein moet me wat vertellen. De andere weten dit al. Ze 

heeft Multipele sclerose en kan nauwelijks lopen. Ze zal de 

hele verdere avond niet van de bank komen.  

   Ik heb met haar te doen. Bewonder haar. Otto is haar man. Ze 

vertellen mij dat ze een vrij huwelijk hebben en het leuk vinden 

te zien wanneer de ander plezier heeft. 

   Ik moet naar de wc. De toiletten en douches zijn achter in de 

zaak. Je komt daar via het podium. Sjaak komt achter me aan. 

Otto is net even sneller en houdt me staande. ‘Zullen we een 

beetje dansen?’ Hij slaat zijn armen om me heen zonder een 

antwoord af te wachten. Hij leidt me, hij leidt me af. 

   Maanden later vertelt hij me dat Sjaak van plasseks houdt, 

dat hij dat wist en me daarvoor wilde behoeden. Nu echter ben 

ik me van niets bewust, vind het vaag prettig dat Otto zich om 

me bekommert. 

   ‘Weet je dat hier ook een darkroom is?’ 
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   ‘Nee, waar dan? Laat eens kijken?’ Ik kan me niet 

voorstellen dat ik die tijdens mijn eerdere bezoeken niet heb 

opgemerkt. 

   Gerard blijft bij Marjolein. Wij Sjaak, Babette, Otto en ik 

gaan een trapje af de kelder in.  

   Het is er aardedonker, koud, en voor mijn gevoel smerig. 

   Babette vindt het niets, ze wil weg, weer naar boven. 

   Ik vind het ook niets maar stel me voor een gevangene te 

zijn. In het donker ontwaar ik, ook hier, zo´n X kruis met leren 

pols en enkelbanden. Ik ga ertegen staan. Otto bindt me vast. 

Hij schurkt zijn lichaam wat tegen me aan. Het doet me niet 

veel; ik word er hooguit warm van.   

   ‘Laten wij ook maar weer naar boven gaan.’  

   Boven wordt Marjolein gebeft. 

   Otto en ik gaan op een verhoging liggen. Achter ons tegen de 

wand hangt een kolossale spiegel. Ik kruip ernaartoe. Ik toon 

hem mijn achterste. Hij vouwt zich over me heen, maakt 

stootbewegingen, maar zonder dat hij bij me binnenkomt. 

   Ik kijk in de spiegel. Het ziet er prachtig uit. Het lijkt wel een 

afbeelding uit het boek De Kamasutra. 

   Hij is lang en slank. Heeft leuk wit stekeltjes haar. Een paar 

jaar ouder dan ik. Hij is voorzichtig met me. Hij is teder. 

   Ik raak opgewonden. ‘Heb je een condoom?’ 

   ‘Wacht ik ga kijken of ik er een kan vinden.’ Hij loopt naar 

de aangrenzende winkel, deze is natuurlijk op slot. Hij zoekt 

dan verder in de bar. ‘Sorry, ik kan niets vinden.’ 

   ‘Echt niet?’ Ik kan het nauwelijks geloven. ‘We zijn hier bij 

de NVSH!’  

   Tja, en dan gaat het er plotseling alleen nog maar over dat dit 

toch niet acceptabel is en hoe het allemaal veel beter zou 

kunnen binnen de vereniging.  

   Er wordt niet meer verder gespeeld. De avond loopt met een 

sisser af. Als we een half uur later buiten voor de deur afscheid 

nemen van elkaar, merk ik dat mijn fiets gestolen is. 

    Otto stelt voor me naar huis te brengen. 
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MIJN HART 

 

 

Vrijdag na Kerstmis, 28 dec. Ik krijg een hartkatheterisatie. Ik 

sta al bijna tien jaar nu onder controle maar heb de laatste tijd 

het idee dat het slechter met me gaat. Ik voel me steeds meer 

kortademig en bij de minste stress alsof mijn keel wordt dicht 

geknepen. 

   Al om half acht moet ik in het VU-ziekenhuis zijn. Otto 

brengt me. Er zijn meer stellen. We zijn nerveus, druk, zitten 

samen rond een grote tafel in de wachtkamer voor Special 

Care. De laatste persoon die erbij komt grapt: ‘Is er al 

gedeeld?’ Het lijkt inderdaad wel een kaartgezelschap, maar 

dat is het algauw niet meer. Wij, de patiënten, worden 

geroepen. De partners verdwijnen, die zullen later op de dag 

ons weer komen ophalen. 

   Ik word op bed gelegd, ziekenhuisjasje aan, geschoren in 

mijn lies, en naar de röntgenkamer gereden. Verdoving, slang 

en contrastvloeistof erin, gerommel in mijn lijf. Ik kan 

meekijken op een scherm maar begrijp er niet veel van. 

Plotseling wordt er gefluisterd, er wordt een andere arts bij 

geroepen, dan harder tegen mij; ‘U hebt een plaque, stenose, 

vernauwing van 70% aan uw kransslagader. Op een lastige 

plek. Dit kan niet gedotterd worden. Dat zal een operatie 

moeten worden.’ 

   ‘Hè, en mijn hartkleppen dan?’ 

   ‘Dat is niet mijn afdeling.’ 

   ‘Ik dacht, ik ben hier voor die lekkende aortaklep.’ 

   Hij loopt weg en als hij weer terugkomt zegt hij: ‘Om twee 

uur gaat u naar een andere afdeling voor een echo van de 

hartkleppen. U krijgt binnen twee tot vier weken uitslag en 

bericht over wat we gaan doen. Ik moet dit bespreken in het 

team.’ 

   Wat kan ik anders dan het over me heen laten komen? 
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   Na de echo door een nors meisje wat op elke vraag van mij 

een ontwijkend antwoord geeft, komt Otto die me naar huis 

rijdt. Hij haalt lekker chinees eten en laat me daarna alleen. Ik 

ga vroeg slapen. 

   Ik heb een zelf oplossende stop in mijn lies, een  Angio-Seal, 

en door de bloedverdunners? Een zeer droge pijnlijk schrale 

vagina. 

   In de dagen daarna volgt er nog het een en ander: zo worden 

mijn tanden  gefotografeerd; erg belangrijk in verband met 

infectie, en krijg ik een afspraak voor een slikecho. Jak, een 

slang door mijn keel! 

 

Vrijdagavond, clubavond voor paren en alleenstaande mannen. 

We waren al twee keer eerder op deze avond en dat met die 

losse mannen erbij bevalt ons beter dan met alleen paren; het is 

zoveel spannender, opwindender. 

   Ik krijg iets heel dringends over me. Eind deze maand ga ik 

onder het mes, dat is over drie weken en dan, drie maanden 

niets meer? 

   ‘Laten we gaan vanavond.’ 

   ‘Kan dat wel? Heb je niet te veel last van die stop in je lies. 

En hoe voelt het daaronder?’ 

   ‘Het kan me niet schelen. Ik zie wel, misschien valt het mee. 

Ik heb een verzetje nodig.’ 

   ‘Ja maar, als je dan niet mee kunt doen, dan voel je je lullig.’ 

   Ik hoor een bekend toontje in zijn stem. Het toontje wat hij 

tegen Marjolein gebruikt en wat mijn bloed doet koken.  

   ‘Pas op!’ zeg ik waarschuwend, ‘als het niet lukt doe ik 

gewoon minder.’ 

   ‘Ja maar, niet dat je dan teleurgesteld bent,’ gaat hij door. 

   O help, ik zal erg moeten oppassen, voor ik het weet 

behandelt hij me als een invalide. Wat moet dat worden straks 

als ik geopereerd ben? 

   ‘Hou op, we gaan, punt uit.’ 
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   We gaan vroeg. Van de vorige keer weten we dat deze avond 

niet tot diep in de nacht doorgaat. Zo rond twaalf uur 

verdwijnen al veel mannen weer. Ze zijn dan klaargekomen, of, 

als ze getrouwd zijn en ze zijn daar stiekem, stel ik me zo voor 

dat ze op een redelijk tijdstip thuis willen zijn. 

   De poort is nog niet open. Voor ons staat één auto te wachten 

op de oprit. Tien minuten later, het is dan half negen we 

kunnen nu het terrein op, staat er een rij van dertien auto’s. 

   Iedereen lijkt tegelijkertijd te komen. Men heeft er duidelijk 

zin in. Het is druk bij de garderobekluisjes. Ik hoor praten over 

Oud en Nieuw in  4 Two; die club waar ik destijds in dat 

hondenhok klaarkwam.  

   ‘Heel apart, wel duur, 125 euro per stel, mooie jacuzzi, maar 

die mist op de terugweg! We hebben er uren over gedaan om 

thuis te komen.’ 

   Het is Marijke die dit zegt. Met Marijke beleefde we de 

vorige keer iets heel bijzonders. Otto en ik liepen wat rond op 

zoek naar activiteit. Gebeurt er daar wat? Even kijken. Zo gaat 

dat. Je loopt van de ene gang naar de andere kamer en als je 

geluk hebt ben je er dan op het juiste moment op de juiste plek. 

   Er lag een grote matras met daarop één man en twee 

vrouwen. We gingen erbij liggen. Onmiddellijk kwam er een 

arm van een van de vrouwen, zo van, ja, kom er maar bij. Zij; 

Marijke dus, manoeuvreerde zich zo dat ze bij Otto zijn penis 

kwam. Ik zag niet goed wat ze deed, het was vrij donker, de 

andere man neukte de tweede vrouw en ik? Hm, ik kwam op 

een idee. Terwijl Marijke Otto pijpte ging ik zo liggen dat mijn 

kut tegen haar kut kwam. Nat als ze waren zogen ze zich als 

oesters aan elkaar vast. Ik greep haar handen in die van mij, we 

trokken ons naar elkaar toe en schaarden. Het was 

onbeschrijfelijk heerlijk. Warm, zacht, sappig maar stevig 

schoven we tegen elkaar heen en weer.   ‘Oh,’ hoorde ik haar, 

‘dit heb ik nog nooit beleefd. O, wat is dit lekker!’ 
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Nu, aan de bar komt ze onmiddellijk naast ons zitten. We 

clusteren onder  een  rooster waar warmte uitkomt. Het is 

gemeen koud buiten en de grote boerderij is nog niet overal 

goed warm.  

   Het stroomt vol. Ze kent duidelijk veel mensen, al snel is ze 

in gesprek met anderen. Prima wat mij betreft. Het is niet een 

vrouw waar ik op val en niets is zo vervelend als het gevoel te 

hebben dat iemand aan je klit. 

   We drinken koffie en een drankje, en gaan naar boven waar 

eenzame mannen wachten. Ik word over mijn billen geaaid 

maar ik ben nog niet zo ver dat ik dat prettig vind. We gaan 

weer naar beneden. Ik drink nog maar een glaasje wijn. We 

gaan weer naar boven. Ik wil wel maar niet te snel. Geef me 

wat tijd.  

   ‘Laten we hier gaan liggen,’ stel ik voor. We liggen op een 

matras in de darkroom. Otto besnuffelt me, bevoelt me. Ik ga 

op zijn hondjes, kruip van hem weg, hij komt achter me aan, er 

komt nog iemand achter me aan gesnoven. En nog iemand. Ik 

word omgedraaid, op mijn rug gelegd. Ik heb Otto´s grote 

stevige penis in de ene hand en een wat dunnere slappere in de 

andere. 

   ‘Lucie is het goed?’ hoor ik Otto vragen. Ik doe mijn ogen 

open, zie hoe nog weer een ander tussen mijn knieën zit, een 

condoom ophoudt en me vragend aankijkt. Snel kijk ik Otto 

aan. ‘Ja, laat je neuken,’ zegt hij. De onbekende wacht het niet 

af. Razendsnel heeft hij het condoom om. Even nog denk ik: 

wil ik dit wel? Maar als vanzelf spreiden zich mijn benen. 

Gehoorzaam. Willoos. O help, wat doe ik? Ik word geneukt 

door een ander waar Otto bij is. ‘Ik ben jullie slet,’ piep ik. ‘Ja, 

ja,’ zeggen ze alle drie. Otto stopt mijn mond vol en die in mijn 

hand is nu hard. Die me neukt zegt luid: ‘Slet, ik moet je 

nemen. Ja, je bent onze slet, daar, daar,’ hij schuift in me heen 

en weer. Maar ook is hij lief: ‘Doe ik het goed? Doe ik je geen 

pijn?’ Maar nee hoor, hij vult me zo verrukkelijk, zo lekker, te 

lekker. ‘Stop, stop, ik kom klaar,’ ik wacht heel even, zeg dan 



 

298 
 

luid hijgend: ‘ga maar weer door,’ en weer stoot hij diep en 

diep. O help, ik kom alweer. Ik voel me een dweil. Wat? Tien 

dweilen! Hééérlijk! 

   Beide mannen zoenen me! Ze zijn lief, bezorgd, ook voor 

Otto, bedanken hem. 

   ‘Je bent wel heel gevoelig hè?’ zegt hij die me neukte later in 

de bar tegen mij.   Niet begrijpend kijk ik hem aan. ‘Je komt 

heel snel.’   

   ‘Ja, dat is zo de laatste tijd, eigenlijk te snel. Maar je bent ook 

zo lekker.’ zeg ik dan. Hij glundert. 

   En de ander? Die volgt ons nog een tijdje, zo, dat het 

hinderlijk wordt en ik me genoodzaakt voel te zeggen; ‘Hé joh, 

ik ben wel met Otto, oké?’  

   ‘Oké.’  

   Weer maken we de ronde. Er liggen twee meisjes op een 

massagetafel. Ze doen het met elkaar, bijten elkaars tepels, 

likken elkaars lipjes intussen aan alle kanten bevoelt en 

genomen door diverse mannen. Trouwens, ook de mannen 

betasten elkaar. Het is zo verstrengeld dat ik niet erg goed zie 

hoe en wat. In ieder geval zoenen de mannen elkaar. Wij zitten 

eerste rang op de aangrenzende bank dit alles aan te zien. Hier 

kan geen pornofilm van welke klasse dan ook tegenop. Mijn 

oog valt op een groene string waarin een enorme bobbel. Is dat 

echt? Vangt de eigenaar mijn gedachten op? Hij vraagt of hij 

naast me mag komen zitten.  

   ‘Ja hoor.’ 

   ‘Stereo,’ zegt hij. Ik heb links hem in de hand en rechts Otto. 

We lachen en ik trek driftig verder. Dit gaat zo een tijdje door. 

De kluwen op tafel verandert van plaats en samenstelling. Ik 

zie een mooie jongen met lang haar, hij kwam pas twintig 

minuten geleden de club binnen, een van de meiden neuken. 

Die is met zijn neus in de boter gevallen, denk ik. Je moet als 

man behoorlijk gedreven en alert zijn wil je hier aan je trekken 

komen, er zijn zoveel minder vrouwen dan mannen. Wel is het 

zo dat de vrouwen díe hier komen er zin in hebben en niet 
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moeilijk doen. Een uurtje later zie ik hem het pand alweer 

verlaten. 

   Ikzelf lig nu languit op de bank. Otto schuift me zo, dat ik 

met mijn armen en handen als ik die strek, onder de billen van 

de man voor me kom, en ik zijn ballen en piemel kan aanraken. 

De man beft de meid die voor hem op tafel ligt. Hij is kletsnat 

van de transpiratie. Als hij voelt dat ik hem voel draait hij zich 

om. Even denk ik nog dat hij niet wil maar ik vergis me, hij 

stopt zijn grote penis zo diep in mijn mond dat ik bijna 

kokhals. Hij neukt me hard. Ik voel me weer heerlijk gebruikt. 

Otto neukt me in mijn vagina. Ik hijg véél te hard. Gaat dit nog 

wel goed? Mijn hart? Die in mijn mond draait zich weer om, en 

wild neukt hij nu de meid die toevallig het dichts bij hem in de 

buurt op tafel ligt, in de kont. Ik wil ook op tafel kruipen, 

bedenk dan dat dat niet kan met die stop in mijn lies. Ik 

“verman” me. 

   We gaan naar beneden naar de bar. Drinken water dit keer. 

    Het is half twee op weg naar Amsterdam terug in de auto. 

Zouden we ook zo´n geweldige avond gehad hebben zonder 

het zwaard van Damocles boven ons hoofd?  Waarschijnlijk 

niet. 


