Hoofdstuk 2
Trillend van opwinding klapte Lysanne haar laptop open. Ze voelde dat ze
in haar gezicht rood was aangelopen, waardoor een toeschouwer zou
kunnen zien dat ze in opperste staat van extase verkeerde. Iets dat ze had
gestimuleerd door met de zijkant van een balpen snelle bewegingen over
haar clitoris te maken. Een lichte verkleuring in haar legging verried de
staat waarin ze verkeerde.
Ze ging door het leven als een nette gelovige moeder en dat wilde ze per se
zo houden, maar ze vond dat ze ook recht had op haar donkere kant, die
zich voornamelijk uitte in een obsessieve lust tot masturberen. Ze had zich
erin getraind geen geluid te maken als ze tot een orgasme kwam. Dat ze
daarbij steeds rood aanliep had ze nog niet onder controle. Ze haatte het als
iemand tegen haar zei dat ze van die leuke blosjes op haar wangen had,
zoals haar dat die ochtend nog was gebeurd bij het verlaten van de nis in de
kerk waar ze stond te wachten om op aangeven van de voorganger met de
collecte rond te gaan.
Haar dwangmatige handelen had ze ontwikkeld vanaf de geboorte van haar
eerste kind, waarna haar seks met haar man op een laag pitje was komen te
staan. Wim, haar ex-man, had bedroevend weinig verbeelding gehad. Erger
was dat ze vanaf haar eerste bevalling het nog gemiddeld maar één keer per
week deden. Op woensdagavond en anders op zondag voordat ze naar de
kerk gingen. De laffe zondagochtendseks, had ze het voor zichzelf
benoemd. Er was weinig verhevens aan. Recht op en neer en klaar. Geen
wonder dat ze vaak masturbeerde. Voor haar werkte het als methadon.
Ze was als de dood dat iemand haar afwijking ontdekte, want ze rekende het
niet tot normaal gedrag. Alleen God wist ervan, en ze hoopte maar dat Hij
vergevingsgezind was. Ze deed er niemand kwaad mee en lange tijd had ze
daar genoeg aan gehad, totdat ze besloot er verandering in te brengen.
Nu kon ze niet anders meer dan toegeven aan de man met wie ze al dagen
chatte. Zijn berichtjes waren anders. Hij was anders. Hij bezorgde haar een
gevoel dat ze in haar leven niet eerder had beleefd. Behalve die keer dat ze
haar ex-man Wim bij zijn ballen had gegrepen en hem op straat had gezet.
Haar beeldscherm lichtte op en ze roffelde haar inloggegevens in om daarna
meteen de datingwebsite aan te klikken. ‘Wat een traagheid,’ zuchtte ze.
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Verbeten hief ze haar handen met uitgestrekte vingers op, totdat eindelijk
alle pop-ups waren ingeladen en ze bij haar account kon. Zoals hij had gesms’t had ze inderdaad een bericht van Ruud ontvangen.
‘Ha lieverd, ik heb veel aan je gedacht vandaag en weer veel gewipt … met
mijn moeder. Wippen is een kaartspel lol, hoe was je dag?’
Haar mondhoeken krulden op. Wat was hij grappig. Ze nam zich voor een
antwoord te schrijven waardoor zijn aandacht niet zou verslappen. Ze
hunkerde naar hem, en vond het van zichzelf haast onvoorstelbaar wat deze
man in haar losmaakte.
Hoe haar dag was geweest? Niet bijzonder genoeg met het dagelijkse ritme
van kinderen naar school brengen en halen, schoonmaken en koken. Te saai
voor woorden. Ze had deze dag ook vaak aan hem gedacht.
Ze had zich niet lang geleden laten overhalen wat leven in de brouwerij te
brengen door zich in het datingcircuit te storten. Dat was een opmerkelijke
stap voor haar geweest, want nadat ze Wim eruit had gedonderd taalde ze
daar lange tijd niet naar. Ze had rust gevonden in haar moederschap, dat ze
met verve volbracht. Haar geloof en zondige afwijking hadden haar door de
moeilijke periode gesleept en met veel liefde en toewijding vervulde ze
vrijwilligerswerk bij haar kerkelijke gemeente.
De voorganger had haar al eens gevraagd of ze een taak met meer
verantwoording op zich wilde nemen, maar vanwege de wellustige blikken
op haar weelderige vrouwelijke vormen had ze hem maar voor de eer
bedankt. Niet dat ze geschokt was door zijn niet mis te verstane aandacht,
maar een schandaal in de gemeente was haar een gruwel. Dat kon ze zich
niet veroorloven en ze was er als de dood voor. Seks met de priester
geschiedden alleen in haar fantasie.
Yentl, Sylvana en Kyra waren haar dochters. Bij haar scheiding in de
leeftijden van 1, 8 en 9 jaar oud. Na twaalf jaar huwelijk was de scheiding
tussen haar en Wim uitgesproken. Naast de niet-uitgesproken povere seks,
was de voornaamste reden van de breuk dat hij aan een onverzadigbare
gokverslaving leed. Voor de zoveelste keer had een deurwaarder zich
gemeld en had haar tot grote woede gedreven door haar met zijn arrogante
duckface te sommeren dat ze binnen één week 3500 euro over moest
maken. Alleen daarmee kon ze voorkomen dat ze uit de woning werd gezet.
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Voor haar was dat de bekende druppel geweest. Ze schold Wim bij
thuiskomst de huid vol en stelde hem de vraag waarom zijn vrouw en
kinderen blijkbaar niet belangrijk genoeg voor hem waren. Na een
onbevredigend antwoord, alweer, was de maat voor haar vol geweest. Ze
had hem in zijn kruis gegrepen en aan zijn scrotum naar buiten gesleurd. Ze
was er nog steeds trots op dat ze zijn kleren en zijn laptop uit het raam had
gekieperd. Dat beeld stond nog op haar netvlies gebrand, evenals de
ongeloofwaardige blik waarmee Wim de vernedering had ondergaan.
‘Niet mijn chromebook,’ had hij nog gestameld, terwijl hij zijn armen
uitstak in een poging het ding op te vangen. Hij viel plat op zijn gezicht
omdat hij struikelde over een van hun kleurige tuinkabouters.
‘Kutkabouters, ik heb ze nooit leuk gevonden,’ tierde hij, waarna hij er een
doormidden schopte.
Met een knal had ze de deur dichtgegooid. Voor de buren was de scène niet
onopgemerkt gebleven. Ze waren nieuwsgierig naar buiten gekomen
vanwege het volume waarmee een en ander gepaard ging. Ze had verschrikt
haar gordijn voor de deur dichtgetrokken en had het op een
hartverscheurend huilen gezet. Ook haar kinderen krijsten.
Het voorval was blijkbaar als een lopend vuurtje door de wijk gegaan, want
niet veel later traden haar vriendinnen binnen voor hun steun om iedereen
tot bedaren te brengen.
Haar vriendin Renate liet Wim, die nog steeds rond het huis liep, weten dat
hij het echt te bont had gemaakt.
‘Neem je spullen mee en vertrek! Denk aan je kinderen.''
Wim had ontzag voor Renate en had haar dwingende raadgeving opgevolgd.
Hij besefte dat het niet meer goed zou komen. Het was over en uit.
De kordate Elviera had de jongste haar jas aangedaan met de mededeling
even een frisse neus te gaan halen. Ook de andere twee kinderen trok ze met
haar mee.
Marjan, haar even oude 33-jarige hartsvriendin, had haar pas twee jaar later
op het spoor van een datingsite gezet en ze nam graag voor haar de
honneurs waar als babysit, zodat Lysanne de vrije hand had. Hoe laat het op
de avond ook zou worden.
Marjan had een goede band met het gezin en de kinderen, die haar ‘Tante
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Marjan’ noemden, waren dol op haar. Ze was er kind aan huis en beschikte
min of meer over een eigen logeerkamertje. Zelfs al zou Lysanne een hele
nacht wegblijven, dan was het voor haar geen enkel probleem.
Marjan vond dat Wim De fout in het leven van Lysanne was geweest en ze
was blij dat ze open stond voor een nieuwe partner. Alles was beter dan die
klootzak waarvan ze lange tijd het vermoeden had gehad dat iets bij hem
niet in de haak was.
Wat hadden ze een plezier gehad toen ze samen haar profiel aanmaakten.
Vooral bij het invullen van personalia zoals bijvoorbeeld het gewicht.
Marjan had met een schuin oog naar de borsten van haar vriendin gekeken
en geadviseerd een gewicht met en zonder te vermelden
‘Zonder tieten 80 kilo en met 85.''
Ze kwamen niet meer bij van het lachen.
Toen het profiel was ge-upload kon de vleeskeuring beginnen.
En nu was het dan zover dat Lysanne Ruud had gevonden, als de
spreekwoordelijke prins op het witte paard. Het was een goede beslissing
van haar geweest om zijn eerste bericht te beantwoorden. Als het
onverhoopt niets met hem zou worden, zou ze afhaken van het energie
slurpende dating-gedoe.
Nog een wonder dat ze had doorgezet na het eerste vulgaire bericht van ene
Jan uit Amersfoort.
‘Hey lekkere stoot, ben je geil?’
Dat was zijn openingszin en tevens zijn laatste. Geblokt voor het leven.
Geen romantiek, geen creativiteit. Zo triest.
Ruud was anders. De gedachten aan hem wonden haar weer op en haar hand
verdween in haar slipje. Ondanks dat ze Jan uit Amersfoort had gedelete
kwam ook hij in haar fantasie voor. Haar gedachten gingen met haar op de
loop en haar hand ragde sneller en sneller over haar kaal geschoren vagina,
totdat ze geluidloos een orgasme kreeg.
En dan Guido, die was minder doortastend in zijn eerste bericht geweest.
‘Hoe lang ben je single?’
Hoewel er geen creativiteit aan te ontdekken viel, had ze hem geantwoord
dat het om een periode van twee jaar ging. Lang hoefde ze niet op zijn
reactie te wachten.
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‘Ik nog maar net, mijn ex is echt een heks’.
Toedeledoki, daar was ze gelijk klaar mee. Het interesseerde haar geen bal
wat hij met zijn ex aan sores had. Ze had genoeg aan zichzelf.
Toch had ze verder geselecteerd, want er waren haar voorbeelden bekend
waarbij het wel had gewerkt. Er was vrij weinig intelligentie nodig om de
idioten en de mogelijke kanshebbers van elkaar te scheiden.
Willem de Vries, was de eerste met wie ze het had aangedurfd een afspraak
te maken. Het contact was in ieder geval van een hoger niveau dan
gemiddeld. In de aanloop stuurde ze haar kinderen steeds vroeg naar bed
om met hem te kunnen chatten. Het had een hoog verslavingsgehalte. Bang
om ook maar iets van de paringsdans te missen, hield ze steeds haar mobiel
strak binnen handbereik. Het duurde nog best lang voordat Willem haar de
vraag stelde:
‘Ik wil je zien’.
Zij verlangde naar een spannende avond en met een half oog op haar agenda
gericht had ze hem teruggeschreven dat, wat haar betreft, het op vrijdag wel
kon.
Op de bewuste dag stapte ze om half negen ‘s avonds in haar auto op weg
naar café 'De twee gezusters' in het centrum van de naburige stad. Ze was
iets te vroeg en nam plaats aan de bar. Er verpoosden voornamelijk
studenten en oude mannen in de zaak die haar gulzig van top tot teen
aanstaarden. Haar lengte van 1.79, en haar cup D vielen blijkbaar in de
smaak bij de stamgasten.
Ze was niet vies van aandacht, maar ze wilde wel zelf de regie houden. Ze
was opgelucht toen ze een stem achter zich hoorde.
‘Jij bent vast Lysanne?’
‘Klopt, aangenaam en jij bent dus Willem.’
Na hem de hand te hebben gegeven en ze vaststelde dat hij haar vaag
bekend voorkwam, wilde ze drankjes bestellen, maar hij nam de leiding van
haar over. Hij bestelde twee glazen wijn, nadat hij hoffelijk aan haar
gevraagd had welke soort haar voorkeur had. Hun gesprek kwam meteen op
gang over koetjes en kalfjes, het leven in het algemeen en hoe het hen die
dag was vergaan. Hij vertelde anekdotes zoals over hoe hij in een dronken
bui zijn fiets niet van het slot had kunnen krijgen en door politiemannen
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was geadviseerd geen gebruik van het rijwiel te maken.
‘Ik besloot toen dus te voet naar huis te gaan,'' vertelde hij, ‘De volgende
morgen bleek mijn fiets gewoon pleite. Gejat, waarschijnlijk door studenten
om hun laatste trein te halen.’
Lysanne lachte en Willem wenkte nogmaals de ober.
Ze trok haar jasje uit en de contouren van haar borsten tekenden zich af. Als
een magneet trok het zijn aandacht, een reactie waarop ze had gehoopt. Hij
schoof wat dichterbij om zijn interesse in haar te benadrukken. Ze spraken
geanimeerd met elkaar en het was ronduit gezellig. Het werd later en later,
totdat hij haar vroeg mee naar zijn huis te gaan. Inmiddels was de vonk al
wel overgeslagen en ging ze graag op zijn aanbod in. Hij rekende af tot haar
opluchting, want met haar uitkering zou het een onevenredige aanslag op
haar boodschappengeld hebben betekend. Ze genoot van zijn aandacht en,
nog steeds druk in gesprek, verlieten ze het café.
Onderweg nam ze hem nog eens goed in zich op. Niets verkeerds aan te
ontdekken, vond ze. Opwinding maakte zich van haar meester bij de
gedachte aan wat er onafwendbaar aan zat te komen.
In zijn appartement, niet al te ver bij het café vandaan, nam hij galant haar
jas aan en gedroeg zich als een gentlemen. Hij reduceerde het licht in de
huiskamer tot sfeervol en stak een kaars aan. Lysanne voelde zich licht in
haar hoofd, met dank aan de wijn die ze had gedronken. Ze ontspande zich.
Slechts een onhandige beweging met de rug van zijn hand over de zijkant
van haar linkerborst was voldoende als het startsein voor een hete vrijpartij
die ontbrandde in haar lang gemiste erotiek van seks met een partner. Niets
kon hen meer tegen houden. Hij zoende haar over haar hele lichaam en
binnen mum van tijd zaten beide een ontbloot bovenlichaam op de bank.
‘Ik ben een echte borstenman,’ bekende Willem en hij likte aan haar
tepels, terwijl ze zich ongezien vingerde.
‘Zullen we naar je slaapkamer gaan?’ vroeg Lysanne na enige tijd. Dat
liet hij zich niet nogmaals zeggen en hij leidde haar door zijn appartement.
In de slaapkamer trok hij razendsnel de rest van zijn kleren uit. Zijn pik
priemde fier vooruit. Ook niets mis mee, vond ze, liet haar broek en slipje
van zich afglijden en kroop op bed.
‘Ben je ooit gefilmd, terwijl je werd geneukt?’ vroeg hij geil hijgend toen
hij zijn hoofd naast het hare op een kussen had gelegd. Daar had ze nooit bij
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stilgestaan, maar toen ze het zich in gedachten voorstelde, moest ze
toegegeven dat het haar wel opwond.
‘Maar ik vind het ook wel een beetje eng,’ bekende ze gespeeld timide
met een vinger hangend aan haar pruilende onderlipje, als van een verlegen
schoolmeisje.
Ze draaide haar lichaam op hem.
‘Waarom zou je met een filmpje genoegen nemen, als ik hier het echte
werk heb,’ slaakte ze, en ze zwiepte speels haar borsten tegen zijn gezicht.
Het voorspel had wat haar betreft lang genoeg geduurd en tot haar
voldoening voelde ze hoe zijn penis in haar gleed. Probleemloos, want ze
was drijfnat. Ze stond zich toe geluid te maken en zich daarbij niet in te
houden. Rijdend op de hoogste toppen van opwinding gebruikte ze al haar
spieren en keek hem recht in de ogen. Steeds als ze dacht dat hij bijna
klaarkwam verslapte ze om daarna haar bewegingen weer voort te zetten.
‘Plaaggeest, fluisterde hij op hese toon, kun je wel? Jij drijft een man tot
waanzin.’
Ze kneep de spieren van haar bekkenbodem samen en hij keek haar
verbaasd aan.
‘Oh, schat, wat doe je nu? Wat heerlijk.’
En meteen verslapte ze weer. Dit herhaalde ze totdat ze voelde dat ze zelf
tegen haar hoogtepunt aan zat. Uiteindelijk vond ze dat ze ferme orgasmes
wel hadden verdiend. Gorgelend kwam hij klaar, geluid dat door haar werd
overstemd. Uitgeteld lag ze bovenop hem en ze besloot hem wat rust te
gunnen. Na een paar minuten liet ze zich zijdeling van hem afrollen. Ze
voelde met haar hand aan zijn geslacht die nog steeds als een paal stond. Ze
schatte in dat het wel zou lukken om hem nog een keer te laten komen. Ze
trok hem af en binnen vijf minuten voltrok zich zijn tweede hoogtepunt.
Met een boog belandde het sperma op zijn borstbeen. Pas toen nam ze de
slaapkamer in zich op en haar euforie smolt als sneeuw voor de zon toen ze
een omlijste foto van een blonde vrouw met een lief lachend jongetje van
een jaar of zeven aan de muur zag hangen.
‘Zeg me dat zij niet je vrouw en kind zijn!’ brieste ze en zat meteen
rechtop. Willem kleurde tot achter zijn oren en hapte naar adem. Lysanne
wist genoeg. Ze kon zichzelf wel voor haar kop slaan. Hoe had ze zo stom
kunnen zijn, zo naïef. Pisnijdig stond ze op, kleedde zich vliegensvlug aan
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en slingerde allerlei verwensingen naar zijn hoofd. Ze eiste dat hij haar
direct naar haar auto zou brengen.
Hij zag haar woede en was bang voor de gevolgen als zijn vrouw erachter
zou komen Dat zou zeker het einde van hun huwelijk betekenen.
Gedwee bracht hij haar naar de overdekte parking. Hij wilde nog wat
zeggen, maar kon nauwelijks voorkomen dat ze over zijn tenen reed.
Thuis barstte Lysanne in tranen uit.
‘Maar je hebt toch vast wel goede seks gehad?’ vroeg Marjan
nieuwsgierig. Ze hoopte op zinnenprikkelende details.
‘Niks mis mee, antwoordde Lysanne.’
Om vervolgens te snikken dat ze alleen maar op zoek was naar een eerlijk
maatje, die haar graag knuffelde en aanvoelde hoe hij met haar moest
omgaan met haar grillen. Een vriend voor haar en een steun in de opvoeding
van de kinderen.
‘En een beest in bed, natuurlijk, liefst drie keer per dag.’
Ze lachte weer en veegde haar tranen uit haar gezicht.
‘Er lopen zo veel alleen op seks beluste mannen rond dat het maar de
vraag is of ik er ooit een zal treffen die normaal is.’
‘Dat gaat je vast lukken,’ antwoordde Marjan.
Een paar dagen later had ze het verwerkt en gaf ze het daten nog één kans,
maar ze was meer op haar hoede. Het was Ruud die met zijn berichten haar
dagen opfleurde, zou het dan toch mogelijk zijn dat uit deze ranzige bron
een puike relatie kon voortkomen? De sensatie dat ze hem in het echt wilde
leren kennen bekroop haar op sluipende wijze. Haar bloed kookte, en ze had
er flink op los gefantaseerd. Ook dat hij goed met haar kinderen overweg
zou kunnen, en dat ze daar goede afspraken over konden maken. Als het
met haar kinderen niet boterde, zou ze hem meteen uit haar leven bannen en
sowieso haar account bij de datingsite opheffen.
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