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VOORWOORD.

Dit boek is geschreven in opdracht van Mistress. Mistress wilt dat ik 
mijn ervaringen deel met haar en haar netwerk. Ze heeft echter ook 
besloten om deze toegankelijk te maken voor iedereen. Alle 
beschreven gebeurtenissen zijn allemaal echt gebeurd maar namen 
van gerelateerde personen of plaatsen zijn op verzoek van Mistress 
wel veranderd. 

BEGIN.

Ze keek me strak aan en ik wist dat het nu serieus was. “Ok, ik doe het 
maar alleen om jou te helpen” zei ik. Tevreden pakte ze haar mobiele 
telefoon en stuurde een bericht. Al snel kwam er een berichtje terug. 
“De instructies volgen later” meldde ze. Ik haalde mijn schouders op 
en vreesde het ergste.
Al twee jaar wonen mijn vriendin Erica en ik in het centrum van de 
stad. Voordat ik bij haar introk, woonde zij al in het penthouse op de 
bovenste etage van het bekende flatgebouw. Als marketing manager 
verdien je een prima salaris en zonder kinderen kon ze veel besteden. 
Erica betaalt dan ook alles. Van de huur van het penthouse, ons eten, 
dure vakanties tot alle kleding en de benzine voor de sportauto. En ik? 
Ik doe de rest. Ik breng haar naar het werk, ik haal haar op, ik koop en 
kook het eten, ik doe de afwas, maak het appartment schoon 
enzovoort. Als ik wat vrije tijd heb dan ga ik fitnessen. Tevens ben ik 
haar seksslaaf. Erica bepaalt alles. Van seksopdrachten tot naakt-
selfies en van harde seks tot aan erotische massages geven. Ik vind dit 
prima en we hebben een prima leven samen. Nou ja, we hadden een 
prima leven. Een paar weken geleden is Erica uit haar functie gezet en 
ik weet nog steeds niet waarom. Maar omdat de arbeidsmarkt op dit 
moment niet gemakkelijk is, heeft ze nog geen nieuwe baan gevonden 
maar haar uitgaven blijven wel gelijk. En nu is het geld bijna op. De 
huurbaas, ook een vrouw, heeft al geklaagd dat de achterstallige huur 
nu toch wel eens overgemaakt moet worden. Om haar levensstijl toch 
te behouden heeft Erica bedacht om mij uit te lenen als seksslaaf. Een 
zekere “Mistress” die ze kent heeft positief geantwoord. Erica zei dat 
ik haar ook moest kennen maar ik heb echt geen idee wie zij is.
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Dezelfde avond komt het berichtje binnen met de instructies. Als 
eerste wil Mistress een bevestiging via een opgenomen video-
boodschap. Ik moet me voor een lange spiegel uitkleden maar mijn 
sneakers aanhouden. Dan moet ik me aftrekken en de spiegel 
volspuiten. Daarna moet ik zeggen dat ik akkoord ben om vijf dagen, 
met een eventuele verlenging, haar seksslaaf te zijn en dat ik alles zal 
doen wat ze me opdraagt. In ruil daarvoor stort Mistress een 
aanzienlijk bedrag zodat Erica voorlopig kan rondkomen. Na de 
midweek bij Mistress kan ik weer naar Erica toe.
“We gaan meteen aan de slag” riep Erica meteen. Ze pakte haar 
professionele camera uit de kast en samen liepen we naar de 
slaapkamer waar een grote spiegel stond. Ik had al vaker naakt voor 
haar camera gestaan maar dit voelde toch anders. “Wacht” zei Erica, 
ze liep de kamer uit en even later kwam ze terug met mijn sneakers en 
een papiertje met een tekst er op. “Als je klaar bent, geef je me een 
seintje. Dan kleed je je uit, doe je de sneakers aan en zorg je dat je 
keihard op de spiegel klaarkomt. Daarna lees je de tekst op het 
papiertje voor. En dan kan ik alles doorsturen en komt mijn eerste 
geld binnen”. 
“Prima, laten beginnen” zei ik. Ze stak haar duim omhoog en ik begon 
mijn schoenveters los te maken. Ik schopte de schoenen in een hoek 
en daarna trok ik de sokken uit. Vervolgens knoopte ik langzaam mijn 
overhemd los en gooide deze ook in de richting mijn schoenen. 
Vervolgens opende ik de gesp van mijn broekriem en trok de riem in 
een ruk van mijn jeans. Mijn zwarte jeans liet ik langzaam tot aan mijn 
enkels vallen. Vrij gemakkelijk ontdeed ik mij van de jeans en daar 
stond ik nog in mijn shorts met lange pijpen. Met een snelle beweging 
trok ik mijn shorts naar beneden en liet deze naast mijn voeten liggen. 
Ik bekeek mezelf in de spiegel. Vier keer per week fitness heeft me 
echt goed gedaan. Ik keek naar mijn pik die al half stijf was geworden. 
Opeens gooide Erica de sneakers naar mij toe. Oja, die moesten ook 
aan. Vreemd om naakt in je sneakers voor de spiegel te staan maar de 
wil is wet. Mijn linkerhand vouwde ik over mijn ballen heen en met de 
rechterhand pakte ik mijn penis goed vast. Ik trok mijn ballen hard op 
en neer en mijn pik werd al flink groter. Na een paar minuten hield ik 
het echt niet meer, mijn billen spanden samen en het sperma vloog 
tegen de spiegel aan. Langzaam droop het naar beneden. Zwetend 
draaide ik me om en Erica gebaarde dat ik het papiertje moest 
voorlezen. Ik pakte het papiertje en las voor: “Mistress, hierbij 
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bevestig ik dat ik de komende vijf dagen je seksslaaf zal zijn. We zullen 
beginnen maandag aanstaande om acht uur in de ochtend. Ik zal alles 
doen wat je mij opdraagt. Zoals afgesproken compenseer je dit door 
de betalingen aan Erica. Tot maandag. Lieve groeten van Bonker”.
“Top”, schreeuwde Erica het uit, “dat was echt supergeil. Alles staat op 
video. Ik ga deze nog even bewerken en dan stuur ik het naar Mistress. 
Maak jij de spiegel schoon?”  “Vraagje”, zei ik. “Bonker, wie is dat, ben 
ik dat?” “Ja”, zei ze lachend, “vanaf maandag wel”.
Die avond zat ik verward met Erica op de bank. Ik had echt het gevoel 
dat dit geen goed idee was. Maar het was te laat, Erica stuurde net de 
video naar Mistress en kreeg binnen een kwartier al een antwoord. 
“Ze vindt je in de video helemaal lekker en kijkt naar je uit” zei Erica. 
“Kijk, er komen nog meer instructies voor maandag aanstaande 
binnen. Je moet sneakers aan, doorzichtig ondergoed en een wit t-shirt 
dragen. Je mobiele telefoon mag niet mee en je hoeft verder ook niks 
mee te nemen. Dat is wel handig, ik denk dat je een leuke tijd tegemoet 
gaat Bonkertje van me”.
“Wat kan ik verwachten denk je” vroeg ik Erica. “Ik denk niet al teveel 
hoor, een beetje haar vriendje spelen, een beetje neuken of zo, dat 
komt vast goed. Oh kijk de eerste betaling komt net binnen, je bent 
echt de beste slaaf die ik ken” en ze kuste me zachtjes op mijn wang. 
“Ik ga nu slapen hoor want morgen vlieg ik naar Engeland weet je nog” 
zei ze gapend. “Veel plezier bij Mistress en doe haar de groeten. Ik zie 
jou dan vrijdag over een week weer, welterusten.” En weg was ze. 
De volgende ochtend was ze ook daadwerkelijk weg voor een job-
interview in Engeland. Ik had het hele weekend voor mij alleen. 
Grotendeels van het weekend heb ik het internet afgestruind naar 
trefwoorden als seksslaaf man gecombineerd met Mistress. De meest 
vreselijke videos en foto’s kwamen tevoorschijn waar mannen door 
een ‘Mistress’werden vastgebonden, in de ballen werden getrapt en 
werden vernederd.  Ook veel leder en zweepjes. Ik hoopte zeer dat dit 
niet het geval bij mij zou zijn.
Zondagochtend kreeg ik de laatste instructies van Erica op mijn 
telefoon. Ze schreef het volgende: ‘Morgen 08:00 uur buiten staan. Je 

wordt opgehaald. Niks meenemen behalve sneakers, wit t-shirt en 

doorzichtige boxer aan (die lange witte is mooi). Gooi sleutel in 

brievenbus. Nogmaals dank en suc6. Engeland is nat’. 
Ik ging snel op zoek naar de kleren die ik morgen aan zou doen. De 
doorzichtige witte boxer en de sneakers had ik gelukkig al snel 
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gevonden. Die avond viel ik al snel in slaap en droomde onrustig over 
de meest vreselijke filmpjes die ik op internet had gezien.

DAG 1.

Ik stapte meteen uit bed en douchte me snel. Ik trok de boxer, mijn t-
shirt, mijn favoriete zwarte jeans, zwarte sokken en de sneakers aan. 
Ik keek naar buiten en het regende een beetje. Daarom trok ik ook 
mijn trui aan en liep naar beneden. Snel keek ik of ik nog berichten 
had ontvangen maar mijn mobiele telefoon meldde niets. Na een goed 
ontbijt, poetste ik mijn tanden en zorgde dat mijn haar goed zat. Klaar 
voor de grote missie...
Precies om 07:55 stond ik in de lift naar beneden. Eenmaal buiten 
gooide ik de sleutel in de brievenbus. Ik kreeg een onbehaaglijk gevoel 
en wachtte rustig af op wat zou komen gaan. Iets na acht uur stopte de 
knalgele Porsche voor mijn voeten. Een blondine stapte uit. “ga je mee 
Bonker?” vroeg ze en deed de deur voor mij open. De blondine was 
echt een lekker ding. Ze had mooie lange benen met super blond, bijna 
wit, haar. Ze droeg een strakzittend olijfkleurig doorzichtig jurkje 
waar ik haar witte slip en bh zo kon zien. Haar blauwe ogen straalden 
en obseveerden mij aandachtig. “We moeten snel weg want Mistress 
belt zo” zei ze en stapte achter het stuur. “Dus jij bent niet Mistress”, 
vroeg ik aarzelend. “Ben je helemaal gek” en ze lachte me helemaal uit. 
“Ik ben maar een hulpje van Mistress, ik voer slechts wat han en 
spandiensten voor haar uit. Vooral fotografeer- en filmwerk. Maar ook 
andere zaken. Tevens heeft Mistress haar eigen netwerk, heeft meer 
zakelijke power en is rijker dan ik. Voordat we gaan Bonker, even de 
checklist met je afwerken” zei ze op een plezierige toon. Ze pakte haar 
mobiele telefoon en opende een app die mij onbekend voorkwam. 
Toen las ze de checklist voor.  “Ok Bonker, heb jij je doorzichtig 
ondergoed aan? Heb je ook een wit t-shirt aan en heb je alleen 
sneakers aan? Ligt je mobiele telefoon thuis en heb je verder niks bij 
je?” “Uhhh ja” stamelde ik. “Mooi” glimlachte ze. Ze sloot de app en 
startte de Porsche. Met een gierend geluid reden we de straat uit. Ik 
had totaal geen idee waar de reis naar toe zou gaan. Ik besloot om dit 
aan de bestuurster te vragen. “Waar gaan we heen en wat is eigenlijk 
je naam?” vroeg ik.
“Oja” zei ze, “ik ben Sonja en ik breng je naar een privé kliniek waar je 
zal worden getest op gezondheid en zo. Mistress wil natuurlijk dat je 
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niks onder de leden hebt. By the way, je video staat al op het internet 
hoor, lekker kontje heb jij haha, ik werd helemaal nat van je”. Net op 
de snelweg ging de telefoon van Sonja. Ïk bel je zo terug,” riep Sonja, 
“even parkeren”. Gelukkig kwamen we net langs een tankstation. De 
parkeerplaats achter het tankstation zag er verlaten uit. Toch 
parkeerde ze de auto naast een andere, blauwe, Porsche. Mistress, 
eindelijk. Ik was benieuwd of ik haar stem zou herkennen. Sonja nam 
op en zette de speaker aan. De stem van Mistress was jong en vrolijk. 
“Welkom Bonker”, zei ze “Sonja kun je aub de videofoon aanzetten? Ik 
wil jullie allebei eens goed bekijken”. Sonja filmde mij en daarna 
filmde ik Sonja. “Ok, ik zie dat jullie je niet aan de afspraken hebben 
gehouden” zei Mistress plotseling vrij streng. “Bonker heeft zelfs 
kleren aan die niet op het lijstje stonden en Sonja heeft ondergoed aan. 
Volgens mij hadden we dit totaal niet afgesproken! Ik weet het goed 
gemaakt”, vervolgde ze, “Bonker, jij gaat Sonja buiten filmen als ze op 
de moterkap haar bh en slipje uitdoet. Sonja, daarna ga jij Bonker 
filmen als hij alles uitdoet. Zijn sneakers moeten wel aanblijven 
natuurlijk. Maar als je begint met filmen stop je eerst je slipje in de 
mond van Bonker zodat hij de rest van de reis niet meer hoeft te 
praten en van jouw kutsmaak kan genieten. Oja, ik wil ook nog even 
een shot samen waar jullie op elkaar op de moterkap zitten. Daarna 
mogen jullie elkaar niet meer aanraken en moeten jullie zo snel 
mogelijk naar de kliniek rijden. Alleen Esmée mag het slipje uit de 
mond van Bonker halen. Onderweg is Sonja de baas en in de kliniek is 
Esmée de baas. Onthoud dat goed. Ik zie jullie vanmiddag bij mij thuis 
en dan praten we verder. Ik verwacht jullie filmpje over maximaal 
dertig minuten”. Daarna hing ze op. Met stomheid geslagen zat ik naar 
de mobiele telefoon te kijken alhoewel die allang uitstond. 
“Zo gaat dat” zei Sonja. Ze stapte uit en pakte een kleine professionele 
camera van de achterbank. “Ik ben ook freelance cameravrouw en 
fotograaf” zei ze. We stapten uit en het was zelfs iets harder gaan 
regenen. Sonja legde me uit waar ik de camera kon starten, het knopje 
waar ik snapshot foto’s kon maken tijdens het filmen en waar de zoom 
zat. Ik keek om me heen en de parkeerplaats zag er nog toosteloos en 
verlaten uit. “Zet hem maar aan Bonker, we gaan beginnen” riep Sonja. 
Sonja ging met haar billen tegen de voorkant van de Porshe staan en 
ging met haar handen achter haar rug. Via een halflange mouw trok ze 
haar bh uit en legde deze op het dak van de andere Porsche. Door haar 
doorschijnende jurk kon ik haar borsten heel goed zien. Ze waren 
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redelijk groot en haar tepels waren goed stijf. Ik vermoedde vanwege 
de kou. Ik maakte wat foto’s en zoomde op haar borsten in. Sonja 
draaide zich om en keek me met een verleidende blik aan. Ze tilde 
haar jurkje op zodat haar billen en witte slip goed te zien waren. 
Langzaam trok ze haar slipje uit en liet het rond haar knieën hangen. 
Ze liet zich voorover op de moterkap buigen zodat haar kutje goed te 
zien was. Wat een geile stoot was Sonja. Ik filmde alles en maakte 
diverse close-up foto’s. Langzaam draaide ze zich om en ging nu met 
haar rug op de moterkap liggen. Haar geschoren kutje was nu echt 
goed te zien en was nat en klaar om genomen te worden. Ze trok haar 
slipje nog even omhoog en duwde deze langzaam in haar geile sleuf. 
Daarna trok ze haar slipje helemaal uit en liep sexy naar mij toe. Haar 
sneakers had ze natuurlijk de hele sessie aan. Ik bleef alles filmen. 
“Mond open” zei ze streng. Ik deed mijn mond open en Sonja duwde 
haar slipje naar binnen. “Vanaf nu, mag je niet meer met mij praten” 
zei ze, “opdracht van Mistress”. 
Langzaam sloot ik mijn mond en proefde voorzichtig de slip van Sonja. 
Een hele aparte maar geile ervaring. “Nu mag jij Bonker, ik wil net 
zoiets erotisch zien natuurlijk. Maak me blij en nog natter” fluisterde 
Sonja terwijl ze de camera van mij overnam. “Alles voor Erica” dacht 
ik terwijl ik naar de Porsche liep. Op dat moment liep net iemand het 
tankstation uit en liep onze richting op. Vertwijfelend keek ik naar 
Sonja. Zij had het ook gezien. “Opschieten maar” zei ze lachend. 
Al lopend naar de Porsche ontdeed ik me van mijn trui en witte t-shirt. 
Ik gooide de kleding bovenop de bh op het dak van de andere Porsche. 
De regen kletterde op mijn lichaam. Ik keek naar Sonja die mij aan het 
filmen was. Door de regen waren haar tepels nog harder geworden en 
zag ik haar kutje nog beter omdat haar jurkje ook natter was 
geworden. Ik leunde tegen de moterkap aan en begon mijn sneakers 
en sokken uit te doen. Opeens hoorde ik een andere vrouwenstem: 
“Dat ziet er helemaal lekker uit!” Verbaasd keek ik naar links. Daar 
stond een vrouw van een jaar of veertig denk ik naar ons te kijken. Ze 
had een zwarte broek aan en een korte blauwe regenjas aan. Het was 
de bestuurster van de andere Porsche. “Mag ik meekijken?”, vroeg ze. 
“Geniet ervan en doe er je voordeel mee. Hij is een seksslaaf en is bezig 
met zijn eerste opdracht” zei Sonja. De vrouw van de blauwe Porsche 
keek me belangstellend aan. “Zo’n maandagochtend wil ik altijd wel 
hebben” zei ze glimlachend.  “Ga verder Bonker” commandeerde Sonja 
mij. Langzaam trok ik mijn broek naar beneden en mijn lange 
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doorzichtige boxer kwam tevoorschijn. De sokken en de broek gooide 
ik ook op het dak van de blauwe Porsche. Daar stond ik dan in de 
regen. Mijn boxer werd al nat door de regen en zo was mijn penis nog 
beter te zien. “Hij is al lekker stijf” merkte de andere vrouw op. “Doe je 
sneakers aan” commandeerde Sonja weer. Langzaam deed ik mijn 
sneakers aan. Mijn harde lul bonkte tegen de bovenkant van mijn 
boxer aan. Wat had ik een zin om Sonja bovenop de Porsche te nemen. 
“Ok, en nu net als ik” zei Sonja. “Draai je om en trek je boxer tot over je 
knieën “. Ik deed wat er gevraagd werd. Ik draaide me om, keek geil 
achterover naar de camera en trok mijn boxer uit tot net over mijn 
knieën. Ik bukte voorover en opende mijn benen zodat mijn bilspleet 
en ballen goed te zien waren. Daarna draaide ik me om en ging ik op 
de moterkap liggen. De moterkap was koud en nat. Ik keek naar de 
andere vrouw die haar ogen uitkeek. “Ok, nu nog een shoot samen” 
riep Sonja. Ze vroeg aan de andere vrouw of ze ons samen wilde 
filmen. Dat wilde ze natuurlijk wel. Ik ging tegen de moterkap 
aanleunen en liet het slipje wat uit mijn mond komen. Sonja zette haar 
billen tegen mijn harde penis. “Weet je wat ik geil vind?” fuisterde ze 
mij in mijn oren. Ik haalde mijn schouders op. “Jouw pik in mijn kutje 
en daarna in mijn kont” zei ze. Ze drukte haar billen nog harder tegen 
mijn pik aan. Ik dacht dat ik gek werd en het had weinig gescheeld of 
ik had een hele lading sperma op haar gespoten. Sonja liep naar de 
andere vrouw en nam de camera weer over. “Zo, dat zit er op” zei ze. 
“Maar misschien wilt deze mevrouw ook nog even genieten?” vroeg 
ze. De vrouw knikte instemmend. “U heeft nog precies vijf minuten” 
meldde Sonja. “Mooi” zei de vrouw, en pakte haar mobiele telefoon. Ze 
maakte opnames van mij terwijl ik nog leunend tegen de Porsche hing.  
“Kun jij even filmen?” vroeg ze aan Sonja. “Ga je gang” zei Sonja. De 
vrouw liep naar me toe en trok mijn boxer helemaal uit. Sonja nam de 
regie over. “Lekker hoor, ga maar met je billen tegen Bonker aanstaan. 
Bonker ga met je linkerhand onder haar trui en masseer haar borsten 
en met je rechterhand ga je in haar broek en vinger je haar helemaal 
nat en klaar”. Mijn linkerhand liet ik voorzichtig onder haar trui 
verdwijnen. Ik voelde haar borsten en kneep langzaam in ze. Zij pakte 
mijn stijve pik en begon er langzaam aan te trekken. Mijn rechterhand 
duwde ik in haar zwarte broek en vond een harig nat kutje. Met twee 
vingers begon ik haar clit te stimuleren en het duurde niet lang of ze 
kwam schokkend klaar. Op een of andere manier was ik niet 
klaargekomen maar dat vonden de dames niet erg. 
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Terwijl de vrouw naar de opname op haar telefoon keek vroeg ze aan 
Sonja of ze mij vaker mocht gebruiken. Sonja meldde dat ze niet de 
baas over mij was maar ze gaf haar een kaartje waar ze binnenkort mij 
zou kunnen vinden en zou kunnen bestellen. Als aandenken mocht ze 
alle kleding van ons hebben. Tevreden gooide ze mijn boxer en al onze 
andere uitgetrokken kleren in haar Porsche en reed zonder te zwaaien 
weg. Ook Sonja en ik vertrokken. Ik stapte helemaal naakt met mijn 
sneakers aan in, en Sonja stuurde de opnames naar Mistress door. 
Even later kwam een berichtje van Mistress. “Ze vindt het supergeil” 
riep ze trots uit. Ik voelde me raar en dacht aan Erica. Waar ben ik 
dankzij haar bij betrokken geraakt. Maar het was wel super lekker om 
met twee geile dames in de ochtend te seksen. Nou ja, Sonja heb ik zo 
goed als naakt gezien en de vrouw van de blauwe Porsche heb ik 
mogen betasten en klaar laten komen. Ik weet niet of ik het zo leuk 
vind dat vreemde dames erotische opnames van mij maken. Hopelijk 
komt het niet op allerlei internetsites te staan. Ik slikte en proefde het 
kutvocht van Sonja door haar slipje heen. Mijn erectie was nog steeds 
actief. 
“Op naar het zonnige zuiden” riep Sonja. Ze startte de auto en reed 
plankgas het parkeerterrein af. Onderweg zeiden we niks tegen elkaar. 
Ik keek hoe ze geconcentreerd te hard over de A2 reed en zag haar 
borsten door haar doorschijnend jurkje. Haar kutje was helaas 
moeilijker te zien nu. Na een uurtje rijden viel ik in slaap. Al die 
erotische spanning en nieuwe ervaring werden me iets teveel. Net 
toen we het dorpje vlakbij de Belgische grens inreden werd ik wakker. 
Mijn erectie was weg en ik voelde mij een stuk rustiger. “We zijn er 
bijna” zei Sonja. Even later reden we een terrein op en parkeerden bij 
de kliniek. Een groot wit gebouw met grote zonwerende ramen zodat 
je niet naar binnen kon kijken. Sonja belde iemand op om te melden 
dat we er waren. Ze meldde ook meteen om een badjas voor mij mee 
te nemen. “Je wordt zo door Esmée opgehaald. Zij is de komende uren 
je baas en je moet doen wat zij zegt. Ik ben benieuwd wat je van haar 
vindt” zei ze voorzichtig. Even later kwam een vrouw met krullend 
bruin haar richting de auto gelopen. In haar handen hield ze een 
badjas vast. “Ik neem hem even mee en breng hem over een uurtje of 
twee weer terug, ok?” zei Esmée. Aan de toon waarop ze sprak merkte 
ik dat Sonja en Esmée niet echte goede vriendinnen waren. Esmée 
opende de deur en ik stapte uit. Goedkeurend keek Esmée me aan en 
gaf me de badjas. Ik trok de badjas aan maar deze was vrij klein en 
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kort uitgevallen. De onderkant viel net niet onder mijn billen maar ik 
kon gelukkig mijn pik wel verbergen. “Een lekkere en mooie keus 
heeft Mistress” zei ze met een knipoog naar Sonja. Sonja keek haar 
minachtend aan. Ik liep met Esmée naar binnen en we kwamen in een 
grote hal. Daar liepen, net zoals Esmée, allerlei mensen in witte 
doktersjassen rond. “volg mij” zei ze vriendelijk. Ik volgde haar en we 
liepen door verschillende ruimtes. We leken wel onzichtbaar want 
niemand leek op ons te letten. Uiteindelijk opende Esmée een deur die 
de ingang was van een bespreek- en behandelkamer. “Ga maar even 
op die stoel zitten”, zei ze “ik kom zo terug”. 
Even later kwam Esmée terug met een witte stalen band in haar 
handen. Ze ging aan de andere kant van het bureau zitten en keek me 
aan. “Haal de slip van Sonja maar uit je mond, dan kunnen we normaal 
praten” zei ze zacht. Ik haalde de vochtige slip uit mijn mond en gaf 
het aan Esmée die het in de zak van haar jasje deed.   “De reden 
waarom je hier bent”, begon Esmée “is omdat je een, wel uitzonderlijk 
lekkere, seksslaaf van Mistress bent geworden. Ik heb specifieke 
instructies van haar gekregen om je te testen. De sessie zal bestaan uit 
twee onderdelen. Het eerste, het meest saaie, gedeelte is het checken 
van je bloed op enge ziektes enzo, je gewicht checken, je lengte meten 
en deze band om je enkel plaatsen. De band is er voor om je status te 
checken en om je te straffen. Dus om te checken waar je je bevindt, 
wat je hartslag is, hoe opgewonden je bent, hoeveel je slaapt 
enzovoort. Het tweede gedeelte is leuker, voor mij dan, dan ga ik 
checken hoe groot je pik is, hoe zwaar je ballen zijn, de status van je 
pis en je sperma”. “Ik ben benieuwd” zei ik. “Je zei iets over straffen, 
wat houdt dat precies in?” vroeg ik.  Esmée lachtte en vertelde mij dat 
de stalen band mij ook pijn kon doen als Mistress dit wilde. Helaas 
voor mij moest dit wel getest worden. Ik vertrouwde het voor geen 
meter maar ik wachtte rustig af op wat er zou gaan gebeuren. Er werd 
op haar deur geklopt en een meisje reed een kar met eten naar binnen. 
Een bord met belegde broodjes, jus d’orange, melk en koffie werden 
op het bureau gezet.   “Eerst eten, je zult wel honger hebben Bonker” 
zei ze. En dat had ik zeker! Tijdens de maatijd legde Esmée me meer 
uit. Ze was de dokter voor alle slaafjes van Mistress. Zover ik heb 
begrepen heeft ze zes vrouwelijke slaven en ik ben de eerste 
mannelijke. Ze lachtte me helemaal uit toen ik vertelde dat het maar 
voor vijf dagen was. “Meestal duurt het langer, dat verzeker ik je” 
meldde ze mij. Ik vond Esmée wel leuk. Niet zo knap en lekker als 


