"Ik kom uit een heel kleinburgerlijk rechts VVD gezin (deel 2)"
Ons huwelijk strandde een paar jaar later uiteindelijk toch finaal. Het sprak vanzelf dat mijn
vrouw er achter was gekomen van mijn escapades in piemeltjesland. Ik had met meer dan
dertien mannen seksjuwelen gemeenschap gehad. Zoiets pikken maar weinig vrouwen. Die
scheding was een fluitje van een cent. Ik sprong er goed uit en kon opnieuw beginnen. Wéér
kwam er een stukje vrijheid bij in mijn leven. Waar je anderen aan echtscheidingen kapot ziet
gaan, bloeide ik helemaal op. Ging bontjassen en sieraden dragen op. Vanaf mijn zestiende
droeg ik al dameslingerie. Nylons, slipje, jarretelgordel, open gewerkte beha, zijden hemdjes,
rokjes en damesbloesjes. Steeds meer make up ging ik gebruiken. Lakte mijn nagels en stiftte
mijn lippen. Ik schafte oorbellen aan en een paar gouden tepelringen. Op mijn billen liet een
tattoo aanbrengen met de letters SM en daaronder de tekst shit happens. Ik heb altijd gewerkt
en hoefde dus ook niet als een afhankelijke man mijn hand op te houden bij mijn ex. Ik kocht
een leuk vrijstaand huisje in de buurt en we kozen voor co-ouderschap waar overigens niets
van terecht kwam. Binnen een paar maanden woonde mijn ex-vrouw samen met een vrouw. Ik
vond het prima. Als ik iets niet verwacht had van haar dan was het de keuze voor een vrouw.
Ik ging me wezenloos stappen in het kroegleven, iets wat ik in mijn leven eigenlijk nooit had
gedaan. Ik sprak met collegas uit het kunstenaarsplantsoen af in de stad op dagen dat ik de
kinderen niet had en zocht vrienden en vriendinnen van vroeger op. En zo werd ik verliefd. Van
mijn huidige vriend wist ik dat hij biseksueel was, maar niet dat hij langzamerhand echt volledig
homo was geworden en al jaren verliefd op mij was. Het was dan ook niet zomaar dat ik haar
via een datingsite benaderde. We spraken mei 2019 af in een café en toen ik hem binnen zag
komen, sloeg bij mij de vonk meteen over. Hij was groter dan ik, volslank, behaard, manlijk en
zei dat hij hard en teder voor mij zou zijn. Onze eerste date was fantastisch. We hadden zo’n
goede klik. Destijds op mijn reclame opleiding vond ik hem al te gek, maar ik zat toen nog in de
kast met gesloten deuren en de sleutel gebroken. Ik kon voor mijn gevoel geen kant op. Hij
haalde mij er die avond uit. Hij was de eerste aan wie ik binnen tien minuten toegaf alleen op
mannen te vallen. Binnen tien minuten kleedde ik mij uit, stond in lingerie voor hem en hij naakt
sprak hij de historische woorden: ‘Knielen zul je voor mij, hoer!’
Bij het afscheid – hij bracht me met zijn auto naar het station Heerenveen- gaf hij mij in de auto
een lange, diepe tongzoen op mijn mond, maakte mijn bloese weer open en bewerkte nog een
keer mijn mannentieten en tepels. Ik had hem al verteld dat ik zou gaan voor de man die me
recht op de bek pakte met diepe tongzoenen en tegelijkertijd mijn tieten kundig bewerkte. Hij
liet zich dat geen twee keer zeggen. Ik aarzelde geen moment en zoende toen terug. Ik ben
met hem mee naar huis gegaan, waar we uren lang de liefde bedreven. Ik wist niet wat me
overkwam, wat een ander gevoel. Hij was de man en bij hem voelde ik mij vrouw. Hij liet mij
alles ervaren wat twee mannen met elkaar in bed kunnen uithalen. Zo kon het dus ook! Na een
paar keer met elkaar naar bed te zijn geweest vroeg hij of ik bij hem wilde wonen. Ik zei
onmiddellijk ja! Hij was enkele jaren gehuwd geweest, maar ook voor hem gold dat hij geen
vrouwen meer wilde.
Met hem is het uiteindelijk geworden wat ik van een man verwachtte, maar we zijn ook nog wel
heel goede vrienden. Ik ben inmiddels voor iedereen uit de kast. De kinderen waren er heel
relaxed over. Alleen mijn ex en wat familieleden hebben er een tijdje naar over gedaan. Sinds
twee jaar ben ik samen met hem. Ik ben zo gelukkig, ook in bed, want seks is echt de basis.
De eerste nacht hadden wel acht keer seks, er bleef weinig tijd over om te slapen. Ik dacht
altijd dat ik niet van seks hield, dat ik frigide was. Inmiddels weet ik wel beter. Mijn vriend en ik

kunnen elkaar echt de kleren van het lijf rukken!

Seks met mijn ex-vrouw was misschien wel zacht, saai en voorspelbaar hoewel wij elkaar ook
niet echt met passie konden beminnen. Maar alleen al het gevoel van de vrouwelijke
rondingen, de kneedbare borsten, haar zachte huid: het bracht me nooit in alle staten. Ik had
graag gewild dat ik deze stap naar een man als minnaar eerder had durven nemen. Ik heb
mezelf een deel van mijn leven verstopt, ik speelde een rol. Pas nu ben ik mezelf en dat bevalt
me prima. Nooit zal ik meer een vrouw bemannen en beminnen.”
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