Verdacht van een overval.
Al vanaf het moment, dat ik de sexuele bevrediging ontdekte, kwam ik er ook achter, dat dit
onlosmakelijk verbonden was met pijn. De eerste keer dat ik namelijk klaar kwam, was toen
ik een enorm pak slaag op mijn billen kreeg van mijn vader. Hoewel ik de straf verdiend had
en helemaal begon te trillen toen mijn vader zich bij zich riep, kon ik er niets aan doen dat ik
onder zijn neerpetsende handen opgewonden raakte en toen mijn billen helemaal gloeiden
was mijn kutje ook helemaal nat. Op het moment dat ik het gevoel had dat ik een week lang
niet zou kunnen zitten vanwege de pijn, kneep ik mijn dijen stijf tegen elkaar en begon mijn
hoofd te duizelen. Ik voelde nog twee klappen en kreeg toen sidderend een hoogtepunt. Mijn
vader keek naar me om te zien, wat mij mankeerde en hij snapte er niets van. Ik heb ook niet
uitgelegd wat er aan de hand was, maar gelukkig hield hij toen op met slaan. En sindsdien
beleef ik mijn lekkerste hoogtepunten als ik gepijnigd en vernederd wordt. Ik heb dan ook
tijdens mijn puberjaren gezocht naar middelen en mensen, die mijn genot konden verhogen en
sinds mijn achttiende ben ik aangesloten bij een SM-groepje. Daar heb ik ook mijn huidige
vriend leren kennen en hij begrijpt mij volkomen en kan aan al mijn verlangen en wensen
voldoen, waar hijzelf ook plezier aan beleeft. En sinds enkele maanden hebben we contact
met een ander paar, John en Olga, waarvan John masochist is. Met z’n vieren beleven we de
opwindendste avonturen en de heftigste orgasmes. Gisteren was ik op weg naar hun en mijn
vriend Paul zou uit zijn werk ook langs komen. Mijn kut jeukte al en ik had het gevoel, dat ik
het toe had aan een enorme afranseling. Net toen ik hun woonwijk in wilde draaien, reed er
een politieauto achter mij en boven op het dak knipperden de lampjes, ten teken dat ik moest
stoppen. Ik trapte op de rem en stond een eindje verderop stil. De politieauto stopte achter mij
en met getrokken pistolen kwamen de agenten naar me toe. Ik had geen idee wat ik aan mijn
fiets had hangen. De ene agent trok met een ruk mijn portier open en snauwde: “uitstappen”.
Ruw werd ik eruit getrokken en tegen mijn auto geduwd. “Poten wijd en handen op het dak”,
zei de agent. De ander hield mij onder schot en de ene begon mij te fouilleren. Ongegeneerd
voelde hij over mijn tieten en later zat hij zonder pardon in mijn kruis te voelen. Toen hij
klaar was, zei hij tegen zijn partner: “ze is ongewapend”. Hij pakte een stel handboeien en
bond mijn polsen aan elkaar vast. Met z’n tweeën gooiden ze me in de politieauto en lieten
mijn auto op slot achter. Ik kreeg een zak over mijn hoofd getrokken en zonder dat ik iets kon
zien, werd ik afgevoerd. Ik had geen idee waarom dit allemaal gebeurde en trillend van angst
lag ik op de achterbank. Een tijdje later stopte de auto en werd ik uit de auto gehaald. Nog
steeds met de zak over mijn hoofd werd ik ergens naar binnen geduwd en ik hoorde allerlei
deuren achter mij dichtslaan. Ik snapte er niets van en kreeg het steeds benauwder. Opeens
werd ik ergens op de grond gegooid en hoorde ik een deur in het slot vallen. Ik heb geen idee
hoe lang ik daar gelegen heb, maar het leek wel een eeuwigheid. Ik raakte op het laatst
helemaal in paniek en kon door de handboeien niets beginnen. Ik brak in tranen uit en trillend
van angst lag ik daar in spannende afwachting. Op een gegeven moment hoorde ik iets en de
deur ging open. Ik werd overeind geholpen en op een stoel geduwd. Toen werd de zak
verwijderd en hoewel de kamer spaarzaam verlicht was, moest ik toch even tegen het licht
knipperen. Na een poosje kon ik de twee agenten onderscheiden, die me aangehouden hadden.
“Zo dame”, zei de ene op sarcastische toon, “zo groot en dan toch janken? Stel je maar niet
langer aan. Je verdient niet beter, want zo behandelen we vuurgevaarlijke bankovervalsters als
jij”. Ik had geen idee waar hij het over had. Toen begon hij vragen te stellen en na verloop van
tijd kreeg ik in de gaten dat ik er van verdacht werd een paar gewapende bankovervallen te
hebben gepleegd. Maar hoe ik ook ontkende, het hielp geen zier. De toon van de agenten werd
steeds grimmiger en op het laatst dreigden ze met geweld. Ik werd na verloop van tijd alleen
achter gelaten en mijn hersens werkten op topsnelheid. Door het raam in de muur zag ik
allerlei mensen en agenten langslopen en ik zat te bedenken of ik geen alibi had op de dagen
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waarop de overvallen waren gepleegd, maar ik had uit het blote hoofd geen idee, wat ik op die
dagen had uitgespookt. Ik bedacht dat ik de agenten ervan moest overtuigen dat ik het
slachtoffer was van een persoonsverwisseling en dat de echte daderes op mij leek en nog op
vrije voeten was. Het duurde uren voordat de agenten terug kwamen en ik kreeg te horen, dat
ze mijn huis doorzocht hadden. Gelukkig, dacht ik, dan hebben ze vast en zeker Paul
getroffen. Maar opeens flitste het door me heen: Paul ging uit zijn werk direct naar John en
Olga en misschien werd ik nog niet eens als vermist beschouwd. Ik raakte in paniek en begon
te huilen. De agenten waren nu een stuk vriendelijker en stelden zich heel begrijpend op. De
ene sloeg een arm om me heen en zei: “kalmeer maar eens even en vertel dan, wat je zoal
uitgespookt hebt”. “Ik heb niks uitgevreten”, zei ik huilend, maar de agenten waren niet te
verwurmen. Het duurde maar even of ik was weer onderworpen aan een kruisverhoor en ik
raakte helemaal in de war. De agenten bleven heel kalm en hadden alle geduld met me. Ze
zeiden, dat als ik de waarheid verteld had, ik weer naar huis mocht en dat het het beste was
om alles eerlijk te bekennen. Om hun verhaal kracht bij te zetten, haalden ze allerlei verdachte
voorwerpen te voorschijn, zoals een bivakmuts en een pistool. Ze vertelden me, dat ze dit in
mijn huis hadden gevonden en dat ze daardoor overtuigd waren de juiste persoon te hebben
gearresteerd. Op het laatst bekende ik alle schuld en zei, dat ik alle overvallen had gepleegd.
Maar toen wilden ze details weten en omdat ik die niet kon geven, begon het hele verhaal van
voren af aan. Op het laatst wist ik niet meer wat ik wel en niet bekende en de agenten zeiden,
dat ik opzettelijk loog. Toen ik dat ontkende, werden ze kwaad. “Als je niet goedschiks
meewerkt, dan moeten wij andere methoden hanteren”, zei de ene. Ik begon te trillen en
vreesde het ergste. De twee agenten waren het roerend met elkaar eens en de ander kwam
achter me staan. “Ik geloof dat we maar eens een paar lichamelijke argumenten gaan
gebruiken”, zei hij met een gemene ondertoon in zijn stem. Ik voelde zijn handen onder mijn
oksels door gaan en hij greep mij bij mijn tieten. Ik kneedde ze bijzonder hardhandig en het
was erg pijnlijk. Toch werd mijn kut een beetje nat. Langzaam ging hij naar voren en pakte
door de stof van mijn kleding heen mijn tepels vast en begon er keihard in te knijpen. Ik
schreeuwde het uit en de tranen sprongen in mijn ogen. “Zul je nu bekennen, trut”, siste hij
bars. Ik knikte hevig van ja en hij liet mij los. Maar op de vragen, die ze me stelden kon ik
onmogelijk een zinnig antwoord geven en de andere zei: “ik geloof, dat ze het nog niet
begrijpt”. Ik begon te schreeuwen van wel, maar het hielp niet meer. Ik werd opgepakt en
hoewel ik tegenspartelde, op een soort bankje gelegd. De ene kwam op mijn rug zitten en
hield mij in bedwang. De ander sloeg mijn rok omhoog en trok mijn slip helemaal uit. Degene
op mijn rug gaf me een paar stevige meppen op mijn billen en ik vreesde, dat zijn vingers er
wel in stonden. Het deed me aan mijn jeugd denken, toen mijn vader mij afranselde en mijn
kut werd nu zo nat, dat ik bijna klaar kwam. Ik schreeuwde hard van nee, maar het zette geen
zoden aan de dijk. De ander zei:
“lekker kutje heeft ze. Die moesten we maar eens even verwennen”. Hij streek met een vinger
door mijn gleuf en ik probeerde me te verzetten. Maar dat lukte niet en de ander trok mijn
billen uit elkaar. “Wat dacht je van dit reetje?”, vroeg hij zijn collega. “Ziet er goed uit voor
onze speciale behandeling”, zei deze en ik voelde een klodder spuug door mijn bilnaad lopen.
E’n van de twee werkte het mijn kont binnen en daarna voelde ik iets hards naar binnen
dringen. Mijn benen werden vastgebonden aan de poten van het bankje en ik kreeg ook een
touw om mijn middel. Toen voelde ik een klem op mijn klit gezet worden en ik raakte
helemaal over mijn toeren. Ik kreeg in de gaten wat ze van plan waren en smeekte om
medelijden. Geheel weerloos was ik nu overgeleverd aan hun grillen en degene, die eerst op
mijn rug gezeten had, zei: “prima, je hebt nog een kans. Waarom schoot je de kassier dood?”.
Ik schrok, want ik had niet eens een vuurwapen, laat staan dat ik er iemand mee gedood zou
hebben. Ik begon heel druk te praten, maar wist geen zinnig verhaal te produceren. De ene
agent zei: “oké, je hebt het verknald. Je hebt er zelf voor gekozen”. Hij gaf zijn maat een
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teken en meteen daarna voelde ik een enorme stroomstoot vanuit mijn kont omhoog trekken
en die eindigde bij mijn kittelaar. Ondanks de pijn en de angst werd ik nog geiler. Het was
haast teveel om te verdragen en mijn lijf verkrampte totaal. “Zul je bekennen, vuile snol”,
werd er tegen mij geschreeuwd, maar ik kon geen woord uit brengen. Opnieuw volgde er een
stroomstoot en ik viel haast flauw. Zo ging het een tijdje door en op het laatst was ik totaal op.
Ik kon niet meer en de agenten hadden dit ook in de gaten. “Laten we haar eens lekker
neuken”, zei de “n tegen de ander en kwam voor mijn staan. Hij deed zijn broek los en trok
mijn hoofd aan mijn haren achterover. Ik voelde, hoe de elektrische staaf uit mijn kont
getrokken werd en de klem werd van mijn clitoris gehaald. Even later drong de andere agent
met zijn pik bij mij naar binnen. Wild begon hij mijn reet te naaien en de agent bij mijn hoofd
wilde gepijpt worden. Willoos liet ik toe, dat hij zijn lul diep achter in mijn keel ramde en hij
neukte mij als het ware in mijn mond. Ze waren blijkbaar goed opgegeild door de hele
voorstelling, want de vent in mijn kont begon al na een kort poosje te kreunen en spoot mijn
endeldarm vol met zijn sperma. Ik kwam ook bijna klaar, maar mijn angst was te groot om er
echt aan toe te durven geven. De ander had ook niet veel tijd nodig om klaar te komen en
grommend loosde hij zijn zaad achter op mijn tong. Ik stikte er bijna in en proestend slikte ik
het door. Daarna kroop hij achter mij en wilde de plaats innemen van zijn partner. Toen ging
de deur open en een vrouwenstem zei op indringende toon:
“wegwezen”. De twee agenten maakten hun kleding weer in orde en verlieten de
verhoorkamer. De vrouw die binnenkwam was gehuld in politiekleren, maar toch verraden ze
haar prachtige figuur. Ze was lang en slank en had een paar stevige tieten met prachtig vallend,
lang blond haar en een had een lieve uitdrukking op haar gezicht. Ze praatte heel innemend
tegen me en probeerde me te troosten en op mijn gemak te stellen. Na een poosje kwam er een
andere agent bij en samen maakten ze me los. Ik kreeg de kans mijn kleding weer in orde te
maken en ik mocht gaan zitten in de stoel. Ik vertelde wat me overkomen was en dat het
geheel op een misverstand berustte. Ze leken alles volkomen te begrijpen, maar wilden me
toch niet toestaan, dat ik mijn vriend ging bellen. Met name de vrouwelijke agente werd
steeds strenger en op het laatst was ik weer onderworpen aan een verhoor. Het duurde maar
even of ik werd weer klem gezet en wist geen zinnig antwoord uit te brengen. De vrouwelijke
agente werd furieus. “Teef, ik zal je leren”, schreeuwde ze en sloeg me keihard tegen mijn
gezicht. Ik viel van de stoel af en de mannelijke agent greep me van achteren vast. De vrouw
kwam voor me staan en sloeg me hard op mijn borsten en stompte me in de buik. Huilend
wilde ik me laten vallen, maar daarvoor werd ik te stevig vast gehouden. De agent trok me bij
de haren overeind en de vrouw scheurde me letterlijk alle kleren van het lijf. Ik probeerde
tegen te spartelen, maar kreeg geen schijn van kans en binnen twee minuten was ik
piemelnaakt. Mijn kut begon nog natter te worden en ik werd bijzonder geil. Weer werd ik
voorover op het bankje vastgebonden en ik kreeg er met een gummiknuppel van langs. Mijn
billen deden waanzinnig veel pijn en ik dacht, dat ik bezwijmde. Bijna kreeg ik een
hoogtepunt, maar het orgasme trok weg. Daarna vertrokken de beiden figuren en werd ik aan
mijn lot overgelaten. Na een tijdje kwam de vrouw terug en zei: “sorry, ik liet me even gaan.
Je hebt zeker wel honger?”. Ik knikte en de vrouw zette een bordje met patat voor me op de
grond. “Ik zal je eens lekker laten smullen”, zei ze en pakte een stukje patat. Ik dacht dat ik
het in de mond gestopt kreeg, maar in plaats daarvan zette ze haar ene voet op de hoek van het
bankje en trok haar rok omhoog. Ik keek recht tegen haar blote kut aan en er stak een touwtje
uit. Ze was blijkbaar ongesteld en toen ik me dat realiseerde, haalde zij een tampon uit haar
kut, die onder het bloed zat. “Heb je zin in tomatensaus?”, vroeg ze ironisch en stopte het
patatje diep tussen haar schaamlippen. Volkomen rood kwam deze weer naar buiten en toen
hield ze het voor mijn mond. “Toon eens een beetje dankbaarheid en eet hem lekker op. We
hebben niet elke dag patat met tomatenketchup op het menu staan”, zei ze, terwijl ze
probeerde het stukje in mijn mond te stoppen. Ik hield mijn lippen stijf op elkaar, maar ze
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begon toen zulke verschrikkelijke bedreigingen te uiten, dat ik niet langer durfde te weigeren
en met de doodsangst in mijn ogen at ik het patatje op. “Dat is beter”, zei ze smalend en stopte
nog een stukje in haar kut. Kokhalzend at ik het op, hoewel ik op de SM-club uit pure
vernedering ook wel eens een ongestelde kut had moeten likken. Maar nu moest ik het
maandelijkse bloed eten en dat was toch wel even anders, ook gezien de omstandigheden. Zo
kreeg ik telkens een stukje patat en ik was bang, dat als ik niet zou eten, dat ze me dood
maakte. Toen het bord half leeg was, kwam de mannelijke agent weer binnen. Hij had twee
borden bij zich: “n met een onbelegd sneetje witbrood en “n met een bal gehakt. Hij zette ze
op de grond en pakte ergens een leeg glas weg. Ik kreeg nog twee stukjes bebloede patat en
toen vroeg de vrouw: “of heb je dorst?”. Ik knikte heftig van ja in de hoop dat ik geen patat
meer hoefde te eten. Daar stopte ze ook mee, maar zette toen het glas tegen haar
schaamlippen aan. “Je krijgt een lekker glaasje appelsap van me”, zei ze en begon het glas vol
te pissen. De agent had zich ondertussen uitgekleed en stond met een halfstijve pik toe te
kijken. Toen het glas vol was, liet ze het gewoon overstromen en haar warme pies kletterde
over haar handen op de grond. Ze gaf het volle glas daarna aan de man en duwde haar natte
vingers in mijn mond. “Lik af”, snauwde ze en hield niet eerder op tot ik haar vingers
helemaal schoon gelikt had. Pies smaakte in elk geval beter dan bloederige stukjes patat en ik
kreeg het glas voor mijn mond gezet. Ondanks mijn tegenzin dronk ik het zo goed mogelijk
leeg en probeerde niet te morsen. Alleen leste de zoute en bittere pis mijn dorst totaal niet, ik
kreeg er eerder meer dorst van. Ik hield mij groot en probeerde niet te kotsen, wat mij ook
lukte. Daarna stapte de agente weg en begon zich helemaal uit te kleden. Haar mannelijke
partner wist wel wat er stond te gebeuren en streelde elk bloot gekomen deel van haar. Toen
ze geheel naakt was, kwam ze op haar knieën voor me liggen en begon mijn mond te kussen.
De man kroop achter haar en begon haar ongestelde kut te naaien. De vrouw wilde
tongkussen en drong haar tong in mijn mond. “Zalig, die geile pissmaak”, zei ze fluisterend
en commandeerde naar achteren: “naai mijn kont”. De agent begon in haar reet te pompen en
de agente bleef mijn mond uitlikken. Na een poosje liet ze mijn mond los en wilde niet langer
geneukt worden. De man achter haar haalde zijn pik naar buiten en de agente stapte opzij.
“Afzuigen”, snauwde ze en de kerel plaatste zijn lul voor mijn mond. Wat was dat? Zijn pik
zat het bloed, maar ook onder de stront! Blijkbaar zat de vrouw haar darm vol poep en had
zich eerst nog even in de reet laten naaien. Toen ik niet meteen toehapte, kreeg ik een
geweldige mep op mijn kont. “Vreten zul je”, commandeerde ze, “en denk erom dat je niet
kotst, want dan kun je dat ook nog oplikken”. Heel langzaam begon ik zijn pik te likken en
eerlijk gezegd viel de smaak wel mee. Ik durfde zijn pik helemaal in mijn mond te nemen en
zoog alle smurrie eraf. Toen de lul schoon was, moest hij van de agente uit mijn mond en de
man stapte opzij. De vrouw ging gehurkt met de rug naar me toe voor mijn neus zitten en de
kerel pakte het bordje met de boterham en legde het brood op de grond. Hij drukte het bordje
bijna tegen de kont van de agente en die begon te persen. Dikke stukken zachte stront vielen
op het bord en de agente produceerde een enorme hoop. Toen ze klaar was, kwam ze omhoog
en duwde haar reet voor mijn neus. “Lik me schoon”, beval ze en bang voor de gevolgen zette
ik mijn tong op haar aars. Ze perste nog even en er kwam nog een beetje poep naar buiten
gezet. Ik had geen keus en liet me in mijn mond schijten. Daarna likte ik haar bruine aars af
en stopte af en toe mijn tong een beetje in haar darm. Toen ze naar haar zin voldoende schoon
gelikt was, stapte ze weg en ging staan. “Nu mag je nog een beetje eten”, zei ze en pakte het
bordje met de gehaktbal. “Lust je satésaus?”, vroeg ze en geschrokken schudde ik van nee.
Maar het hielp niets en ze legde de gehaktbal op het bordje met de stront en draaide hem er
lustig in het rond. Daarna moest ik een hap nemen en hoewel ik bijna over mijn nek ging,
kauwde ik alles fijn en slikte het door. Dit ging door tot ik drie happen genomen had en toen
liet ze de gehaktbal liggen. Ze pakte de boterham van de vloer en de man reikte haar een mes
aan. “Heb je zin in een boterham met pindakaas?”, slijmde ze en drukte het mes in de poep. Ik
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berustte in mijn lot en de agente begon stront uit te smeren over de boterham. Ze deed er een
dikke laag op en toen bood ze het mij aan. Zonder me te verzetten nam ik een hap en werkte
zo de hele boterham naar binnen. Ik was al helemaal gewend aan de smaak en kreeg niet eens
meer braakneigingen. Toen het brood op was, zei de agente: “moet je nog wat anders? John
en Olga hebben nog veel meer specialiteiten op hun menu”. John en Olga?? Wat was dit?
Waar was ik?? Ik snapte er niets van, maar toen de deur openging en Paul, John en Olga
binnen stapten, begreep ik het opeens. Ik was niet gearresteerd en ook nergens van verdacht.
Ik slaakte een zucht van verlichting en herinnerde mij een uitspraak, waarbij ik gezegd had
dat het me ontzettend leuk toe leek, om eens tot in het diepst van mijn ziel vernederd te
worden zonder dat ik het wist, dat dit gebeurde. Alle angst viel van me weg en ik kreeg een
ontzettend natte kut. Ik moest klaarkomen en liet dit ook duidelijk merken. Paul kwam voor
me zitten en gaf me een dikke kus. “Stelletje tuig”, zei ik, “naai me. Oh, laat me klaar
komen!”. John haalde zijn pik tevoorschijn en duwde hem achter in mijn mond. John trok ook
snel zijn broek uit en ramde zijn leuter in mijn reet. En Olga kroop tussen mijn benen en
begon zachtjes mijn kut te likken. Ik dacht dat ik gek werd en genoot van alle geile
aanrakingen. In zeer korte tijd kreeg ik mijn eerste hoogtepunt en kort daarna, toen Olga hard
over mijn klit likte, begon ik voor de tweede keer te schokken. De kerels neukten me nog
steeds en verhoogden hun tempo. Op het moment dat Paul mijn keel volspoot, leegde John
zijn zakinhoud in mijn endeldarm en Olga zat zo diep met haar tong in mijn kliedernatte kut,
dat ik voor de derde keer een orgasme kreeg. Hijgend en met een langgerekte kreun kwam ik
klaar en toen begon alles om me heen te draaien. Na een minuut of vijf begon de verdoving
weg te trekken en kwam ik een beetje bij mijn positieven. Ik werd losgemaakt en stond op. Ik
verliet de ‘verhoorkamer’ en zag, dat het een als zodanig was ingericht, in een voor mij
onbekend huis. De mensen en agenten, die ik steeds door de gang had zien lopen, waren er
ook en alles was in scène gezet. Ik liep terug naar Paul en bedankte hem voor een
onvergetelijk avontuur. “Je moet eerder John en Olga bedanken, want die hebben het
leeuwendeel gedaan. Ze hebben alles georganiseerd. De eerste twee agenten behoren tot hun
kennissenkring en hebben ze gestrikt via hun SM-club. Het tweede paar zijn vrienden van hun
en ook een SM-paar. Daarmee deden ze ook vaak SM-spelletjes, net als met ons en zodoende
kwamen ze in aanmerking om mee te doen. “Ze zijn me zo goed bevallen, dat we in het
vervolg maar een groepje van zes moeten vormen “, zei ik, “en als ik geweten had, dat alles
maar een spelletje was dan had ik meer van haar lichaamssappen genoten”. “Laten we dan
maar gauw verder geilen”, zei Olga, “de avond is nog lang niet om”. Lachend gaf ik haar een
kus en sloeg een arm om haar heen. “Laten we dat maar doen”, zei ik en stak mijn handen uit
om opnieuw geboeid te worden.
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