"Mijn duistere hartstochten,winden waaien om de rotsen..."
Ik ben een duistere jongen en ga rond in de diepste duisternisse aller duisternissen en ook nog
getroebleerd en gekweld door onuitspreekbare perversies, brrrrrrr.
Ik beken! Ik deed het keer op keer en dan heen en weer en op en neer.
Ook dat nog!
Die beha, nylons, een leren jarretelgordel met namaak edel steentjes en een koket slipje, ja... Ik had er
helemaal geen moeite met het feit dat het kledingstukken van mijn vriendin, zusje of tante waren, want toen
ik een jaar of zestien was begon ik daar al mee en eigenlijk ben ik nooit meer mee op gehouden met sexy
dames lingerie aan te trekken, vooral als ikeen gevoelsgenoot ontmoette, daar schaamde ik mij ook
helemaal niet voor...en later droeg ik heel enthousiast de lingerie van mijn vaste Amsterdamse vriendinnen
Alice Bie Tokkelaas en Ellis Kneuterdom en toen dat uit raakte leende ik met instemming van Frieda
Fischbein haar sexy slipjes en opengewerkte bustehouders die ze uit Parijs mee nam.
Vroeg rijp, vroeg rot, vroeg wijs, vroeg zot was helemaal op mij van toepassing.
Frieda was lid van de NVSH, dus behoorlijk doorgewinterd en ingenaaid, die ging geen enkele sexuele
zee hoog genoeg!
We droegen in bed allebei pikante lingerie en dat was een extra kick!
Het duurde toch nog vrij lang eer ik zelf mijn eerste bustehouder bloot open en kocht... dat was begin jaren
tachtig, maar toen was ook het hek van de dam. Ik heb ook wel eens in negentientweeëntachtig een
jarretelgordel bij de Hema in Bergum gestolen toen ik een paar glazen teveel op had. Het was te
verleidelijk om het te laten hangen, dus het was: pik, ik heb je en ga je weg of ik neem je weg!!!! Ik vond dat
volkomen gelegitimeerd als cultuur anarchist met mijn metroseksjuwelen instelling.
Ik vond het ook nooit moeilijk om de beha van mijn echtgenote uit de kast te pakken als het zo uit kwam en
ik ver zweeg dat ook niet voor haar of voor mijn kunst collegae.
Ik nam veel fotos van mij zelf in lingerie en die verborg ik voor niemand, die mocht iedereen zien. Een
enkele keer liet ik mij ook wel eens fotograferen door een fotograaf die opnames maakte als ik in lingerie
gekleed was.
Iedereeen mag ook die fotos zien als ze belangstelling hebben, dan stuur ik ze eventueel wel op per brief of
per iemeel.

Er zijn wel verschillende kennissen en vrienden van mij die weten dat ik vaak dameskleding draag en
soms ook wel lingerie gehuld met een man of vrouw naar bed ging. Ik vind het geen enkel probleem om
gekleed in een jarretelgordel, nylons, tanga slip je, bustehouder en rokje met een vrouw in bed te liggen,
alleen moet ze niet verwachten dat ik haar ga neuken, want daar houd ik niet zo van. Ik ben van de anti
neuk brigade namelijk en dat is een zuster organisatie van de hooivorken brigade.
De anti neuk brigade is weer een erkend onderdeel van de bef brigade.
Het blijft bij een beetje strelen, voelen, zoenen en eventueel likkenpotterij vrij en blij .
Verder heb ik geen interesse!

Ik houd van vrouwen met kleine borsten tot en met cup D.
Hoe kleiner, hoe liever geldt voor mij niet! Het zit ‘m niet in het formaat.
Catharina was bijvoorbeeld een mager kreng maar verschrikkelijk wild.
Allemaal even spannend!
Daar praat ik allemaal verder met niemand over en zeker niet met mijn familieleden. Op een gegeven
ogenblik ben je toch ook met iedereen uitgeluld en zoek je je eigen wegen!
“Met het bepalen van mijn eigenste behamaat heb ik al helemaal weinig moeite. Ik neem altijd 80 D of 84
D. Waar die 80 voor staat weet ik net zo goed als elke moderne vrouw.

(wordt vervolgd)

© augustus 2014, fredvanderwal, BasicPublishing.nl

