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OMG!!!
omg hoe was het??
Meid, ik weet niet eens waar ik
moet beginnen?
Bellen?
Nee kan niet, sta in rij voor
koffie. Heb zo afspraak
oké, maar VERTEL
SNEL
Na alle twijfel toch die
tepelketting omgedaan
(HOT!!!). Stond ik daar te
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wachten in m’n strakke jurkje
op de taxi. Bleek dat Sappho
een cocktailbar/hoteldate
geregeld had. Heb m’n string
uitgedaan terwijl ik aan de
bar zat WAAR ALLEMAAL
MENSEN BIJ WAREN
Niet, hou op
GEIL
In de lift zat ze ongegeneerd
onder m’n jurkje te loeren,
terwijl ik dus NIKS AANHAD
(kan ik niet vaak genoeg
benadrukken) EN ER EEN
OUDER STEL NAAST ONS
STOND
Ohhhh my god, die meid
geilt echt op voyeurs!
Daarna hotte seks gehad in
de kamer. Voor haar gestript.
Gemasturbeerd! Ik herkende
mezelf niet, zat er helemaal in

12

NJOY | Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen

Ohhhh my god, die meid geilt
echt op voyeurs!
Euh ja, ze heeft dus ook haar
fantasie nu naar mij gestuurd…
ohhhh, is het wat ik denk
dat het is?
Jupp, seks in het openbaar
Bhhwhaahwahaa, JIJ!???
NOOIT
Ik heb er eigenlijk wel zin in.
Ben een ander mens. New me!!
New sexual me!
Heb al allerlei plannen
LOVE
IT
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Onze coupé is leeg. Sappho heeft haar tas in het bagagerek boven ons hoofd
gepropt en zit in de stoel tegenover me.
‘Nu kun je het wel vertellen, toch?’ Ze wijst naar het scherm met daarop
het eindstation van de trein. ‘Nijmegen. Wat is er in godsnaam te doen in
Nijmegen?’
‘Wie zegt dat we niet eerder uitstappen, Sherlock? Maar ik wil het je best
wel vertellen, als je het héél lief vraagt.’
Sappho trekt haar wenkbrauw op. Lief vragen, as if.
‘Godsamme,’ zeg ik lachend. ‘Oké, we gaan inderdaad naar Nijmegen, maar
daar blijven we niet. We reizen nog een stukje verder naar een huisje dat ik heb
geboekt in the middle of nowhere. Of nou ja, in Schaijk. Basically the middle of nowhere, dus.’
‘Okéééééé…’ Haar ogen knijpen zich samen. ‘Maar wordt dit dan een weekendje weg of een weekendje wég?’ Bij dat laatste woord kijkt ze me veelbetekenend aan.
Ik schuif naar voren op m’n stoel, buig me naar haar toe. Teasend ga ik wijdbeens zitten. M’n rokje kruipt op, spant strak tegen m’n huid en ik zet m’n
handen tussen m’n benen om niet te veel weg te geven. ‘Waar hoop je op?’
Haar gezicht komt dichterbij en ik ruik haar parfum. Kruidig. Warm.
Zwaar. Er speelt een uitdagend lachje rond haar lippen en ze zegt zachtjes:
‘Volgens mij weet jij dat heel goed.’
Het bloed stijgt naar m’n hoofd. Ondanks al m’n voornemens om dit weekend juist de hotte en fearless babe uit te hangen, voel ik nu toch weer wat onzekerheid en spanning.
Sappho merkt het onmiddellijk. Geruststellend geeft ze me een kus. ‘Ik
heb er zin in, schatje.’ Grijnzend vervolgt ze: ‘Ben alleen wel razend benieuwd
hoe je een huisje in the middle of nowhere weet te combineren met mijn fantasie. Of heb je heel Schaijk uitgenodigd om rond het bed te komen staan?’

14

NJOY | Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen

We lachen. De spanning – mijn spanning – ebt weg. De hotte, fearless babe
neemt het weer over.
‘Ons weekendje wég begint niet pas in Schaijk, hè?’ M’n handen verplaatsen zich van tussen mijn benen naar op mijn knieën. Mijn benen nog steeds
gespreid, m’n hartslag ondertussen driedubbel versneld.
Sappho’s ogen flitsen direct naar m’n kruis. ‘Ahhh,’ zegt ze, terwijl ze ook
naar het puntje van haar stoel schuift en met haar handen mijn rokje nog iets
verder naar boven duwt. ‘Begint het hier al?’
‘Eigenlijk pas vanaf Driebergen-Zeist, maar vooruit dan maar.’ Ik pak haar
handen en leg ze op de binnenkant van mijn dijen. ‘Ik heb niet voor niets dit
rokje aan.’
Natuurlijk gaat Sappho er meteen voor. Haar vingers klauwen stevig in
m’n huid. Ze laten een gloeiend spoor na terwijl ze zelfverzekerd richting
m’n string bewegen. Hoe verder ze omhoog beweegt, hoe gevoeliger m’n
huid wordt. Ik leun naar voren. Met beide handen grijp ik haar hoofd en trek
het naar me toe. We zoenen vurig, haast hongerig, verlangend naar elkaar.
Sappho’s duimen masseren de binnenkant van m’n dijen, ze raken nog net
niet mijn vulva.
‘Beste reizigers, het volgende station is Driebergen-Zeist. Hierna rijden we
verder via Arnhem naar de eindbestemming van deze trein: Nijmegen. Maar
nu eerst: station Driebergen-Zeist.’
Ik schrik op en zak automatisch een stukje terug in m’n stoel.
Sappho niet. Ze leunt juist nog verder naar mij toe. ‘Driebergen-Zeist,’ herhaalt ze, zonder haar blik van me af te wenden. ‘Hier begint het toch?’ Haar
handen verdwijnen verder onder m’n rokje, haar duimen zijn nu zo dicht bij
m’n vulva dat ik snak naar haar aanraking, maar tegelijkertijd voel ik de trein
afremmen en weet ik dat er zo mensen in kunnen stappen.
‘Heb je al spijt van dit weekendje weg?’
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M’n gedachten schieten alle kanten op. ja, what the fuck zijn we aan het
doen? Straks komen er mensen onze coupé in. Ik zit hier met m’n benen wijd
en twee duimen die nog net niet m’n kut in verdwijnen. Maar ook: nee, want
dit is zo spannend en ik zie hoe lekker Sapph hier op gaat. En die duimen…
‘Ik geloof van niet.’
Het is het laatste zetje dat Sappho nodig heeft. Ik voel hoe ze het randje
van m’n string bereikt en erlangs streelt.
Ondertussen is de trein tot stilstand gekomen. Met een sissend geluid gaan
de deuren open. Er klinkt gestommel en geroezemoes.
Sappho’s duim veegt zachtjes over mijn string, omhoog richting mijn clit.
Ik adem scherp in.
‘Jammer van dat ondergoed.’
De coupédeur glijdt open en er komen mensen binnen. Twee van hen zijn
druk met elkaar in gesprek en zakken op de eerste de beste stoelen neer. Achter
hen verschijnt een man die al scrollend op zijn telefoon door het gangpad
loopt. Hij heeft geen oog voor ons, maar komt wel steeds dichter naar ons toe.
Sappho volgt mijn blik. Er speelt een plagerig lachje rond haar mond. Haar
duim wurmt zich onder mijn string en maakt nog eens die vegende beweging
omhoog. Het zweet breekt me uit. Zonder het stuk stof tussen haar duim en
mijn vulva is het helemaal moeilijk ademhalen.
Terwijl de man langsloopt, geeft Sappho druk op m’n clit. Verstijfd zit ik
in m’n stoel, m’n blik strak op haar gericht, maar vanuit m’n ooghoek hou ik
de man scherp in de gaten. Nog altijd is hij verzonken in zijn telefoon, thank

god! Zodra hij voorbij is, beweegt Sappho’s duim weer naar beneden. En dan
weer omhoog. Weer naar beneden.
Zo lekker. Zo geil. Ik wil dat ze eeuwig zo doorgaat.
‘Zo te voelen nog steeds geen spijt?’
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‘Dit is het dan, meiden!’ De dame van de receptie wijst enthousiast naar ons
huisje, dat bijna volledig gemaakt is van glas.
‘Wauw!’ brengt Sappho uit.
Ik straal en knijp in haar hand. ‘Mooi, hè? Ik kon echt niet wachten om
het aan je te laten zien.’
‘Dit stukje bos is privé,’ gaat de vrouw verder. ‘Vanaf de weg is het huisje
niet te zien en wij komen nooit zomaar onaangekondigd het terrein op. Voel
je dus vrij om lekker de buitendouche te gebruiken, het is echt helemaal van
jullie.’ Ze overhandigt ons de sleutel. ‘Binnen ligt een map met info, daarin
vind je ook de kaart van het terrein met daarop de routes naar het restaurant
en de spa. Als jullie vragen hebben, weten jullie mij te vinden, hè?’
We bedanken haar en ik sleur Sappho het huisje in.
‘Wauw,’ zegt Sappho nog eens, als we binnen staan. Ze draait een rondje en
kijkt omhoog. Niet alleen de muren, maar ook het dak is van glas. ‘Het is net
alsof je bed midden in het bos staat.’
Ze duwt me met m’n rug tegen een van de ramen en hurkt voor me neer.
‘Dus ik wil seks in het openbaar, en jij huurt een huis van glas. Hoe bedenk je
het?’ Ze trekt m’n string naar beneden.
‘Helaas voor jou is het hier dus wel heel erg privé.’ Ik grinnik. ‘Maar met
een beetje geluk hobbelt er nog wel een verdwaalde vogelspotter het terrein
op dit weekend.’
‘Schatje, ik vind het allemaal geweldig.’ Sappho geeft een tikje tussen m’n
dijen waardoor ik m’n benen iets uit elkaar zet. Ik voel haar warme adem tussen m’n benen, haar zachte tong tegen m’n clit. ‘Jíj bent geweldig.’
‘I know,’ zeg ik, een tikkeltje wiebelig op m’n benen, ‘en om dat nog maar
eens te bevestigen, heb ik nóg een verrassing voor je.’ Ik grijp naar mijn tas en
haal er een rechthoekig cadeautje uit.
Sappho schiet overeind om het aan te pakken. ‘O wow, best wel zwaar.’
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Enthousiast scheurt ze het papier eraf. ‘Uitslover,’ mompelt ze. Er komt een
zwart doosje tevoorschijn met daarop in zilverkleurige letters njoy. Ze kijkt me
verward-maar-geïntrigeerd aan. Als ze het deksel opendoet verschijnt er een
roze satijnen stof, met daarop iets wat verdacht veel lijkt op een grote, metalen dildo. Gekromd, met een wat kleinere bol aan het ene uiteinde en een grotere bol aan het andere.
Sappho pakt ’m uit het doosje en houdt ’m bij haar oor en mond alsof het
een ouderwetse telefoon is. ‘Hallo?’ vraagt ze. ‘Met wie is dit? Of beter, wát
is dit?’
‘Dit, Sappho, seksgodin van de Lage Landen,’ zeg ik plechtig, maar met een
grote grijns op mijn gezicht, ‘schijnt de crème de la crème van de seksspeeltjes
te zijn, volgens alle toytesters ter wereld.’
‘Dit ding?’ Sappho laat het metalen geval door haar handen gaan en bekijkt
het van alle kanten. ‘Oké, ik was al geïntrigeerd, maar nu heb je écht mijn
onverdeelde aandacht.’
‘Blijkbaar heeft-ie de perfecte kromming en zwaarte om je tot spetterende
orgasmes te laten komen. De sextoytester die ik er in een podcast over hoorde
vertellen zei dat ze al nat werd als ze alleen al naar dit ding keek. Zelfs ik kreeg
door haar verhaal zin in penetratie.’
‘Wacht, jíj? Normaal vind jij één vinger erin al niks.’
‘Moet je nagaan.’
‘Oké, dat biedt mogelijkheden.’ Sappho kijkt met een dirty look van mij
naar de dildo en weer terug.
‘Dus dit hele ding moet erin?’
‘Maak je daar maar niet druk om. Dat gaat dit weekend geen probleem zijn.’
Het heeft toch altijd wat raars, zo’n kleedkamer bij de spa. Aan de ene kant
weet ik dat iedereen me zo meteen hartstikke naakt gaat zien, aan de andere
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kant sta ik alsnog te hannessen met mijn badjas, omdat het vreemd voelt om
alles meteen maar te laten wapperen. Sappho heeft hier duidelijk geen last
van, zie ik al. Zonder gêne staat ze poedelnaakt naast me voorovergebukt
haar kluisje in te ruimen.
Ze kijkt op en geeft een rukje aan de ceintuur van mijn badjas waardoor
die een stukje open komt te hangen. Als ze opstaat, zegt ze zachtjes: ‘Nooit
gedacht dat je het zó openbaar zou durven.’ Ze zegt het grappend, maar de
licht serieuze ondertoon in haar opmerking ontgaat me niet.
‘Haal jij je nou maar niks in je hoofd. Seks in de sauna, daar moet een mens
toch niet aan denken? Veel te warm. Gedoe. Ik zag dit meer als een fijn begin
van ons weekend. En ik laat natuurlijk geen moment onbenut om jou naakt
te zien. Ik ga de hele tijd naar je kijken.’
Bij de douches is het druk. Sappho staat aan de andere kant van de ruimte
onder het warme water. Ik probeer een showtje voor haar op te voeren door
de douchegel langzaam en sensueel over mijn borsten, buik en dijen uit te
smeren. Maar Sappho heeft niets door. Die staat zich gewoon keurig aan de
ongeschreven saunaregels te houden en zichzelf zo seksloos mogelijk schoon
te schrobben. Als ze dan toch mijn blik vangt, moet ze lachen. Ze likt langs
haar lippen en knijpt kort in haar tepel.
Van tevoren had ik oprecht geen plannen om Sappho’s fantasie werkelijkheid te laten worden in de spa, daar heb ik dat glazen huisje voor gehuurd.
Maar haar handen onder mijn rokje in de trein, de lik langs mijn clit in het
huisje, Sappho’s sexy lichaam net onder de douche en nu naast me in de sauna,
maken dat ik op dit moment aan niets anders kan denken dan aan seks.
We zitten naast elkaar bij een opgieting. De saunameester zwaait met een
grote doek de loeihete lucht door de ruimte. Bij elke wapper glijdt de hitte
langs mijn huid en voor het eerst ooit ervaar ik dat als iets sensueels. Als een
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aanraking zonder daadwerkelijk contact. Alles gloeit. Ik sta aan. Elke beweging, elke sensatie voelt erotisch. Met m’n ogen volg ik een zweetdruppel die
langs m’n nek, via m’n borsten, over m’n buik verder naar beneden glijdt. Ik
voel me sexy, helemaal comfortabel in m’n lijf. Het is me niet duidelijk of ik
nou nat ben of dat het zweet is wat ik tussen m’n benen voel, maar er gebeurt
in ieder geval van alles. Zo onopvallend mogelijk druk ik m’n dijen tegen
elkaar om m’n clit te stimuleren. Het ontgaat Sappho niet. Ze legt haar hand
op m’n bovenbeen en knijpt er zachtjes in. Ik adem de warme, kruidige saunalucht diep in en rustig uit en geef me over aan het lome gevoel.
Na het afkoelen dobberen we samen in het buitenbad.
‘Niks zo lekker als naakt zwemmen,’ zegt Sappho. ‘Dat water langs m’n kut.’
‘O ja, vind je dat lekker?’ Ik duw haar tegen een muurtje en druk mijn
bovenbeen stevig tussen haar benen, tegen haar clit. We zoenen. Sappho’s borsten steken net een stukje uit boven het water. ‘Ik moet, geloof ik, terugkomen op wat ik eerder zei in de kleedkamer.’
‘Wat bedoel je?’
‘Dat de spa misschien toch wél een goede seksplek is.’
‘Ben je serieus?’ vraagt ze met een mengeling van opwinding en ongeloof.
Ik knik langzaam. ‘Maar niet hier, dit is wel erg in het zicht.’
Sappho weet haar enthousiasme niet langer te bedwingen. ‘Ik weet denk
ik wel wat. Kom.’
Dit is inderdaad een stuk beter. De ruimte is gevuld met een dichte, warme
mist.
‘Geniaal,’ fluister ik in Sappho’s oor zodra we het stoombad in stappen. Ik
zie wat vage contouren van mensen die hier en daar op de bankjes zitten, maar
wat meer achterin lijkt het leeg. Bij de ingang hebben we allebei een handje
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amandelscrub uit de schaal gepakt. Sappho wacht niet af, ze gaat achter me
staan en begint meteen m’n billen te scrubben. Het spul voelt ruw, maar tegelijkertijd fluweelzacht. M’n huid tintelt. Haar handen verplaatsen zich langs
m’n zij over m’n buik en masseren m’n borsten. Ik werp nog eens een blik op
de silhouetten aan de andere kant van de ruimte. Niemand lijkt zich met ons
bezig te houden. Ik draai me naar Sappho toe en begin haar ook in te smeren
met de scrub. Onze lijven verstrengelen zich, we zijn glad en glibberig. Achter
ons horen we de deur open en dicht gaan.
‘Volgens mij zijn we alleen,’ fluistert Sappho.
Nog een keer kijk ik om. Geen silhouetten meer, alleen stoom. Naast ons
hangt een douchekop. Sappho zet ’m aan en spoelt mij ermee af om vervolgens de scrub ook van haarzelf af te spoelen. Het koele water loopt langs m’n
vulvalippen, het brengt me op een idee. Zonder aarzelen stuur ik Sappho’s
hand met douchekop richting haar kut. De straal spuit recht tegen haar clit
en ze hapt naar adem.
‘Hou maar zo vast,’ instrueer ik haar. Mijn handen glijden over haar lijf en
zijn overal. Ik kneed haar borsten, knijp in haar tepels, grijp haar billen stevig
vast, klauw in haar rug en zoen haar.
Ze kreunt, de douchekop nog altijd netjes op zijn plek.
Langzaam laat ik me op mijn knieën zakken. Ik lik haar bovenbeen en
zachtjes duw ik de douchekop opzij, zodat er ruimte is voor mijn tong. Gretig
begin ik haar te beffen.
‘Fuck,’ perst Sappho er met moeite uit.
Haar verrukkelijke zilte smaak vult mijn mond. Jezus, wat is ze lekker. Ik ga
er helemaal voor, begraaf m’n gezicht tussen haar benen en laat twee vingers
bij haar naar binnen glijden. Ik voel haar warmte, ze is fucking nat en er is verder weinig nodig. Wat mij betreft had dit nog veel langer mogen duren, maar
voor ik het weet komt ze schokkend en kreunend klaar.
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Ik kijk grijnzend naar haar op door de mist. ‘En?’ vraag ik. ‘Was dit openbaar genoeg voor je?’
Het is al donker buiten als we terugkomen in het huisje. Ik plof op bed. Moe,
rozig en trots op mezelf.
Sappho kruipt naast me en wurmt zich tegen me aan. ‘Dit is echt fantastisch. Ik hou van je.’
Tevreden sluit ik m’n ogen en kroel door haar haar. Even is het stil en liggen we daar gewoon te liggen.
‘Schatje?’
‘Hmm?’ mompel ik.
‘Je cadeau staart me aan.’
O god. Die meid weet van geen ophouden.
Sappho komt overeind, pakt de dildo uit de doos en loopt ermee naar de
keuken. Ik hoor water stromen.
‘Wat doe je?’ vraag ik.
‘Ik breng ’m even op temperatuur,’ klinkt het vanuit de keuken, met een
lachje in haar stem. En dan, op een serieuze, misschien wel commanderende
toon: ‘Kleed jij je maar uit.’
Die laatste woorden zetten mijn hele lijf weer aan. Tintelingen, elektriciteit, spanning. Braaf doe ik wat me gezegd wordt.
Sappho loopt terug naar het bed, de dildo in haar hand. Hij lijkt opeens
veel groter dan ik me herinner. Ik doe een poging mijn zenuwen weg te
slikken.
‘Doe je mond eens open,’ draagt ze me op.
De kou komt onverwacht. Ze heeft de dildo niet opgewarmd zoals ik dacht,
maar juist onder een koude kraan gehouden. Ik lik eraan. Het metaal is gladder dan glad, het voelt sexy. Ik word geil van het idee dat Sappho dit ding in
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mij laat glijden. Ze beweegt het koude metaal uit mijn mond en laat het langs
m’n huid glijden. Ik ril.
‘Kom,’ zegt ze, en ze stapt van het bed af. ‘Ga maar tegen het raam staan,
met je rug naar me toe.’ Weer die commanderende toon waar ik zo hot van
word.
Ik zet m’n handen tegen het eveneens koude raam en duw m’n tepels tegen
het glas. Het bos is donker, ons huisje de enige bron van licht. Als er nu iemand
langsloopt sta ik vol in de schijnwerpers. Die gedachte maakt me nog geiler,
ik voel m’n eigen vocht langs m’n benen lopen. Sappho knielt achter me neer
en grijpt m’n benen voor houvast. Automatisch beweeg ik m’n bekken naar
achter, zodat m’n kont meer de lucht in steekt. Daar is haar tong. Ook zij is
gulzig. M’n handen verliezen hun grip op het raam. Er ontsnapt een zucht,
gevolgd door een kreun uit mijn mond.
Sappho maakt zich van me los. ‘Wil je het proberen?’ vraagt ze.
Ik kan alleen maar knikken. Meteen voel ik het koude staal tegen mijn vulvalippen. Langzaam maakt Sappho ronde bewegingen met de kleine bol om
die goed nat en nog gladder te maken.
Ik heb geen geduld meer. Nog nooit heb ik zo graag iets in me willen voelen. Ik kantel mijn bekken opnieuw om Sappho te laten weten dat ik er klaar
voor ben. Sappho zet de bol tegen de ingang van mijn vagina en laat ’m langzaam naar binnen glijden. Traag beweegt ze de dildo heen en weer. Dit is heerlijk, maar ik wil meer. Gek van verlangen druk ik twee vingers op mijn clit en
begin wild rondjes te draaien. Dit is het ook niet, het is niet genoeg. Ik kan
bijna niet geloven dat ik dit wil, maar…
‘Ik wil de andere kant in me,’ hijg ik.
Zonder iets te zeggen haalt Sappho de dildo uit me. Een raar gevoel.
‘Voel,’ zegt ze, ‘hij is gloeiend heet.’ Ze gaat achter me staan en drukt zich
met haar ene arm stevig tegen mij aan, terwijl ze de heet geworden dildo tegen
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m’n lippen drukt. Ik lik, ik zuig, ik proef mezelf. Wat een geil ding. Ze draait
de grote bol mijn kant op zodat ik die nat kan likken.
‘Ik stop ’m erin, ja?’
Ik knik, adem uit en probeer m’n spieren zo goed mogelijk te ontspannen.
De bol is groot, maar glijdt verrassend moeiteloos bij me naar binnen. Alles
lijkt zich perfect naar de ronding te vormen. De zwaarte, de grootte, de beweging die Sappho er mee maakt, het is goddelijk. Ik weet niet wat me overkomt.
Sappho begint langzaam, ik help haar de juiste hoek te vinden.
‘Fuck, ja. Zo. En nu sneller.’
Ze voert het tempo op. Sneller en sneller. Ze drukt zich hard tegen me aan,
grijpt me steeds steviger vast. M’n vingers vinden al snel hun weg naar m’n
clit. Sneller en nog sneller. Harder en nog harder. Dit heb ik nog nooit eerder
gevoeld. Terwijl de bol binnen in me precies langs de goede plek glijdt en m’n
vingers m’n clit bespelen, sta ik op ontploffen. Ik begin steeds harder te kreunen, staar de duisternis in, besef opeens weer dat ik hier vol in het licht sta en
dan kom ik klaar. Overweldigend, nog net niet schreeuwend, kom ik klaar.
‘Absoluut het beste seksspeeltje ooit,’ zegt Sappho.
‘Jezus Christus, ja!’
We laten ons vallen op het vloerkleed, boven ons zien we de wolken traag
voorbij drijven. ‘Morgen gaan we gewoon yahtzeeën, hoor. Ik kan niet meer.’
‘Oe, yahtzeeën, toe maar. Je hebt écht grootse plannen voor dit weekend.’
‘Heeft die verdwaalde vogelspotter morgen ook nog iets te zien.’
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