
reportage

Sinds het boek 50 tinten gris is verschenen, is er een run op zweepjes en
handboeien. De sm-speeltjes zijn niet aan te slepen! Deze drie vrouwen

weten er alles van. Zijverdienen hun geld als meesteres.
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Dinah (+c)
los-vaste relatie, geen kinderen,

is ookjazz-zangeres.

Manita W)
getrour,vd, geen kinderen,

organ iseert ook fetishfeesten

Kim6n
getrour,vd, tr,vee dochters (13),

is ook prostituee



Ile sna-awvld
"Mijn man is wachturagenchauf-

feur. Hij isvaakoppad. Onder-
weg las hij sm'bladen en die liet
hij daarna thuis achter. Die ben
ik eenkeer gaan lezen enwas
meteen geintrigeerd. Op dat
moment had mijn man gewachL

Hij wilde graag met mij experi-
mentererl In het begin vond ik
het heel moeilijk om hem te do-
mineren. Ik woeg stds:'Doe
ik het wel goed? Die onzeksheid
is natuurlijk niet zo handig voor
een meesteres. Daarom ben ik

)
in de leer gegaan Er ging een

wereldvoor me open-"

Fetisltltarh,is
"Ik heb van mijn hobby mijn
werkgemaakL Ikbengeen
prostituee, heb nooit seks met
mijn klanten en ik ga ook niet
bloot. Ik creëer een illusie. Dat
doe ik in mijn eigen studio in
Zaandijk Elke tweede wijdag
van de maandorganiseer ikeen
Fetish Play Party in de club
Showboae Tben ik mijn moeder
vertelde wat voorwerkik deed,

woeg ze'Laat je jezelf dan slaan

door mannenl ïtren ik zei dat
ik degene was die de klappen
uitdeelde, was het goed. In-
middels is ze heel trots op wat
ik heb bereikr Ze komt elk jaar

in februari naar mijn iubiteum-
party."

'5O tintot g't"!j.s'

'Ik heb het boek niet gelezer;
maar er wel veel over gehoord-

Volgens mrj is hetbest schok-
kend voor mensen die niets
van sm weterl Daarom mijn
waarschuwing: pas goed op
als je met sm gaat experimen-
teren- Zowel met zweepjes als

met geestelijke dominantie. Je

kunt iemand echt beschadigen

als je niet precies weet waar je

mee bezig bent."

'Miin
moeder

is trots op
tik heh


