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Hoofdstuk 1, Kennismaken
Het meisje was seksueel geïntimideerd en ze was door kwajongens gepest en getreiterd meldde
het staatsjournaal. De verwondingen toonden echter een gruwelijke mishandeling waar het
meisje nog maanden voor in het ziekenhuis zou liggen en de seksuele intimidatie bleek een
brute groepsverkrachting te zijn geweest.
Over de daders werd niets gemeld vanwege privacy wetgeving gedicteerd door een Europees
geheim verdrag.
Snel schakelde het staatsjournaal over op zogenaamde humor waar de presentatrice een
schaapachtig lachje produceerde.
Henk zette de tv maar weer uit een meisje haar leven was verwoest en niks geen ophef of grote
politieactie naar de daders die nog niet gepakt of gezocht worden, elke dag weer dezelfde
trieste nieuwsberichten, hersenspoelende reclames en kinderachtige sketches.
Op internet was deze hersenspoelende staatspropaganda nog enigszins te vermijden door films
en documentaires te downloaden en zo de hersenspoelende propaganda en reclame te
vermijden. Henk zijn download was al klaar erg snel 650MB in nog geen 5 minuten dat was
slechts een aantal jaar nog wel anders. Wat dat betreft was het allemaal nog niet zo slecht in
Nederland internet was supersnel de huizen modern up-to-date en de supermarkten waren
dagelijks vol.
Maar gelukkig was Henk niet de hele Nederlandse bevolking wordt vervangen door een bruin
volk wat superieur aan het blanke Ras is als je de staatspropaganda moest geloven wat vele vele
mensen ook deden. In een trance mengden de bevolking alle rassen als brave burgers van het
systeem zoals het systeem de bevolking onopvallend manipuleerde Als gelukkig multicultureel
gezinnetje spendeerde ze de tijd die ze samen waren wat overigens niet vaak gebeurde maar als
het dan zo ver was stond de tv aan en bespraken het bewuste onderdeel op het propaganda
machine als brave toeschouwers.
De 1 was voor het bewuste voorstel en de ander tegen. Dat ze dezelfde discussie al tiental keer
eerder hadden gevoerd en al het tegenovergestelde standpunt innamen was men allang
vergeten.
Hij zag niet alleen zijn ras vernietigd worden door rasvermenging maar ook zijn cultuur zag hij
voor zijn ogen verdwijnen vervangen door een metro-seksueel extreem linkse cultuur waar het
verschil tussen man en vrouw lijkt te verdwijnen.
Dagelijks zag Henk de vreemdste dingen voorbij lopen en rijden, van de week nog reed Henk in

zijn kleine autootje voorzien van legale kenteken bewijzen die nog niet uitgerust waren met
chips of verplichtte GPS systemen en zelfs het fascistische rekening rijden was nog niet
ingevoerd maar dat terzijde, terwijl Henkie in zijn autootje onderweg naar huis reed komt er
ineens een metroseksuele wielrenner half op de weg half op het fietspad alsof dat nog niet
genoeg was reed deze fietsende malloot in een strak roze ja ROZE wielrennerspakje. Nog
voordat Henk het doorhad schreeuwde hij keihard KANKER, oeps gelukkig zaten de raampjes
dicht en had niemand het gehoord ging het door Henk zijn hoofd in een fascistische staat wil je
zo min mogelijk opvallen en dus niet door een overheidsinformant op een geheime databank
gezet te worden.

De download bevatte een documentaire over GMO Genetisch gemanipuleerd voedsel in de VS
en hoe het de consumenten die het GMO voedsel consumeerde de vreemdste ziekten krijgen en
na 3 generaties grote problemen met vruchtbaarheid krijgen. In alle dierlijke proeven bleek dat
de derde generatie die GMO consumeerde vrijwel steriel waren en dat at een groot deel van de
bevolking. Nee daar wordt je niet vrolijk van en zeker niet als je dan hoort dat er geen enkele
wet is die GMO verbiedt of reguleert in die andere Politiestaat. In Europa was dat tot voor kort
nog wel anders, elk land had zijn eigen regels en wetten en sommige landen hadden beter door
dan andere wat een verschrikkelijk gevaar er in GMO verschool en had zodoende degelijke
wetten en regels opgesteld om dit vergif uit het land te weren.
Met het in werking treden van de fascistische Europese superstaat werd deze natuurlijke
verdediging tegen dit soort biologische aanvallen in 1 keer teniet gedaan. 1 van de eerste dingen
die de ongekozen Europese bureaucraten deden toen ze de macht in handen kregen was het
overnemen van de Amerikaanse ideologie dat er geen regels gelden voor GMO. En zelfs het
verbieden van noodzakelijke bouwstoffen voor het menselijke lichaam zoals het verbieden van
Vitamines voor het gewone volk.
Onder het genot van een verse bak koffie ging de documentaire aan Henk zonder zich aan de
piepjes en tingelings van verschillende messengers te storen voorbij.
Veel van de informatie die in de documentaire verteld werd wist Henk al van zijn onderzoek
naar dit onderwerp, er verscheen een glimlach op zijn gezicht toen die terugdacht aan die keer
dat hij opgebeld had naar een hoge piet in de provincie met de vraag waarom dit land dit soort
gif toeliet in de voedselketen van zijn provincie. Die hoge en welgeleerde piet voorzien van
menig diploma van overheidsinstituties wist niet eens wat GMO was. Na een korte inleiding liet
deze halve professor weten dat dit helemaal niet kan en dat GMO slechts het fokken van
bepaalde rassen dieren en planten was.

Hoofdstuk 2

Vrijdagavond om 8 uur kwam Henk thuis na een lange werkdag en een stressvolle reis
naar huis. Zoveel mensen op de wegen tegenwoordig wat een reisje van een half uurtje
zou moeten zijn duurt 3 kwartier en dan had ik nog geluk dat ik s'avonds klaar ben met
werk om een uurtje of 5-6 duurt het vaak nog langer dan een uur. Lang werken had
Henk geen probleem mee dat was hij wel gewend. Al sinds zijn jonge jaren werkte Henk
graag, zo was hij al hele dagen en weekenden aan het werk bij de lokale boer na
schooltijd en in het weekend. Bedrijfsbeperkende regels zoals CAO kwamen er toen niet
aan te pas en 8 uur werk zonder pauzes was niets bijzonders, soms was het uiteraard
wel zwaar en vervelend zeker als het hard regende en stormde en hij de koeien en
schapen naar binnen moest krijgen wat hem soms uren kostte in de stromende regen en
harde wind. Maar dan was het zaterdagavond en hij de bruine envelop met contant geld
in ontvangst nam was hij weer in zijn nopjes.
Vaak gingen dan de Heineken pilsjes open als er nog andere werknemers aanwezig
waren al was het niet ongewoon dat de rest van het personeel s'middags al naar huis
was gegaan.
Het werk op deze grote boerderij was waarschijnlijk de aanleiding tot de
aantrekkingskracht die de natuur en bos op Henk heeft. Hedendaags denkt hij nog vaak
terug aan deze mooie onbezorgde tijd dat je nog je eigen gang kon gaan zonder overal
bespied te worden en elke verplaatsing geregistreerd werd voor in de eeuwigheid. We
konden zelfs nog onbezonnen grappen maken zonder dat er iemand boos werd of
"beledigd" was. De grappen waren dikwijls over vrouwen, negers en belgen maar niet
alleen over deze groepen ook gingen de grappen vaak over elkaar en was Henk zelf vaak
aanleiding voor de gekste grappen.
De boerderij moest helaas plaats maken voor een nieuwe wijk bij het eens zo gezellige
Nederlandse dorpje. Boer Harm had een redelijke prijs ontvangen van een
projectontwikkelaar die Harm duidelijk had gemaakt dat hij deze afkoopsom maar beter
kon accepteren omdat hij anders een rechtszaak zou aanspannen en waarschijnlijk zou
winnen en dan alsnog het grote landbouwbedrijf over zou nemen voor een fors lagere
prijs. Wat in het recente verleden nog een pracht stukje Nederlands platteland was is
tegenwoordig een heuse multiculturele wijk. Zelfs de straatnamen hebben weinig met
Nederland te maken zo heeft de spiksplinter nieuwe wijk een Nelson Mandela plein en
een Oegaboegastraat compleet met een "cultureel centrum voor integratie".
Het laatste object werd veel bezocht door "jongeren" van allochtone afkomst, waar
integratie blijkbaar niet erg lukte aangezien er vrij weinig blanken te bewonderen
waren.
Binnengekomen zette Henk de Cd-speler direct aan "I will declare to do my best to bring

this once great nation down to the ground and make it into some sort of second rate
banana republic" klonk de herkenbare stem van Ian Stuart van Skrewdriver door het
huis. Het liedje was al in de 80er jaren geschreven en uitgebracht maar o wat was het
van toepassing in dezer dagen er is niets veranderd in die 30 jaar in tegenstelling alles
waar de zogenaamde racisten in de 80er jaren al over zongen en schreven is nu allemaal
uitgekomen en het is zelfs nog veel erger als door deze verzetsstrijders zo dapper aan
het licht gebracht werd. In het verleden zette Henk de TV altijd aan bij binnenkomst
maar sinds een half jaar is deze letterlijk het huis uitgesmeten na een woede uitbarsting
van Henk toen hij voor de zoveelste keer dezelfde kinderachtige pamper reclame moest
aanhoren en het zielige ondergescheten zwarte jongetjes moest bekijken. Nog altijd had
die er geen spijt van het leek zelfs alsof die sinds die bewuste avond veel beter sliep.
De eens zo snelle en nieuwe pc stond nog aan en na het beeldscherm aangezet te
hebben bekeek Henk eerst of de conversie van 1 van zijn videoprojecten was geslaagd.
Gelukkig was de taak voorspoedig gelopen zonder de PC te crashen of vast te lopen, een
simpel videoprojectje met een paar dozijn NAVO bombardementen op de sociale staat
die naar de naam Libye luisterde. Grote bommen die de Afrikaanse huizen in puin deden
veranderen aan de ene kant een mooie film toch had deze massamoord van minstens
100 000 afrikanen een nare nasmaak achtergelaten bij Henk. Juist dit ene land had
weinig moorddadige allochtonen Nederland ingestuurd, de rol van de media in deze
CIAcoup was zelfs voor Henk schrikbarend doorzichtig en deed het laatste stukje twijfel
over de criminele intentie van de globalistische media verdwijnen.
Al de media namen klakkeloos over wat op een andere media platform werd
gepropagandeerd werd zonder ook maar te checken of deze verhalen en conspiracy
theorieën wel op enige waarheid berustte. Met als klap op de holywood vuurpijl de
nagemaakte Tripolese Gadaffi paleizen en pleinen waar nep veldslagen werden
vertoond en direct door de gehele globalistische media criminelen als waarheid de
wereld werden ingeslingerd en als feiten gequote werden op elk links en multicultureel
forum. In verwarring over de bizarre dingen mensen uitte op die fora's plaatste Henk
wel eens een kritisch bericht vol met feiten en te achterhalen gebeurtenissen, die
systematisch direct werden verwijdert en gecensureerd door de linkse en multiculturele
fora beheerders. In een poging om de lezers van dit soort multiculturele forums een
kijkje in de werkelijkheid te geven maakte ik deze film die erg indrukwekkend is
compleet met cockpit footage en on-the-ground video opname van burgers die de
NAVO bommen op hun stad en dorpen zagen vallen. Nu die klaar was snel uploaden
naar een lijst van youtube en youtubelike websites en zo de video in embedded form op
een paar forums te tonen die ik dagelijks bezoek als ik tijd had voor dit soort luxe
tijdsbestedingen. Met een gisteravond voorgeschreven forumpost die ik ff copy paste en
met de embed code in verschillende forums plakte wachtte ik de repleys af. Ik hoopte

op een aantal reacties voordat de topics werden gesloten en verwijdert om een idee te
krijgen wat de multiculturele medemens van deze recente bombardementen vonden.
Waar dit publiek een decennia geleden met een miljoen sterk de Nederlandse steden
onveilig maakten met anti-oorlog protesten en rellen tegen Bush zijn oorlog zweeg
ditzelfde publiek zelfs op het internet op gruwelijke oorlogsmisdaden gepleegd door
hun geliefde Obama. De weinige reacties die geplaatst werden kwamen niet verder dan
"lekker voor ze" en dat zal ze leren die huursoldaten.
De globalistische media had hun werk goed gedaan het codewoordje huursoldaat was
systematisch in alle media geplaatst en zodoende herhaalde elke multiculturele fascist
dit codewoordje om zo de oorlogsmisdaden goed te praten die door de werkelijke
huursoldaten bestaande uit al-qaida soldaten, mujahadeen en blanke huursoldaten in
opdracht van de NAVO Libye een kopje kleiner maakte.
De reaguurders op mijn videocompilatie hadden zelf wellicht niet door hoe dom en
kinderlijk hun reacties waren misschien geloofden ze de bizarre dingen die ze schreven
wel echt. Dat zou toch niet ......
Zo dom kan het gezamenlijke IQ van een groep internet gebruikers niet zijn dan zou een
10 jarig kind nog slimmer zijn dan het gemiddelde IQ van internet gebruikers.
Toch kon Henk sommige lekker boerse opmerkingen wel waarderen die in de trand
lagen van payback voor al die moorden die die medemensen met "noord afrikaans"
uiterlijk in Europa hebben gepleegd. Wat dat betreft kon Henk de actie van de NAVO
ook wel waarderen in 1 klap 100 000 mensen met noord-afrikaans uiterlijk "gered" van
gaddaffi die maar 1 echte vijand had onder zijn volk en die ging door het leven als alqaida.
Ook zo lekker tegenstrijdig om mensen te redden door het land kapot te bombarderen,
maar aan de reactie te zien was dat precies wat de gemiddelde Nederlander ervan
dacht.
Toch was het wederom duidelijk want een pure macht de media heeft op de massa's
dacht Henk. Waar op straat elke niet blanke elkaar helpt tegen de blanke racisten als er
een opstootje is tussen een blanke en een niet blanke en vooral moslims die elkaar
kostte wat kost helpen ook al is de moslim in het akkefietje een dief of een pedofiel
helpen ze elkaar onafstootelijk. Echter de commentaren bewezen duidelijk dat vooral
moslims erg in hun nopjes waren met de dood van 100 000 Libische moslims. Een volk
waar ze waarschijnlijk nog minder over wisten dan Henk zelf.
Als je de commentaren van hun uitfilterden leek het net alsof ze wisten waar ze over
praatten was het niet dat Henk zelf ook het nieuws gevolgd had over Libye en het
daarom ook duidelijk was dat de blijkbaar onwetende moslims hun mening puur en
alleen hadden van wat er op de jodenbox verteld werd.

Al haatte Henk de zielloze reguurders van tijd tot tijd wist hij zelf ook dat ook hij net zon
oppervlakkige mening zou hebben was het niet door Internet en boeken die hij ter
beschikking had als hij net as sommige reaguurders slechts het 8 uur journaal zou zien
zou hij wellicht een zelfde "mening" hebben. Als hij niet op internet had gezien hoe hele
brigades moslim hordes kerken affikten en hele dorpen uitmoorden op de meest
verschrikkelijke manier hadden de nieuwsberichten op het journaal wellicht als
waarheid opgevat kunnen worden puur vanwege het feit dat er geen andere informatie
beschikbaar is.
Zou het niet heel erg makkelijk zijn om de macht te houden of zelf te krijgen als je de
informatie voorziening van een volk in controle hebt ....... als je bepaald wat mensen te
zien krijgen, te horen krijgen enof geleerd wordt op school zou je in weze een volk
kunnen creëren zoals je zelf wilt........
Al is dat in de huidige wereld niet meer mogelijk op uitzondering van Noord Korea
misschien. Ja Noord Korea is precies een voorbeeld hoe je een volk kan creëren puur
door de informatie voorziening.
BRRR een koude rilling ging door Henk zijn merg en been
Al is Noord Korea een extreem en niet realistisch scenario in Nederland of Europa als er
nog verschil inzit. Als je de media en informatie voorziening zou kunnen reguleren door
regels en regulaties of misschien door het management direct kan je een volk wellicht
sturen in een bepaalde richting zonder dat ze het zelf door hebben. Dat zou wel
verklaren waarom zoveel mensen dezelfde achterlijke mening hebben in Nederland wat
betreft veel linkse perverse gedachtespinsels zoals meerdere mannen /vrouwen in een
enkel gezin en het vrijlaten van pedofielen, moordenaars en ander gespuis. Enkel door
het wel of niet toelaten van bepaalde meningen zou je de hele bevolking kunnen
beïnvloeden, was dat niet hoe ze grondwet van Europa erdoorheen gedrukt hadden?
Door enkel positieve nieuwsberichten toe te laten in de kranten en TV programma's
hebben ze toen de Eurocraten als ware helden voorgehouden die de derde
wereldoorlog voorkwamen door deze nieuwe burocratische staat te stichten.
Best eng dat de macht van wat er wel en niet gepropagandeerd mag worden door de
eurocraten bepaald wordt, door hun eigen regels en regulaties zal er nooit een oprechte
oppositie gevormd kunnen worden om zo een heel nieuw systeem door te voeren met
een totaal ander einddoel als de huidige beleidsbepalers.
Ondertussen was het alweer half 10 en wees Henk zijn webbrowser naar de Infowars
website van de Amerikaan Alex Jones. Op de website beland om te lezen of het waard
was om de radioshow van vandaag te downloaden en selectief te beluisteren. Via een
conculega op werk had Henk deze website bezocht na het horen van de schreeuwerige

stem van Alex had hij de website al snel vergeten tot hij de naam Alex Jones een tijd
later eens op het internet tegenkwam. In een verhitte discussie op een webforum die
gericht was op de gebeurtenissen omtrent het verschrikkelijke drama van 11 September
2001. De een vond Alex een Jood en de ander vond Alex spot-on wat betreft zijn
voorspelling dat er een grote aanslag aan zat te komen een aantal weken voordat de
vliegtuigen gekaapt werden en het WTC in bestuurd werden.
Het forumtopic bevatte een film van Alex jones die die toch maar bekeek en de
opgewonden stem van Alex maar voor lief nam. De film was een oude film uit de 90er
jaren over hoe de Verenigde Naties grote stukken van de wereld afpakten en voor hun
zelf hielden om zo een wereldregering te starten. Wat een onzin de VN was er juist om
natuur te beschermen voor het volk zodat we er allemaal van kunnen genieten ging er
door zijn hoofd. Toch bleef er hangen dat de VN veel groter en met veel meer bezig was
als Henk ooit had geweten.
Op de Infowars website stond een korte beschrijving van de hoogtepunten van de
podcast van de meest recente radioshow. Zoals verwacht ging het over het NAVO
bombardement op het socialistische Libye. Na het downloaden van de aflevering en
scannend door de aflevering te luisteren door verschillende tijdspunten in de video te
luisteren werd de aflevering afgesloten omdat het niet op leek dat er wat verteld werd
wat echt interessant was. Geen nieuwe massa bombardementen en geen NATO
hardware uit de lucht of uit het water geschoten door Gaddafi.
Henk zijn ogen werden alweer zwaar na een stressvolle dag op werk en hij ging dan ook
vroeg naar bed om de dagelijkse sleur morgen weer op te pakken.

Hoofdstuk 3, feestje met Daphne
Zoals afgesproken ging de bel om half 8 en stond ze daar dan Daphne, de meid had zich
prachtig mooi opgemaakt dat zag ik direct toen ik de deur voor haar open deed.
Goeiedag Daphne wat zie jij er mooi uit zei ik dan ook meteen en deze keer
welgemeend. Er moet wel voor 10 euro aan makeup op haar gezicht zitten en in haar
haar. Ik dacht dat we naar een dorpshuis gingen niet naar een deftige opera of luxe
etentje. Hey Henk antwoordde ze met een zachte sexy stem die direct wat in me

losmaakt........ hier moet wat mee te doen zijn later op de avond dat heb ik meteen al
door. ja dat klopt ging ze verder maar ik vind het gewoon leuk om er goed uit te zien. Ja
ik ook lachte ik haar toe. Zonder te wachten of ik haar binnenvroeg drukte ze zichzelf
naar binnen en natuurlijk nam ik haar jas aan die ik netjes ophing en haar de
woonkamer in dirigeerde. Ze leek oprecht geintresseert in mijn huiskamer en keek
aandachtig rond, ze had wel wat weg van een spionne die aandachtig alles in haar
geheugen opsloeg en categoriseerde zo aandachtig leek ze alles in haar op te nemen,
leuke flat heb je zei ze dan ook zoals ik al verwacht had. Waar is je televisie.... of staat
die op je slaapkamer? Nee ik heb geen televisie Daphne daar heb ik geen tijd en
interesse in ik hou meer van mooie vrouwen zoals jij dan van televisie. Mijn
complimentje leek goed te vallen ahh wat lief van je Henk maar ik geloof niet dat er een
mooie vrouw woont hier als ik je spulletjes zo bekijk. Jaja wrijf het er maar in
antwoordde ik, maar daardoor is er plaats voor jou om zo in te trekken voegde ik er
maar snel aan toe wat een lieve glimlach verdiende.
Nu hoor ik je wat te drinken aan te bieden, maar ik heb enkel bier in huis voor gasten
aangezien ik zelf niet drink, ik heb wel fris als je wilt. Ik wist van gesprekken op het werk
dat Daphne enkel witte wijn drinkt, nou doe maar een biertje hoor. Wie zegt dat ik geen
bier drink, en hoezo drink je nu weer niet. Je drinkt wel een biertje met me mee hoor
Henk anders ga ik niet met je uit vanavond das echt zo saai. je gaat toch niet uit om
bezopen te worden Daphne we kunnen toch gewoon een beetje lol maken zonder te
drinken. Ze glimlachte lief terwijl ze zelf maar 2 biertjes pakte en er eentje voor me zette
terwijl ze er eentje openmaakte en naast me kwam zitten en meteen een flinke teug uit
het biertje dronk. Best lekker hoor een koud pilsje, ik hoorde de woorden die ze zei
maar nauwelijks en had meer aandacht voor de warmte van haar been tegen mijn been.
Zelf maak ik het pilsje dat ze me in mijn hand had geduwd ook maar open, hoe kan je
ook anders met zo'n mooie meid naast je die er duidelijk zin in heeft vanavond. Haar
voorbeeld volgend zelf ook maar de helft van het pilsje in ene naar binnen laten glijden.
Jij bent me er ook eentje Daphne, ik dacht dat jij geen bier dronk maar ondertussen help
je mij zelf aan het bier. Heb je nog meer geheimen voor me....... Wie weet liet ze me
weten met een zwoele uitdagende blik in haar ogen. Automatisch liet ik me hand op
haar been rusten maar dat werd niet geaccepteerd...... nog niet Henk de avond is nog
jong.
Kut weer mijn hand overspeeld, wat is dat ook alweer voor feestje vanavond?
Oh niets bijzonders elke zaterdag is daar wat maar nu heeft een vriend van me ons
allemaal uitgenodigd omdat hij jarig is. Dus het zal wel wat drukker zijn als normaal
gewoon gezellig wat drinken en dansen. Kom drink je bier op dan gaan we lekker vroeg
voordat het superdruk is.
Zo gezegd zo gedaan biertje maar snel opgedronken en samen in mijn autootje naar het

dorpshuis. Een vertrouwde plek waar ik in mijn jongere dagen wel eens te vinden was
geweest. In de tussentijd was er niets verandert en ik kon mezelf zo 10 jaar jonger
wanen. Al was het niet dat ik nu met en leuke dame liep in plaats van wat dronken
vrienden. Bij binnenkomst viel de beveiliging wel een beetje op, vroeger lette we zelf
altijd een beetje op voor vreemde mensen in het dorpshuis, nu stonden er 2 schijnbaar
ingehuurde beveiligers aan de deur. Naast de beveiliging stond er nog een machine
naast de deur waar sommige mensen bij het naar binnen iets tegenaan hielden. Later
op de avond zou ik leren dat het een RFID scanner was van de overheid die een test
deden. Als je de rest van de avond een armband met een speciaal chippie erin zou
dragen mocht je de hele avond gratis drinken. Dat zal wel verklaard hebben waarom ik
zoveel mensen met die armbanden om zag. Bij de bar en bij de WC stonden gelijke
machines.
De muziek stond al goed hard en gelukkig was het echte meezing muziek en niet die
software radiotroep, met af en toe een lekker dreunen hardcore en happy-hardcore
nummertje ertussen. In een kleine ruimte als dit dreunt die beat altijd zo lekker door je
genen en zo mistig met die neprook doet me altijd meespringen op de muziek of ik nu
wil of niet.
Hey Henk zo ken ik je helemaal niet, klonk het lieve stemmetje van Daphne in me oor
terwijl ze zich tegen me aandrukte met haar lekker kleine lichaam tegen me aan, die
borsten tegen me aan, mijn handen op haar kleine kontje tilde ik haar op en zoende die
zachte lippen van haar die, warme tong van haar. Dat heerlijke warme gevoel van
voldoening dat door me drong en die muziek die voor een moment in de achtergrond
verdween. Trek haar strak tegen me aan dat ik haar lekker strakke lichaam tegen me
voel, haar borsten tegen mijn borst aan. Waarna het ene biertje na het andere volgde in
wat een steeds leukere avond werd.
Hey Henk waarom vraag je niet gewoon een armbandje, dan hoef je niets te betalen.
Het was Daphne die het vroeg, ze was al een tijdje weg geweest maar had me weer
gevonden. Ondertussen had ze haar truitje uitgedaan en liep ze met een supersexy
shirtje wat mijn volledige aandacht op haar mooi gevormde lichaam vestigde. Haar
shirtje verborg niet veel meer dan haar tepels die ook stevig door haar shirtje pronkte.
Zo te zien heeft ze geen BH aan.
Een armbandje Daphne? ben je gek ik ben toch geen vrouw.
HAHA wat een gast.
Ja he Dennis, ik snap het ook niet hoor. Kunnen we een keertje gratis drinken maar dan
blijft Henk gewoon de hele avond betalen.
Nou Henk je moet het zelf maar weten zei ze met haar bijdehante stemmetje terwijl ze
me een speelse duw tegen me zij aangaf en weer de menigte in verdween.
Dus je naam is Dennis... ik ben dus Henk en ben hier met Daphne. Vroeger kwam ik hier

bijna dagelijks, maar sinds die nieuwe wijken erbij zijn gebouwd ben ik hier bijna niet
meer geweest.
Leuk je te ontmoeten Henk ja zoiets hoorde ik ook al van iemand anders. Maar ik zou
het niet weten dit is de tweede keer dat ik hier ben.
Hoezo wil je geen armbandje dan? Ik heb er ook een kan ik mooi de hele avond gratis
bier drinken.
Ik geloof je wel Dennis maar nu heeft iemand al jouw gegevens, en als ik het zo eens
aankijk zijn ze aan het meten hoe veel bier je drinkt, hoe lang je hier blijft en hoe vaak je
moet pissen. Aangezien die uitleeskastjes van die chip in je armband, bij de uitgang, de
bar en WC staan. Wie weet wat ze met die info gaan doen. Hoe vaak ik ga pissen hoeft
de staat toch niet te weten Dennis, en dat voor die 2 tientjes die ik hier uitgeef....?
Voor 20 000 euro mogen ze me wel een dagje volgen maar voor 2 tientjes ga ik toch niet
dit soort persoonlijke informatie weggeven. Je moest zeker ook je naam, adres en
paspoort laten zien voordat je dat armbandje kreeg?
HAHA zo lachte die Dennis me gewoon uit voordat die mijn kritiek bagatelliseerde: hou
toch op man. Het is gewoon zo dat ik de hele avond gratis kan zuipen en dat jij morgen
wakker word met een gigantische kater en jezelf afvraagt waar je salaris is gebleven.
Maar goed je vriendin komt er weer aan Henk en ik ga ook weer een rondje lopen
mazzel Henk. Mazzel he Denis.
Nu zag ik Daphne ook weer mijn kant oplopen van de bar vandaan met 2 verse biertjes
in haar Handen. Met opgeheven armen nodigde ik haar uit om me te omhelzen wat ze
dan ook deed. Dat zal ook wel verklaren waarom ik even later slechts een half biertje uit
haar hand kreeg. Maar daar was dat heerlijke gevoel weer van haar lichaam strak tegen
me aan. Haar strakke kontje in mijn handen haar tong langs mijn tong. Het biertje wat
ze voor ons had gehaald dronken we dan ook alletwee in een enkele teug op want veel
zat er dus niet meer in die biertjes.
Kende je Dennis al lang? Ik?... nee dit is de eerste keer dat ik hem heb gezien. Hij had
ook al zo een armbandje om.
Boom boom boom de muziek ging weer voluit aan met oude 90s happy hardcore wat de
hele dansvloer los deed gaan. Net als de beat weer lekker door mijn aderen begint te
vloeien en mezelf op de muziek heen en weer voel gaan komt ze nog wat dichter tegen
me aan staan. Dan voel ik ineens een warme hand tegen mijn bovenbeen.... nee toch
Daphne... niet hier.... niet nu. Een snelle blik naar haar gezicht kon me niets vertellen. Ze
stond nonchalant door de zaal te kijken blijkbaar ging ze op in de muziek.
Paniekerig kijk ik om me heen, dat is toch de hand van Daphne of niet..... was die hand
van iemand anders. Door de rook en neprook die door de hele zaal was verspreid kon ik
voldoende om me heen zien dat ik wist dat het Daphne haar hand was die van mijn
bovenbeen mijn kruis had gevonden. Blijkbaar was ze tevreden wat ze had gevonden

want ik kon haar vingers door mijn broek voelen. Haar vingers die de contouren van
mijn pik volgde.... strak pakte ze hem vast zodat die semi hard werd. Ze heeft hem zo
goed vast dat een snelle beweging van mijn been, die bedoeld was om haar te laten
stoppen geen zin had. In tegendeel heeft ze hem zo goed vast dat ik hem steeds stijver
voel worden in haar hand. Dan komt ze speels voor me staan en begint me heerlijk te
zoenen, haar hand maakt het bovenste knoopje van mijn spijkerbroek los zodat haar
hand mijn broek in kan en voelt mijn harde lul. Met mijn heupen duw ik me lul in haar
strakke handje op de muziek..... ondertussen hadden mijn handen haar borsten
gevonden die zo lekker vol aanvoelen.
Nog maar even tevoren was het de angst geweest om een scene te maken om haar te
laten stoppen, terwijl zij het nu zelf was die haar hand uit mijn broek haalde en mijn
harde lul mijn broek in duwde en het knoopje weer dichtdeed. Net toen ik er zelf zin in
begon te krijgen... net toen het me niets meer kon interesseren of we betrapt zouden
worden... net toen ik bijna niet meer kon stoppen voordat ik klaargekomen was.
Breng je me straks naar huis Henk?
Met een vriendelijke knipoog verzekerde ik haar dat ik haar veilig thuis zou brengen.
Net als we naar buiten wilde gaan hield ze me tegen, eerst haar jas en truitje ophalen
natuurlijk. Ik wacht wel even Daphne......
Dat even werd al snel minuten..... Mooie gokkast heb je daar maat. Komt er weleens
wat uit of is dit er zo eentje waar alleen geld in kan?
jaja grappig...... deze apparatuur kost meer dan dat jij in een jaar verdient hoor.
Oh ik zie het al jij bent die vent die bij wilt houden hoevaak iedereen moet pissen tijdens
een avondje uit.
haha ja zo kan je het ook formuleren... dit is mijn werk inderdaad. Dit is een test project
dat wordt gesubsidieerd door de EU. Ons bedrijf is gespecialiseerd in crowdmovement
en behaviour-management. Maar maakt niet uit verder we doen gewoon een test.
Inderdaad houden we voor deze test bij hoe vaak de deelnemers zich door het pand
bewegen en hoe lang ze in het door ons gecontroleerde testgebied bevinden.
Snel keek ik even op die dure en grote computerkast van hem, het monitor scherm was
aangefloept toen er iemand met waarschijnlijk een armbandje om langs het apparaat
was gelopen naar buiten.
Het scherm liet veel informatie zien, persoonlijke informatie zoals naam en adres. Met
cijfers in 3 kolommen. Testlocatie 1, testlocatie 2 en testlocatie 3. Wat correspondeerde
met de 3 RFID uitleeskasten die in het pand stonden.
Maar mijn aandacht viel op de informatie die eronder stond.
Levi broek 510, 2010, wash 53
Passport Juli,2008 accessed 96 times since 2008

Timberland shoes, 2011, made in china
He maat wat betekent die informatie van die vent die net langsloopt? Er staat in je
gokkast dat die timberlands aan heeft en een Levi broek als ik het goed begrijp.
Ja precies.
Heb je dat allemaal van hem gevraagd enkel voor een paar gratis biertjes.
Nee ben je gek. Dat is voor ons totaal onbelangrijke data. Maar dat is informatie van
RFID chips die in spullen zitten die hij aan heeft.
Kijk er zit er ook eentje in zijn passpoort.
Erg vervelend inderdaad, maar dit apparaat leest alle RFID chips die in 1 meter afstand
van het apparaat zijn op het moment dat hij een RFIDchip herkent die we voor deze test
gebruiken.
Veel mensen hebben er totaal geen benul van in hoeveel spullen ze aan of bij zich
hebben met een chip erin, en zoals je kan zien wordt er op sommige chips precies
bijgehouden hoe vaak hij uitgelezen is. En bij de levi broek kan je zelfs zien hoe vaak hij
gewassen is.
En dan vinden ze het gek dat ik geen armband om wil met een microprocessor erin die
bijhoudt hoe vaak mijn broek wordt gewassen en ik moet pissen van teveel bier.
Nou maat veel plezier met je bespieden van dronken mensen.
Daphne was alweer aanwezig en we gingen snel naar buiten. Het was net zo gezellig
Henk waarom zoek je nu ruzie met die man. Die heeft mij gratis bier gegeven.
Ja weet ik toch Daphne.... we hadden geen ruzie hoor. Is een oud maatje van me zo
praten we altijd tegen elkaar.
Zullen we nog wat drinken bij mij thuis?
neeeeeeeee Jezus eenkennigheid ben je zo vergeetachtig. je gaat me naar huis brengen
dat had je beloofd nog geen uur geleden.
Na een korte en behoorlijk avontuurlijke rit waar ik me af en toe afvroeg of we een
rotonde door waren gegaan of dat me hoofd zo aan het spinnen was. Kwamen we in
een leuk nieuwbouw buurtje waar Daphne me liet parkeren en we een typisch
Nederlands nieuwbouwhuisje binnen liepen.
Zo Daphne verdien je nog een beetje bij ofzo dat je zo een mooi huisje hebt. Ik heb al
moeite om mijn appartementje te houden. Jeeetje Henk dat vraag je toch niet.
Hier ga zitten op de bank dan pak ik nog wat te drinken voor je, nog geen 10 seconde
kwam ze terug met 2 whiskey glazen vol met een donkerbruin goedje. Wat het was is
me ontgaan maar het smaakte naar rum of whiskey of iets wat me vaag herinnerde aan
wat ik ooit eens geproefd had.
Net voor ze me het glas aanreikte viel het licht van 1 van de lampen recht in haar

gezicht. Het viel me toen eigenlijk pas op hoe dronken ze er uitzag... gelukkig ben ik niet
de enigste die het al voelde draaien. In plaats van naast me plaats te nemen reikte ze
me eerst netjes mijn glas aan en zette die van haar met een flinke tik van het glas op de
glazen bijzettafel. Om dan op haar hurken tussen me benen te gaan zitten. Zonder mij
aan te kijken maakt ze de knoopjes van mijn broek langzaam los en vist mijn lul uit mijn
broek. Haar strakke warme hand maakte me lul lekker hard waar ze duidelijk van
genoot en direct mee begon te spelen. Al snel voel ik haar tong op mijn harde eikel en
zo langs mijn lul terwijl ze met haar hand mijn ballen stevig beetpakt. Langzaam
verdwijnt het grootste deel van mijn harde pik in haar keel.
Met het glas whiskey nog in mijn hand heerlijk genieten met mijn hoofd tegen de
rugleuning begint het plafond steeds sneller te draaien.
MMMM ja Daphne sneller maak me spuiten..... Pak haar hoofd vast met mijn
rechterhand na het glas met een even harde pets op de glazen tafel te zetten als
Daphne net zelf had gedaan. Me pik lekker diep in haar keeltje, in en uit. Nee kan toch
nog niet klaarkomen zonder haar te neuken dat is ook zo lullig.
Heb je geen bed Daphne?
Blijkbaar had ze op die vraag gehoopt en gaf me een lieve glimlach terwijl ze haar lippen
likte en opstond. Langzaam liep ze door de kamer zonder wat te zeggen en ging me voor
door de gang, de trap op en een slaapkamer binnen.
De grote slaapkamer had een mooi luxe tweepersoonsbed in het midden van de kamer
waar ze uitdagend op ging liggen. Snel trek ik mijn shirtje uit... dat was de bedoeling
maar de knoopjes in mijn shirt maakte het wat lastiger als normaal. Na een ferme ruk
aan beide zijde van mijn shirt loste het probleem van de knoopjes snel op en kon het
shirt net zo uittrekken als met een t-shirt of een trui gebruikelijk is.
Om dan snel mijn schoenen uit te trekken en naast haar te springen en haar warme
lippen te zoenen. Met wat moeite had ik haar shirtje dan ook uit gekregen, blijkbaar
genoot ze van mijn onhandigheid want ze zei niets. In plaats daarvan pakte ze mijn
hoofd en probeerde ze mijn hoofd naar benen te duwen terwijl haar benen wijd gingen.
Eerst haar borsten voelen en haar tepels zachtjes bijten, snel haar broek uit getrokken
en haar slipje meteen uitgedaan om haar dan ook maar wat lekkers te geven. Een
vluchtige blik op haar naakte mooie gevormde lichaam en haar kut die goed te zien was
met enkel een sexy streepje schaamhaar dat haar kut versierde. Nog voordat mijn tong
haar klit raakte en er aan begon te likken rook ik die vertrouwde kutlucht. Die lucht die
een happy uurtje aanduidde. Als een echte man gaf ik haar wat ze mij ook even tevoren
had gegeven en ik kon al snel horen en voelen dat ze er zo mogelijk nog meer van
genoot als ik even tevoren zelf had gedaan.
Als mijn pik dan weer net zo hard was als hij in haar mondje was geweest kon ik me niet
meer inhouden en sprong op mijn voeten en duwde mijn pik in haar gewillige kut en

ramde hem met autoriteit in haar kut. Ja kreun maar Daphne haar gekreun moet de
buren wel wakker gemaakt hebben als het niet al gebeurd was door het kletsende
geluid van mijn ballen tegen haar kontje. Blijkbaar dacht Daphne hetzelfde en gebaarde
met haar vinger op haar lippen om wat zachter te doen, maar dat mocht de fun niet
baten en neuk haar totdat ik nog harder kreunend als Daphne zelf in haar kut klaarkom.
Enkel om de volgende dag met een gigantische kater op dezelfde kant van het bed mijn
ogen open te doen en Daphne leek net als ik op dat zelfde moment in slaap gevallen te
zijn aangezien ze er net zo bijlag als voordat ik in slaap gevallen was.

Hoofdstuk 3.1, 1 One day in the life of a skinhead
Met een sloom gevoel en nog duf van de avonturen van het weekend was het een
maandagochtend als vanouds,net een flashback naar de lang vergane dagen op school, die
voorbij waren gegaan in de roes van de kater.
Maar in plaats van de week sloom beginnen was Henk vroeg opgestaan om vogeltjes te
bekijken het was de tijd dat de gespikte zwavelbekkies door het land trokken dat was voor Henk
altijd spanend omdat die vogeltjes zich niet zo makkelijk laten zien. Omdat ze vooral s'nachts
vliegen moet je er vroeg bij zijn om een glimps van ze te zien.
Bij zijn vaste plekje aangekomen, en zijn onopvallende autootje geparkeerd te hebben bij de
rand van een weiland en zijn vogelspulletjes op de motorkap gezet te hebben om alles te
sorteren en in de juiste jaszakken op te bergen klonk daar in de verte geschreeuw. Het leek net
een een schreeuw van iemand die hulp nodig heeft. Een nuchtere Nederlandse jongen als die
was ging die op onderzoek uit om te zien of hij wellicht hulp kon bieden. Een paadje langs de
rand van het bos en aan de rand van het weiland een kilometer of wat gelopen als het
geschreeuw stopt zonder dat hij nog de oorzaak van het kabaal had gevonden. Maar blijkbaar
was het niets bijzonders dus ging Henk snel terug om zijn spulletjes te pakken om een blik op te
vangen van het gespikkelde zwavelbekkie.
Was het niet dat zijn spulletjes ineens weg waren van de motorkap van zijn auto. Met juist zijn
beste verrekijker waar die juist zo lang voor gespaard had. Om 1 keer een supergoede
verrekijker te kopen zodat die voor de rest van zijn leven geen geld aan verrekijkers meer
hoefde te besteden.
En welke kankergek gaat sowieso om half 7 s'ochtends een verrekijker midden in het bos
stelen......
Het uurtje vogelen voordat hij zijn dag moest beginnen was dus direct verpest en het zou wel
jaren duren voordat die weer genoeg centjes had gespaard om een soortgelijke verrekijker te

kopen en zijn hobby vogelen te hervatten.
En dan precies deze dag een mega order te vervullen op het werk, dus alles moest een tandje
sneller als normaal, sneller maar net zo zorgvuldig dat liet de manager Marieke dan ook weten.
Soms leek ze wel een beetje te sjansen met Henk, kwam ze dicht bij hem staan met der been
tegen zijn schouder of liet ze hem even in haar bloesje gluren, maar dan zo alsof ze het zelf niet
door had. Nu ook had ze weer veel te zomerse kleren aan voor het weer, waar Henk ook wel
oog voor had.
Tussen het aansporen van sneller en nauwkeuriger werken toonde ze ook interesse in Henk en
vroeg naar zijn weekend, en visa versa met haar leuke lachje van tijd tot tijd ging de tijd sneller
als gebruikelijk. Ondanks de wederzijdse interesse hadden ze elkaar nooit uitgenodigd voor wat
leuks buiten werktijd, Henk was altijd bang zijn werk kwijt te raken als die de grens tussen
werknemer en leidinggevende zou overschrijden. Het was dan ook niet makkelijk om een baan
te krijgen in een multiculturele wereld waar hordes ongeschoolde werknemers of loonslaven
voor het oprapen zijn.
Aan de andere kant van de hal was wat commotie te horen, waarop Marieke snel opstond om
poolshoogte te nemen, en Henk zijn werkheden vervolgden maar niet zonder zijn oor open te
houden want die was toch nieuwsgierig wat er aan de hand was.
2 agenten waren binnengekomen, leken erg intimiderend in hun nieuwe zwarte uniformen
leken het wel SWAT agenten die al schietend hun missie zouden volbrengen.
Rustig rustig mensen er is niets aan de hand, we zijn op zoek naar Willeke Jansen nu met een
luidere stem riep de zwarte agent in zwarte uniform met zijn duidelijk Negers accent WILLEKE
JANSEN WILT U ZICH MELDEN.
Zo ver Henk zich kon herinneren had die nog nooit agenten in het bedrijf zelf gezien en dat ze
iemand kwamen arresteren want daar leek het wel op uit te draaien had die sowieso nooit
eerder in het bedrijf gezien. Zo waren zijn collega's ook zichtbaar verrast dat die agenten zo
intimiderend iemand op kwamen halen, en helemaal Willeke die dame had nog nooit iemand
wat kwaad gedaan en was 1 van de betrouwbaarste werkneemsters altijd stipt op tijd, nooit niet
gezeur of gezanik.
Waarom moet je Willeke hebben? Wat heeft ze gedaan dan? Willeke is geen crimineel hoor.
Waren zomaar de zinnen die Henk opving net zoals die de ietwat sexy stem van Marieke hoorde
die vooral de werknemers probeerde rustig te houden en aan het werk te houden in plaats uit te
vinden waarom ze in godsnaam Willeke moesten hebben.
"Hallo meneer de agent ik ben Willeke wat is er aan de hand. Is er ingebroken in mijn huis
meneer de agent?"
Na op intimiderende toon gevraagd te hebben of zij daadwerkelijk Willeke Jansen is gebood de
negeragent Willeke om zich om te draaien en deed haar pardoes de handboeien om.
"AUWWWWW WAAROM ZO HARD DAT DOET TOCH PIJN" Klonk het luid door de hal, gevolgd
door een verontwaardigd geroezemoes van de overige werknemers die zowaar bijna agressief
leken te worden waardoor de andere wat kleinere agent zich genoodzaakt leek te zijn om toch
iets van een verklaring te geven. Wat er op neerkwam dat de overheid er achter was gekomen
dat de verlofaanvraag van Willeke niet overeenkwam met wat ze daadwerkelijk gedaan had in
haar verlof dagen. Verder wilde en kon die niets zeggen, hij leek erop te doelen dat die het zelf
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