Transcript - Pleasure Portrait Sacha
Shari: [00:16:33] Welk boek ben je nu aan het lezen?
Sasha: [00:16:47] Trans Power heb ik uitgelezen. Die is echt. Kan ik iedereen aanraden
die iets over gender wil weten. Het is een van mijn lievelingsboeken. .
Shari: [00:16:56] En wat maakte net dat dat boek zo binnenkwam?
Sasha: [00:16:58] Nou, het is geschreven door een trans persoon en een echt voor
trans mensen.

Sasha: [00:17:04] Soms heb je zo dat een boek zo heel erg voor de norm is
geschreven waar allerlei dingen worden uitgelegd.
Sasha: [00:17:43] Dit is Testo Junkie van Paul Preciado.
Sasha: [00:18:02]  Deze is iets academischer en ook best wel filosofisch, best wel pittig
om doorheen te komen. Daarom lees ik toch 's ochtend als ik scherp ben.
Sasha: [00:18:16] Gaat heel erg over de farmaceutische industrie en hoe die ook heel

erg samenkomt met seksualiteit en gender en dat ook heel erg heeft gevormd met de pil
en viagra. En hoe sommige dingen worden geframed ten opzichte van andere.
Sasha: [00:18:34] Wat valt binnen een norm als de pil is nu totaal de norm. Zodra, wat
de hormonen zijn, de pil, zeg maar. Maar als een trans persoon hormonen neemt, dan
in het totaal ander frame waarin dat wordt geplaatst.
Shari: [00:18:51] En ook waar ik naar werd gekeken. Terwijl het eigenlijk hetzelfde
middel is, maar met een ander doel.

Sasha: [00:18:59] Ja, niet heel. Ja, soms niet helemaal hetzelfde middel.
Shari: [00:19:04] Ook de hormonen.

Sasha: [00:19:05] Ja, precies. Ja, dat is ook super interessant.
Sasha: [00:19:11] Ja, nou ja, dus dat soort dingen ..
Sasha: [00:19:13] Als het je echt interesseert.. En ik denk ook...
Sasha: [00:19:19] Iedereen is in transitie altijd in de breedste zin van het woord, dus ik
denk om daar gewoon bewust van te zijn en daar ook voor jezelf gaan zoeken: Wat
betekent dit?
Sasha: [00:19:36] Wat is mijn transitie? Waar wil ik naartoe? Waar sta ik? Dat is
gewoon super interessant.
Shari: [00:19:41] Absoluut.
Sasha: [00:19:41] Daarvoor hoef je niet te trans te zijn.
Shari: [00:19:44] Nee, natuurlijk niet.
Shari: [00:19:45] Ik denk dat het wel zo is dat sommige mensen daar.. Jij bent hier heel
bewust mee bezig door bijvoorbeeld 's ochtends te lezen en je daarin te verdiepen. Er
zijn ook veel mensen die denk ik niet altijd zo bewust bezig zijn met transitie in hun
leven, wat het ook mag zijn.
Sasha: [00:20:02] En sommige mensen voelen zich ook gewoon veel comfortabeler bij
die norm.

Shari: [00:20:08] Wat bedoel je met 'De norm'?
Sasha: [00:20:09] Het is heel breed, eigenlijk gewoon heteroseksueel.
Sasha: [00:20:15] Cis, wit .
Shari: [00:20:18] De norm.

Shari: [00:20:19] DE norm. Maar je bent hier niet eens bewust van, he? Dat je daar in
zit zit precies.
Sasha: [00:20:26] Maar er niet bewust van zijn is denk ik een soort van comfort.
Sasha: [00:20:30] Want als je je daar niet comfortabel in voelt of niet gerepresenteerd

of, dan word je daar sowieso bewust van. Dan heb je niet echt een keuze om onbewust
te zijn of niet.
Sasha: [00:20:41] Je wordt gewoon geconfronteerd met je...
Shari: [00:20:45] Ja, ja, ik zit gewoon wat ik bedoel. Ja... Ik heb mijn vrienden uitgelegd
wat queer voor mij betekent. Weet je wel. Zij snapten dat gewoon niet. Ik snap het zelf
ook nog niet, wat het voor mij betekent.
Sasha: [00:21:04] Maar misschien is het ook niet een statisch iets .
Shari: [00:21:07] Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat dat iets is dat inderdaad ook iets
wat constant in transitie is.
Shari: [00:21:11] Maar ik denk dat ik wel veranderde toen ik ontdekte dat ik met dat ik
heel erg tot vrouwen aangetrokken voelde. Dat ik toen opeens dacht oh ok. Nou, dan
doe ik dit. Dan is dit dus wat ik doe.

Shari: [00:21:29] Maar dat ik vooral vanuit mijn omgeving vragen kreeg. Ben je dan nu
lesbisch en ben je dan niet biseksueel? En dat ik dacht dat ik daar helemaal niet over
na had gedacht.
Sasha: [00:21:37] Het moet meteen een label.
Shari: [00:21:39] Ja, ik snapte het ook wel, maar vanuit mijn hetero normatieve

achtergrond. Want dat is wel hoe ik opgegroeid ben. Ik ben ook veel met mannen
geweest. Ik heb mezelf ook dan blijkbaar als hetero gezien, maar ook weer niet. Ik was
daar niet mee bezig. In mijn geval was ik daar niet écht mee bezig. Alleen pas toen bij
mijn omgeving daar ging vragen ging, dacht ik moet daar een antwoord geven dan? En

dat zei ik ook: 'Weet ik niet'. 'Waarom wil je dit weten?' Dan konden ze daar geen
antwoord op geven . Ja, nou, ik denk daar maar na over waarom je dit wil weten, dan
geef je daarna wel antwoord.
Shari: [00:22:17] Maar wat doet het ertoe? Ofzo.
Shari: [00:22:17] Later, ik weet niet hoe dat voor jou is nu, maar vind ik het toch wel fijn
om mezelf ergens aan te verbinden. Omdat het mij ook een bepaald soort houvast
geeft. En dat was denk ik eerst , omdat mijn omgeving dan woorden als lesbisch naar
mijn gooide, dat ik dacht ja, dat lijkt me wel goed bij me passen. Is goed, dan ben ik
lesbisch. Maar ik vind een man ook best wel aantrekkelijk om naar te kijken. Dus, ok .
Maar ik ben wel lesbisch. Is goed . Tot ik een jaar of zo geleden, dat ik dacht nee, ik
denk dat ik toch meer queer als een soort van breder begrip. Het is een manier van
leven en een kijk op de wereld. En niet zozeer of ik nou op vrouwen of mannen of op
personen val. Hoe is dat voor jou? Hoe zie jij die transitie nu voor jezelf?
Sasha: [00:23:14] Ja, ja, dat vind ik wel grappig, want voor mij voelt dat ook heel erg.

Die labels dat dit soort van een constante trek naar labels toe en dan weer ook durven
loslaten voel ik heel erg.
Sasha: [00:23:27] Ik denk dat labels leren je ook gewoon heel veel over jezelf. Oh, dit is
ook hoe andere mensen het zien. Bijvoorbeeld om boeken te lezen die trans beschrijft.
Oh oh, dit herken ik heel erg in mezelf. En dus ik denk in die zin denk ik ook dat labels
ook heel erg jezelf kunnen laten ontdekken en ik voor mezelf nu bijvoorbeeld ...Ja, bij
mij begon het ook ooit als lesbisch. Ik heb me nooit heteroseksueel gevoeld. Dat was
vrij duidelijk. Vanaf mijn vierde vierde. Dat was ook duidelijk .
Sasha: [00:24:03] Maar lesbisch. Ik merkte heel erg van dat hele gender stuk, wat ik
toch echt wel heel erg voel. O ok vanaf heel jonge leeftijd al. Dat zit daar helemaal
niet... Of, er ontbreekt gewoon zoveel in dat label wat ik wel voel.
Sasha: [00:24:23] En ik denk dat die zoektocht voor mij een jaar of drie geleden een

beetje is begonnen of bewust dat ik er bewust mee ben begonnen en dat ik nu ook wel.

Sasha: [00:24:36] Ja, er zijn verschillende labels: queer voel ik me ook wel.. Juist
omdat het ook zo vrij is, maar ook omdat het. .. Ja, het voelt vrij. Of hoe het voelt, alsof
er meerdere mogelijkheden zijn. En dat voelt voor mij ook veel breder, inderdaad dan
alleen seksualiteit, maar ook bijvoorbeeld de manier waarop je een relatie aangaat: i k
ben non-monogaam.
Sasha: [00:25:01] Gewoon alle alle dingen... Of echt op zoek gaan naar iets wat je bij
jou past en niet omdat het je wordt opgedragen. Voor mij is dat heel erg queer.
Sasha: [00:25:13] En ja, non binair en trans voelen nu ook, misschien iets meer trans,
als labels die bij mij passen, maar ook labels waar ik nog heel erg dus me in aan het
verdiepen ben.

Sasha: [00:25:25] Nu aan het kijken welke ervaringen van personen kunnen mij dingen
leren over mezelf?

Sasha: [00:25:34] En ik ben ook dus begonnen met... En dat is misschien ook wel goed
om te weten. Ik gebruik niet meer de naam Saskia, zoals je me hebt ontmoet
waarschijnlijk . Maar, Sasha, omdat het meer genderneutraal is . En eigenlijk noemt
bijna iedereen me Sas. Dat is handig, want dat was al zo.
Sasha: [00:26:09] En dat verschilt ook op werk, bijvoorbeeld word ik nog steeds Saskia
genoemd en dat is ook een keuze die ik maak.
Shari: [00:26:14] Heb je daar nog niet iets over willen zeggen?
Sasha: [00:26:17] Nee, ik ben gewoon daar nog niet. Ik begin heel erg met de kringen

die dicht bij me staan. Het is nu gewoon fijn om dat vooral met mensen te doen die zelf
ook al enige ervaring hebben met dit soort onderwerpen of zo.
Sasha: [00:26:32] Dat het niet allemaal vanuit mij moet komen. Juist omdat ik nog zo

zoekende ben. En ja, soms is het gewoon om de hele tijd mensen te moeten corrigeren.
Het is kwetsbaar, dus in die zin heb ik ervoor gekozen om dat nog niet op werk. Maar
volgens mij bijna alle andere omgevingen wel waar ik in zit wel, ook mijn familie.

Sasha: [00:29:26] Dat is ook een zoektocht. Maar het is ook gewoon. Tuurlijk, iedereen
gaat de hele tijd fouten maken en dat is ok. En ook een manier vinden om dat gewoon
maar om het corrigeren ook gewoon heel natuurlijk in te krijgen. 'Zij', 'nee, 'Die', Oh, ja .
En dan ga je het bespreken.
Sasha: [00:29:45] Dus, zeg maar dat het op een gegeven moment zo vanzelfsprekend
wordt dat je gecorrigeerd wordt door iemand. Dat het niet meer een ding wordt en dat
op een gegeven moment dan gewoon.
Shari: [00:30:01] Ja, zeker. En ik merk ook dat dat het helpt om het te normaliseren.

Een heel klein dingetje, maar ik heb nu in mijn Instagram-profiel erbij staan hoe ik me
identificeer . En dat soort hele kleine dingetjes helpen wel in het grotere plaatje volgens
mij . Dat het gewoon heel normaal wordt om dat onderdeel te maken van hoe je jezelf
voorstelt.
Shari: [00:30:22] Dat maakt het voor iedereen heel normaal om dat te doen, zonder dat
het heel erg uitvergroot wordt op een moment dat je je niet als een hij of een haar
identificeert.
Sasha: [00:30:33] En dat je het voor niemand invult , maar dat mensen voor zichzelf
kunnen doen.
Shari: [00:30:38] Precies.
Sasha: [00:30:38] Want voor hetzelfde geld wil jij hij/hem gebruiken. Terwijl je er

misschien qua presentatie vrouwelijk uitziet. En dat dat niet voor je wordt gedaan, maar
dat je echt die agency krijgt om dat te doen.
Shari: [00:30:53] Er zijn ook twee vrienden van mij die hun kinderen nu bewust...of hoe
zeg je dat ? Gender neutraal proberen op te voeden. En het begon bij een vriendin van
mij die ze echt vorige week bevallen. En die stuurden een appje van: Calle is geboren,

van het mannelijke geslacht . Dacht ik ja, dat is dus ook hoe je dit kan presenteren. Het
is niet per se dat ie dat Calle een jongen... Hij is niet per se een man of een jonge, maar
het is een een baby met het mannelijke geslacht. Ik vond het heel prettig hoe ze dat z e
dat formuleerde. En zo is ook een andere vriendin van mij haar kind, die is wat ouder

nu, aan het opvoeden zonder.. Ook met kleding. Heel prettig . Er zijn wel een paar
mensen in mijn omgeving die dan zich wel hetero identificeren, maar wel heel erg met
dit soort thema's wel op dat vlak bezig zijn. Ja, dat vind ik heel inspirerend ook als ik
ooit zelf kinderen zou krijgen, dan denk ik ook wel dat ik daar wel mijn best voor zou
doen. Niet al in te vullen voor mijn kind. Want, wie ben ik? Ja, ik ben dan wel de
moeder, maar ja...verder heb ik er niet zoveel over te zeggen.
Sasha: [00:32:05] Ja, je ziet ook wel echt volgens mij dat dat heel erg aan het

veranderen is. Want helaas zijn er niet alleen de ouders die daar over gaan. Sterker
nog, het wordt de hele tijd constant voor je gedaan, voor je ingevuld wie je bent . Ik
denk dat het uiteindelijk voor iedereen positief is.
Shari: [00:32:32] Absoluut! Ja, dat is echt waar.. Alles wordt al voor je ingevuld zonder
dat je daar iets over te zeggen hebt. Ja ja, ik snap gender reveal parties ook niet. Ik
snap het niet gewoon nooit. Ik wist ook niet dat het een ding was totdat ik daar,
misschien niet zo heel lang geleden, de broer een vriend van mij, zei. .. Die een kindje
kreeg . Liet die vriend van mij een filmpje zien. Dus dacht ik, wat is dit? Wat?
Shari: [00:33:04] Wat maakt het uit?!
Sasha: [00:33:06] Als het nog een fokking zaadje. Of wat een klein mannetje dat je al

meteen wil weten: is het een jongen of een meisje? Alsof dat dan de rest van het leven
gaat bepalen?
Sasha: [00:33:22] Ja, want het kleine baby'tje gaat bepalen, dat is echt bizar. Ja, als je
nagaat hoe gefixeerd we daar op zijn.

Shari: [00:33:31] Ja, heel erg . In zo veel. Hoe ben je daar in opgevoed, eigenlijk? Ja,
want zijn bij jou beide ouders Italiaans? Ja, is dat? Hij heeft al denk je iets van invloed
gehad? Hoeft niet per se.
Sasha: [00:33:46] Niet zozeer. Mijn beide ouders zijn vrij, open en progressief hierin.
Shari: [00:33:56] Dus jij neemt ze mee in dit proces?

Sasha: [00:33:59] Het is voor mij ook heel belangrijk. En tuurlijk, zij komen uit een
andere generatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze met die voornaamwoorden echt wel
heel erg struggelen, maar ook echt wel hun best doen.
Sasha: [00:34:11] En dat vooral het zien van dat iemand gewoon om je geeft en hun
best doet. Dat is voor mij belangrijker dan dat is dan correct wordt gezegd. Uhm nee, ik
denk ik heb echt met mijn ouders heel veel geluk. In die zin. I k wilde altijd al ... Qua
gender was ik altijd al misschien een beetje afwijkend van van de norm . Of dat ik
meteen toen ik klein was wilde ik vooral gewoon jogging pakken dragen en absoluut
geen nieuwe jurkjes enzo. En ik weet nog dat vooral bij mijn moeder is dat dan
enigszins een soort van transitie geweest van: Ok, ik moet gewoon stoppen met
überhaupt jurkjes.
Shari: [00:34:59] Dit accepteren.
Sasha: [00:35:00] Ja, precies . Dit is gewoon hoe het is.
Shari: [00:35:02] Snap ik ook wel.
Sasha: [00:35:05] Ja, tuurlijk . Ook al ben je open en progressief. Je hebt altijd toch een
bepaald beeld in je hoofd.
Shari: [00:35:12] Want je krijgt een dochter.
Sasha: [00:35:13] Dan ga je dat meteen al invullen, ook al wil je dat misschien niet.
Maar ik denk dat het wel relatief makkelijk is gegaan.
Shari: [00:35:23] Wat fijn ! Heb je broers of zussen?
Sasha: [00:35:26] Ja, ik heb een broertje. Die is ook queer. Nou ja, echt helemaal top!
Shari: [00:35:31] Kunnen jullie elkaar daarin steunen?
Sasha: [00:35:34] Ja, heel erg. Ja, het is echt echt heel erg fijn. Nee, hij is echt ook een
heel erg grote support bij dit hele thema überhaupt. Hij is degene, nu woont in Taiwan,

maar toen hij hier woonde. Als we met z'n vieren zijn, is hij altijd degene die mijn ouders
corrigeert op de voornaamwoorden .
Shari: [00:35:57] Wat fijn dat jij niet degene bent die dat altijd doet!
Sasha: [00:36:01] Ja, dat is heel fijn. Hij is degene die me dat boek heeft gegeven .
Shari: [00:36:07] Wat fijn dat je die support ook zo dichtbij je hebt.
Sasha: [00:36:09] Ja, zeker . Het blijft soms een beetje een eenzaam proces, ergens
omdat er nooit. ..Het voelt nooit alsof je nooit helemaal echt kan uitleggen wat je nou
precies voelt of zo. Het blijft toch echt je eigen ding, maar om mensen te hebben die

gewoon jou je gang laten gaan. In dat proces en dichtbij je staan en je supporten. Dat is
denk ik gewoon heel fijn.
Shari: [00:36:43] Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik snap het ergens ook wel . Ik ben
geen trans persoon . Ik ben niet aan het struggelen met mijn... nu vul ik het allemaal
weer in.
Shari: [00:36:58] Het hoeft geen struggle te zijn.
Shari: [00:37:10] Maar dat ik het dus soms ook niet allemaal kan uitleggen wat er in mij
omgaat als het gaat over mijn. .. Rondom die queerness.
Sasha: [00:37:31] Het is soms ook gewoon heel moeilijk om uit te leggen. Taal is
eigenlijk het enige middel dat we daarvoor hebben.

Shari: [00:37:38] Dat wil ik eigenlijk met dit alles niet alleen maar in taal doen. W ant ik
ontmoet veel mensen die dus op verschillende manieren dit soort dingen tot uiting
brengen of kunnen communiceren of delen.
Sasha: [00:38:01] Waarom heb je dan specifiek voor seksspeeltjes gekozen?
Shari: [00:38:08] Nou, het was eigenlijk Floor's idee. Wij ontmoetten elkaar en Floor zei
ja, ik had ooit het idee om mensen op de foto te zetten met hun seksspeeltjes, zoals

mannen hun vis zo trots vasthouden als ze die gevangen hebben. Eigenlijk met een
knipoog ook.
Shari: [00:38:56] Ja, en een seksspeeltje kan daar misschien heel veel in betekenen.

Op verschillende vlakken. Maar het is niet per se mijn doel of mijn idee om te zeggen
iedereen moet een seksspeeltjes kopen, want anders heb je een slecht seksleven weet
je wel. Dat is totaal niet mijn boodschap. Maar t is een metafoor, misschien wel om
seksualiteit en genot te vieren en letterlijk te laten zien op een foto. Dat is één ding. En
ook dat het gezien mag worden.
Shari: [00:39:33] Het hoeft geen geheim te zijn dat mensen dit soort dingen hebben.
Dat is al steeds minder, maar voor de norm is het nog wel iets wat je heel erg geheim
houdt. Als je het al hebt. En ik vond het heel mooi toen ik Sofie sprak dat zij me ook
vertelde van ja dit. Dit is voor mij niet. Dit is voor mij meer dan wat mijn genot geeft of
zo. Het is ook iets waar ik me mee kan uiten. Dat vond ik ook wel interessant, want ik
heb er ook een voorbind dildo, alleen voor mij is het iets wat ik gewoon doe als ik daar
zin in heb een keer of zo . Dat is hoe ik het gebruik. Maar voor Sofie is dat anders. Ja,
zoals zij dat aan mij uitlegde.
Shari: [00:40:26] Hoe is dat van jou?
Sasha: [00:40:31] Het is dat ook weer heel erg een proces geweest, want ik heb tijden
gehad dat ik echt ja dat ik seks... Dat dat wel een ding was van: Hoe gebruik ik mijn
lichaam wat nog als nog als vrouwenlichaam wordt gelezen?
Sasha: [00:40:51] Hoe voel ik me vooral sexy daarin en ook gezien? Want ik voel. Ik zie
mij niet als vrouw, dat brengt enige complexiteit als je als je seks hebt. I k heb ook al
een tijd gehad dat inderdaad een voorbind dildo .. Of dat ik bepaalde lichaamsdelen ook
liever niet wilde betrekken. En dat een voorbind dildo bijvoorbeeld dan heel erg...
Sasha: [00:41:18] Ja, een manier kan zijn om het te uiten. Dat is het ook nog wel nog
steeds, maar ik heb ook wel nu ook vooral door veel dingen te lezen dat ik meer ben
gaan bevragen ...

Sasha: [00:41:34] Dit is eigenlijk weer een heel erg persoonlijk hoor. Ik zeg maar
iedereen heeft zijn eigen ervaring. Hoe je je ook identificeert. Maar voor mij ook voor
een vagina hoeft niet tot een vrouw te behoren. En dat ik dat gewoon veel meer. Ik denk
ook door dit soort dingen te lezen waar dat gewoon heel erg over wordt gesproken en
van andere trans personen. En bijvoorbeeld Trans Power gaat ook echt heel erg over
specifiek genitaliën en seks. En hoe doe je dat dan? Maar dat je dat gewoon allemaal
wat breder gaat zien . Dat een vagina niet tot niets tot een vrouw hoeft te behoren, maar
dat blijft iets moeilijker hoor.
Sasha: [00:42:28] Dat verschilt ook echt heel erg per dag. Soms voel ik van ahhh, ik
hier gewoon geen zin in. Soms gaat het prima.

Shari: [00:42:39] Hoe bedoel je soms heb ik hier zin in?
Sasha: [00:42:43] Om bepaalde lichaamsdelen te gebruiken. Maar dat is nog heel erg
een proces, denk ik.

Shari: [00:42:51] Ho e hebben seksspeeltjes daar jou daar dan bij geholpen of
misschien in de weg gezeten? Dat kan natuurlijk ook.
Sasha: [00:43:03] Nou sowieso ontdekken... Dat is een goeie vraag. Ik denk sowieso

ten eerste, dat ze misschien een beetje het oppervlakkige antwoord, gewoon heel veel
genot geven en gewoon tof dat seks niet hoeft te zijn dat een biologische penis een
biologische vagina penetreert of zo . Ik denk dat dat heel goed dat allemaal het begrip
van seks oprekken. Ik denk dat seksspeeltjes daar voor mij wel heel erg een rol bij
hebben gespeeld.
Sasha: [00:43:48] E n het inderdaad het allemaal wat losser zien. Het is ook prima om
gewoon iemand keihard met een voorbind dildo te nemen. Dat even prima als als het
doen met een biologische . Dat dat allemaal wat wat vrijer te zien. Het biedt gewoon
heel veel mogelijkheden.
Shari: [00:44:16] Wat zei je nou? Het begrip seks oprekken.

Shari: [00:44:23] Ja, want daar hadden we het gisteren dan bijvoorbeeld met dat
vriendinnetje van jouw ook over: zij identificeert zich als cis vrouw, gaat vooral met
mannen, heeft weleens seks gehad met een vrouw, maar vooral met mannen . En zij
had het over: 'Ja, toen hadden we seks' . Toen zei ik: 'Maar wat bedoel je daar dan
mee? Wat is dat dan? Is dat dan penis in vagina seks ? Wanneer ben je dan voor het
eerst ontmaagd?' Dat zijn ook allemaal vragen die ik mezelf heb gesteld afgelopen
jaren. Dat is ook gericht op het heteronormatieve. Wanneer je dan ontmaagd bent
volgens de kerk eigenlijk, want dat is eigenlijk waar het vandaan komt. Ontmaagding,
het vliesje doorbreken, met een penis . Dan ben je de-flowerd of zo . En alles wat
daarvoor voorkwam. Het woord voorspel is ook iets wat ik eigenlijk nooit heb begrepen.
Want voor veel mensen is dat het spel En dat is allemaal hetzelfde. Of dat nou met een
biologische geslachtsdeel gebeurt of zonder of een met een extraatje met zoiets als een
speeltje of met je handen of met whatever. Dat is niet. Daar wil ik ook heel graag met
deze verhalen ook wel echt meer zicht op krijgen. Of eigenlijk mijn onbegrip daarin
vertalen naar gewoon verhalen, zodat mensen weten dat er anders ...Hoe zeg je dat
nou ja?
floor: [00:46:03] Dat er meer manieren zijn om dat te benaderen.
Shari: [00:46:09] Persoonlijk is het altijd geweest dat ik het niet snap waarom bepaalde
woorden, zoals 'voorspel', dat heb ik nooit begrepen. Gewoon nooit. Ook niet toen ik
met mannen ging, zeg maar.
Sasha: [00:52:22] Ik heb gewoon niet zoveel ervaring met heteroseksuele seks, m aar
ik kan me ook voorstellen, dat ook daarin . Het is altijd zo persoonlijk, zeg maar. Het is
wel allemaal voor je uitgeschreven, maar dat is de seks zoals seks wordt laten zien .
Maar ik denk dat dat juist ook heel erg kan belemmeren en dat dat voor heel veel
mensen. .. Mensen gaan door ook heel erg in zoeken van wat past nou echt bij mij, bij
ons.
Sasha: [00:52:50] Het kan misschien ook belemmerend zijn dat het zo erg voor je uit is
geschreven hoe het allemaal zit.

Shari: [00:52:56] Ik zit te denken over mijn eigen ervaring daarin ook, omdat ik
misschien wel met meer mannen naar bed ben geweest dan met vrouwen in mijn leven.
Ik denk het wel ja. Ja, zeker.
Shari: [00:53:10] Het is wel echt anders. Het is wel echt anders met een man .
Sasha: [00:53:20] Maar komt dat, omdat er gewoon veel meer al is verdeeld? Veel
meer rollen. Er is veel meer al, van: zo, gaan we dit gewoon doen. Of komt het echt aan
op genitaliën?
Sasha: [00:53:37] Zeg maar veel meer rollen al. Er is veel meer, al van ook. Zo gaan
we dit gewoon doen.
Sasha: [00:53:45] Of komt het echt aan op genitaliën?
Shari: [00:53:48] Wat bedoel je daarmee?
Sasha: [00:53:50] Komt het echt aan omdat het andere lichamen zijn? Of komt het erop
aan, omdat het een andere constructie heeft ?
Shari: [00:53:58] Een ander verhaal heeft?
Shari: [00:54:02] In mijn ervaringen, want ik kan natuurlijk alleen daar vanuit spreken.
Vooral het verhaal, inderdaad. Nou ja, voorspel en dan nu penetreren, en dan is het
klaar, zeg maar. Dat heb ik absoluut meegemaakt. Maar ook niet, waar ik mezelf ook
wel aan blijf herinneren - want ik moet zeggen dat mijn seksuele en encounters met
vrouwen toch wel mij meer hebben gegeven dan met mannen, maar ik heb ook heel
veel hele fijne en prettige seksuele encounters met mannen gehad. Daar moet ik mezelf
soms wel even aan herinneren, want het is ook heel erg lekker en fijn geweest. En ook
met respect en met aandacht. En al weet je wel. Ja en en ja natuurlijk, maar ook niet.
Hoeft niet natuurlijk te zijn, maar dat is in mijn geval wel zo.
Shari: [00:54:52] En de leukste seksuele encounters die ik met man heb gehad waren
die waarbij dat narratief anders was. En uhm ja, ik denk dat ik me kan herinneren in het
zes jaar geleden ofzo ik met een jongen aan het scharrelen/daten was en dat hij mij

toen echt wel allemaal nieuwe kinky dingen liet ontdekken waar ik nog nooit mee in
aanraking was gekomen. En hij was daar gewoon heel erg open over . Oh, wauw, jij
bent een man die hier dus helemaal... Je bent hier helemaal content mee en je zegt
precies wat je wil. Chill, ok.
Shari: [00:55:29] Dat was wel leerzaam voor mij. Ja, ook in het heteronormatieve zeg

maar dat ik dacht ok. En ik stond er helemaal voor open om dat met hem te ontdekken.
Dat was natuurlijk ook mijn aandeel daarin, dat hij dat waarschijnlijk ook heel fijn vond.
Maar het narratief is toch wel het meest lijdende geweest moet ik zeggen. En niet
zozeer omdat het een ander lichaam is of andere lichaamsdelen heeft.
Shari: [00:56:05] Maar met met vrouwen is het voor mij altijd meer soort van fluïde

geweest in mijn ervaringen . Dat vind ik dus heel prettig dat de seks die ik met vrouwen
heb vaak heel fluïde is in de zin dat de rol die je kunt spelen in bed verandert.
Shari: [00:56:27] Ik vind dat heel fijn als ik dat kan delen met een ander. Dt het niet is
dat er één iemand de leiding neemt en de ander meer ontvangt. Kan ook heel fijn zijn
hoor, maar dat vind ik het leukste. Dat is voor mij een van de mooiste dingen die ik heb
ontdekt in seks met een vrouw.
Sasha: [00:56:45] Terwijl dat kan dus ook gewoon heel goed met een man, en vrouw.
En zeker dat dat bedoel ik ook van ja...dat zijn ook allemaal zoektochten.

Shari: [00:56:54] Dat is voor mannen vaak een best een struggle. Hier heb ik wel eens
met een paar van mijn echte mannen vrienden over gehad om mooie open gesprekken
over gehad, één van mijn beste vrienden die zei: 'Ik wil altijd de leiding nemen. Ik wil dat
eigenlijk niet meer. Wat moet ik doen?' En hoe pak ik dat aan? Heel erg prestatiedrang.
Dat is echt een mega ding voor veel mannen.
Shari: [00:57:24] Niet Komt dat je gefaald hebt bijvoorbeeld? Of als je het dus eigenlijk
niet overgeven? Niet helemaal overgeven aan een vrouw misschien? Ja, daar zit een
stigma op ook.
Shari: [00:57:42] Hmm, en en maar grappig genoeg.

Shari: [00:57:47] Dat was denk ik wat ik heel leerzaam vond van die jongen. Die wilde
juist ze meer soort submissive zijn; hij kon dat gewoon heel erg helder aangeven.
Shari: [00:57:59] Hij had daar dus geen stigma op. Het was voor hem dus gewoon wat
ie wilde. Ja, dus hij stond daar heel erg mee in contact.

Sasha: [00:58:09] Hij heeft daar ook een transitie in doorgemaakt . Je krijgt gewoon
inderdaad dat heel erg opgelegd van: je moet de controle hebben, dominant zijn en een
vrouw laten klaarkomen.
Shari: [00:58:29] Ja, zonder dat dat een ding was of zo. Pfff ja, dat was heel leerzaam.

