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SHA Je keek me bewonderend aan, net als toen je in de deuropening stond. Ik

raakte verzand in je ogen en je gekreun en raakte mijn controle over je kwijt; je brak

los. Maar we verbraken ons oogcontact niet en ik bleef op je rijden. Je begon mij af

te trekken met één hand, terwijl je met de andere mijn hele lichaam streelde. Onze

ademhaling werd steeds zwaarder, ik voelde mijn hart tekeergaan en zag hoe jouw

spieren zich aanspanden. Ik begon steeds harder te kreunen en mijn handen grepen

de dekens vast. Ik voelde dat ik bijna klaarkwam. Ik krulde mijn rug naar achteren en

legde mijn hoofd even in mijn nek. Je duwde mij richting je gezicht en begon mij

opeens te pijpen, terwijl ik nog op je reed. Fucking hell, ik wilde dat dit nooit zou

stoppen.

[INTRO TUNE]

NYD Welkom bij Fucking hornyyyyy een bonusserie waarin wij

ML Marie Lotte…

NYD en Nydia, praten met auteurs die een bijdrage schreven voor de tweede

seksverhalenbundel die we samenstelden, getiteld: FUCKING HORNY

ML Ja en die ligt 4 oktober in de winkel. Dit fragment komt uit het verhaal ‘Voor de

eerste keer’ van Sharmila Vooren! Ze schoof al eerder bij ons aan om met ons te

praten over jong & queer zijn. Inmiddels is ze opgegroeid en volwassen geworden.

Ze is gender expressie coach, make up artist, heeft een eigen beautymerk VAIN

Beauty, en is werkzaam bij adviesbureau Studio Samen dat zich inzet voor

inclusievere communicatie. Welkom Sharmila!

SHA Hallo schatjes!

NYD Yess! Zo fijn om je weer even in het echt ook te zien

ML Heel gezellig meteen



SHA Zo lang geleden!

NYD Nou echt toch een jaar of is het nog langer?

ML nog meer.

SHA volgens mij wel

NYD maar nooit uit het hart. He

ML nee

SHA Nee. Volgens mij was de laatste keer een opname ook.

NYD Maar wanneer was dat dan? Is dat een jaar of twee jaar geleden?

ML Dat is vorig jaar wel

NYD Ik ben het helemaal kwijt, namelijk.

ML Vorig jaar hebben we toch queerbaby uitgegeven?

NYD Blijkbaar.

SHA Ja.

ML, NYD & SHA *Grinniken*

NYD Anyway hoe vind je het om hier vandaag te zitten om met ons te praten over

seks?

SHA Heerlijk! Ja, tuurlijk.

ML Ik had niet anders verwacht.

SHA Favoriete onderwerp, lets be honest.

NYD Wat is je relatie met seks en seksualiteit?

SHA Moeilijk, moeilijk, het is een hele lange journey geweest. Vooral dat heb ik ook

in de aflevering met jullie de vorige keer tuurlijk ook gedeeld. Dat ik sekswerker ben

geweest en daarin heel veel ervaring heb gehad. Maar ik ga nu weer door een hele

nieuwe journey heen met seks ontdekken en zien wat seks voor mij is en ook kijken



naar mijn standaarden. Ik word er constant herinnerd dat ik mijn standaarden nogal

laag heb zitten.

NYD Oh oke, ja.

SHA En dat dat er vaak ook voor zorgt dat ik met mensen ga die eigenlijk niet goed

voor me zijn of, niet mij kunnen geven wat ik verdien. Maar ik begin wel steeds meer

zeg mezelf te hebben en daarmee ook te experimenteren, en dat vind ik wel heel

leuk.

NYD Ja en heel goed ook

ML Ja en en heb je wel dat je nu sneller je realiseert oh deze persoon is niet goed

voor mij of duurt dat nog steeds lang?

SHA Ik heb het wel sneller. Ik heb nu ik ik ben van een extreem gegaan naar ik zie

geen Red flags naar ik zie nu alleen maar Red Flags als en als ik één red flag zie,

Gone.

NYD oké ja. Ja.

SHA Dan laat ik het ook gewoon gelijk zitten en daar heb ik gewoon hele harde

regels voor mezelf in, omdat ik te vaak concessies heb gemaakt voor anderen om

hun ruimte te geven. Maar ik mag ook gewoon ruimte innemen.

ML Ja. Ja

NYD Ja, en hoe kwam die.. Hoe kwam die verandering in jou?

SHA Ik merkte dat ik mezelf altijd erg aan het lijntje liet houden door mensen en heel

goed voorbeeld daarvan is degene over wie ik dit verhaal heb geschreven. Het is

een hele lieve gast en hij heeft mij heel veel gebracht als het gaat om ehm naja dit

verhaal voor de eerste keer verscheen omdat het ook de eerste keer was dat ik werd

gevraagd of ik ook iets leuk vond in bed. Het was de allereerste keer dat iemand

anders mij liet klaarkomen en dat vond ik heel fijn, maar hij was gewoon zelf heel

toxic. Hij heeft anderhalf jaar tegen mij gelogen dat ie van me hield en daarna is ie

op een vliegtuig, issie met een vliegtuig naar Portugal gegaan. Is ie daar naar

iemand anders gegaan en heeft ie daar veel meer geluk mee gevonden dan met mij,

terwijl we een uur van elkaar vandaan woonden.



NYD Ja, en is dit verhaal dan ook. Kijk je er nog wel mooi op op terug? Want het

verhaal is heel ja, als je van als wij is, liefdevol en mooi en

ML en heel geil en er wordt ook veel consent gevraagd.

NYD & SHA Ja!

SHA dat dat, dat was het hele verrassende ook voor mij, want alles in zijn gedrag liet

het niet merken totdat hij op een breekpunt zat en ik gewoon tegen hem zei: wil je

mij, überhaupt nog wel. Want hij in het begin was alles helemaal prima. Na een tijdje

bleef hij veel weg. Dan hadden we eigenlijk gewoon minder contact, was hij heel

afstandelijk, maar ik merk, ik kijk er heel fijn op terug, omdat het wel een ervaring is

geweest die mij heeft gevormd die mij wel heeft laten dan inzien ook van: oké, ik

verdien gewoon veel meer.

NYD Ja.

SHA Het is nog steeds een ervaring van twee jaar geleden en ik ben nog steeds niet

op een punt waarvan ik denk van ‘Wow, ik ben echt heel goed voor mezelf aan

zorgen, seksueel gezien.’ Maar..

ML Je bent gaande.

SHA Ik ben onderweg.

ML & NYD Ja.

NYD Het zijn stappen die je zet.

ML Maar ook heel mooi dat je deze ervaring met hem dan dus wel als heel

waardevol en toch ook positief kunt zien en los van zeg maar dan verder de

persoon.

SHA Ja, ja, ik denk dat het het ehm.. Ik heb heel erg losgelaten wat hij me heeft

aangedaan omdat ik hem gewoon niet langer controle wilde geven. Omdat ik heel

erg lang iedereen heb vergeleken met hem voor een heel lange tijd. Ik denk echt tot

nou iets van negen maanden geleden of zo. De laatste keer, de laatste keer dat ik

contact met hem heb gehad. Toen heb ik het helemaal afgekapt. Eehm ja, zo ik ben

punt kwijt.



NYD Nee, nee-ja.

ML & NYD Dat is het punt.

SHA Ja, dat is het punt.

ML Over je verhaal, had je ervaring met het schrijven van seksverhalen.

SHA Nee.

ML Nee?

SHA Nee, het is ook mijn allereerste erotische verhaal.

NYD En dan ook meteen in een boek!

ML Bam!

SHA & NYD Jaa! *Lachen*

ML Vond je het leuk?

SHA Ik vond het geweldig!

ML Ja?

SHA Ja, de ervaring zelf was onmogelijk. Dat ik over hem schreef, was heel erg

bevrijdend want het gaf me ook weer het gevoel van die ervaring is geweest en ook

ondanks dat met hem was. Dat heeft mij gevormd en daar mag ik trots op zijn. Daar

mag ik bliij mee zijn en ik zal die herinnering altijd koesteren. En daarbij was gewoon

heel fijn voor mij om mijn seksualiteit en mijn sensualiteit op een hele andere manier

te ontdekken dan wat ik al veel had gedaan, dus ik vond het echt super leuk.

NYD En kwam er ook opwinding bij kijken toen je schreef?

SHA Dûh. *Zegt lachend ‘Wat dacht jij nou? Dûh’*

ML Ja, niet iedereen heeft dat hoor!

NYD Sommige mensen kunnen het soort van scheiden van elkaar. Zo van, ik ben nu

aan het schrijven. Ja wij niet. Wij worden ook opgewonden ervan. Da's schrijf, hoor

ik echt waar groen.



SHA Ik had het echt wel heet tijdens het schrijven hoor. Ik zat echt op een waaier

gewoon van óoooooh okeee.

NYD *Lacht*

NYD Nou, wij ook tijdens het lezen van je verhaal.

SHA *Lacht*

ML Ja, Dat was echt geweldig en en van tevoren was er iets, want oké, ik denk dat

het voor jou dan.. Het was heel bevrijdend voor jou persoonlijk om dit op te schrijven.

Was er ook een element verder wat je er perse in wilde. Waarvan je het belangrijk

vond dat nou ja, andere mensen, dat dus ook kunnen lezen.

SHA Ja, ja, zeker. Ik wilde gewoon een keer laten zien hoe het is als een transvrouw

wel geliefd werd in bed en als een transvrouw wel de.. ja center stage mocht staan

erin. Want ik merkte dat eigenlijk in alles wat ik zie nog steeds er gewoon te weinig

representatie is van transvrouwen die wel mogen zeggen wat ze willen.

NYD en ML Ja.

SHA En ook mijn struggle die ik heel erg lang heb gehad met mijn lichaam. En nu ik

eindelijk aan de hormonen zit, halleluja!

NYD YES!

ML Zo fijn!

SHA Ja, eindelijk, het is nu een maand al. Wow!

ML Het lijkt echt gister. Ik weet al dat je postte. Het gaat beginnen.

SHA Ja ik weet het! Zo! *Hoest* Ik raak er helemaal van overstuur.

NYD In a good way.

ML en SHA Ja.

SHA Maar ik wilde dat ook erg delen omdat, wat ik ook al zei, voor mij was het heel

erg lang het gevoel ik niet mocht zeggen wat ik wilde. Ik mocht geen ruimte innemen

voor mijn gevoel. Want dat is wat het het systeem en de wereld tegen mij zegt en ik



wilde dat ook overbrengen dat we dat gewoon los los mogen laten. Helemaal als

transvrouwen.

ML Ja.

SHA Want er wordt gewoon zo van ons verwacht dat wij naar bepaalde ehm. We

moeten aan bepaalde verwachtingen voldoen.

NYD Ja

SHA Die verwachtingen worden gewoon constant en nog steeds gevoed door een

porno-industrie die alleen maar door mannen wordt gerund en media die gewoon

nog steeds geen transpersonen en al helemaal geen transvrouwen aan de top heeft

zitten.

*Stilte*

ML Ja, ruimte innemen en ehm.. tenminste, laten zien dat een dat dat niet eens een

transvrouw die ruimte inneemt, dat een transvrouw die ruimte krijgt,

NYD Dat vooral! Op grote..

ML Ja en als ook een hele vanzelfsprekende manier dat dat dat lees je in het

verhaal.

SHA Ja, ja, en ook ik denk dat het de bevestiging dat dat ook oké is. Want ik denk

dat heel vaak het gevoel is dat je toestemming moet hebben om ruimte in te nemen.

Maar ik wilde ook per se bijvoorbeeld dingen erin hebben dat ik controle nam, want

dat kan dat.

NYD en ML Ja.

NYD: De agency en de controle hebben.

SHA Ja. Ja, dat ik controle mag nemen en dat ik de controle mag hebben over hoe

het allemaal verloopt. Natuurlijk altijd in contact met een partner maar ik hoef niet

alleen maar op mijn rug te liggen en het maar gewoon te laten gebeuren.

NYD Ja, soort van bijna ondergaan, is het dan.

SHA Ja



NYD Terwijl seks is natuurlijk niet ondergaan. Nou dat kan, dat kan.

SHA Dat kan het kan.

NYD Dat kan een keuze zijn.

ML Maar ook dat moet van tevoren ff afgesproken worden.

NYD Ja, dat is dan ook onderdeel van het consent.

ML Dus in principe ben je gewoon allebei een actieve partner.

NYD en SHA Ja.

NYD Ben jij wel fan van porno? Of kan je dingen vinden waarin je denkt van ja, maar

daar zie ik nou wel een fijne representatie? In geluid of in tekst of in beeld.

SHA Uuhm. Ja, wat ik voor mezelf qua plezier merk toch dat ik vaker naar

individuele creators ga. Een only fans of een een ander platform. Uuhm ook omdat

de porno industrie heel slecht betaald aan hun acteurs en daarmee ook gewoon heel

veel, er gebeuren gewoon heel veel nare dingen daar. En ik wil dan liever ook een

creator supporten en ik merk ook dat daarin vaker een persoonlijkere touch is. Het is

ook makkelijker om representatie te vinden en content te vinden waarin ik me kan

herkennen, maar zoveel anderen ook. Ik merk dat, ja, daar daar eigenlijk.

NYD En hoe vind je dat dan?

SHA Vooral door het op te zoeken.

NYD Gewoon gaan zoeken. Niet..

SHA Twitter.

NYD Twitter?

ML Jaa, jaa. Die hoorden we eerder terecht. *Lacht*

SHA Twitter is echt ideaal daarvoor.

NYD Ja.



SHA Want nergens kun je het makkelijk vinden. Helemaal, en dat is bijvoorbeeld met

only fans. Op only fans kan je alleen maar zoeken op een gebruikersnaam en je kan

niet algemeen zoeken.

ML Oh je kan niet een, weet ik, sekswerkers ofzo. Zoiets kun je niet googelen?

SHA Nee, je hebt niet een explore page zoals je op Instagram hebt. Je hebt, omdat

alles natuurlijk op abonnementsbasis is. Alle content is afgeschermd, tenzij

geborneerd bent op het kanaal.

ML Ja.

SHA Maar daardoor is het dus ook onmogelijk om op het platform zelf.

NYD Ja, je wil een beetje browsen eigenlijk.

SHA Ja.

NYD en dan wil je vervolgens kijken. Waar wil ik ook voor betalen. Wat weet je wel,

wie past er goed bij me? Maar daarvoor moet je wel een beetje een blik krijgen.

SHA en ML Ja.

SHA Daarvoor is Twitter dus bijvoorbeeld heel erg fijn. Er is een platform wat eraan

komt. Waarvan ik weet dat ze ook wel zo'n explore page willen gaan maken waarop

je iets kan vinden. Dat heet Nudité.

NYD Oké.

SHA En daar wordt dat wordt veel meer. Dat wordt geleid door een vrouw uit

Nederland die ook gewoon hele… Die creators daar eigenlijk neerzet die niet worden

gevraagd in de porno industrie. Mensen in een rolstoel. Zwarte transvrouwen. Dus

allemaal mensen die gewoon constant niet de tools krijgen om veilig alles te doen.

NYD en ML Ja.

SHA Er zit een paywall achter. Je moet betalen voor een subscriptie op het platform,

maar daar, en daarbij nog op een subscriptie voor de creators.

ML Oh, ja, dus dat is dan twee keer?



SHA Je betaalt twee keer. Dat betekent dus ook dat je daarmee eigenlijk een soort

barrière creëert waardoor je er eigenlijk voor zorgt dat er ook minder creeps op je

pagina komen.

NYD en ML Ja, ja.

ML Dat is ja, ook grotere stap. De toegankelijkheid wordt, een beetje.

NYD Oké dus dit moeten we even in de gaten houden.

ML Nudité, oké. Wat maakt, zeg maar wat wat wat zoek je. Wat zoek jij in Porno?

Herkenning of wat wat maakt?

SHA Niet altijd.

ML Nee?

SHA Nee, niet, nee, nee, niet altijd. Ik bedoel voyeurisme is ook een ding wat ik heel

leuk vind. Dan dus dan dan doe ik gewoon alsof ik aan het koekeloeren ben.

ML Gewoon koekeloeren.

SHA Ja, dat vind ik ook leuk! Ja, waarom niet?

NYD Het is een misvatting, dat je altijd herkenning. Het kan wel heel fijn zijn om het

te vinden maar het hoeft natuurlijk niet.

SHA Het kan heel fijn zijn. Het kan heel fijn zijn. Maar dan dan, ja.. het.. dat ga je

ook eigenlijk vinden bij individuele creators maar daar heb je ook weer negen van

tien keer zijn het alleen maar solodingen. En als ik wil kijken naar herkenning eeh…

Eigenlijk bijna alle porno waar transpersonen in worden gezien, wordt alleen maar

gefocust met de camera op de transvrouw die dan genomen wordt. En dat is niet

echt bepaald waar ik zin in

NYD Oh jaa.

SHA ik bedoel, het is leuk, maar niet perse waar ik naar zoek.

NYD Ja.

ML Nee.



SHA Ik zoek veel liever dat ik bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de transvrouw zou

kunnen zien.

ML Ja, ja.

SHA Dat vind ik veel leuker. Daar kan ik me veel meer in herkennen.

NYD en ML Ja.

NYD Ja, er valt gewoon nog veel te maken. Denk ik dan maar weer.

ML Ja, we doen een poging.

ML, NYD & SHA *lachen*

NYD en wat heeft jouw seksleven veel goed gedaan? Even wat wijsheid naar de

mensen thuis.

SHA Pfoe, eehm. Speeltjes. Speeltjes vooral voor seks met jezelf. Echt speeltjes en

er is één tip die ik kan geven voor transfemmes die wel zich comfortabel voelen met

stimulatie in de partyarea. En dat is, je hebt ook een satisfiers voor mensen met een

penis. En dat ding! Heerlijk!

ML Oké.

NYD En hoe heet het het dan?

ML Ja.

SHA eeeh, het is vol…

ML Of moeten we het straks even opzoeken?

SHA Ik zal het even opzoeken straks.Maar echt..

NYD Dit is het!

SHA geweldig ding!

ML Oké.



SHA Voor mij heeft het gewoon heel veel voor gezorgd dat ik niet meer de behoefte

had van oh. Want je handen worden op een gegeven moment saai voor mijn gevoel.

Op een gegeven moment heb ik het dan gewoon gezien.

ML En je wil een beetje andere..

SHA Ik wil wat anders dus het is ideaal.

NYD Ja, ik snap het, ja.

ML Speeltjes en is er er of zijn er dingen of is er iets rondom seks waar jij nog aan

wil werken of waar je aan werkt, wat je?

SHA Ja, zoals ik al zei, ze, mezelf was een heel groot ding waarin ik gewoon heel

erg in ontdekking ben. Maar wat ik voor mezelf ook gewoon erg wil, is, ik wil veel

meer gaan experimenteren met.. überhaupt ik wil gewoon niet alleen maar cis

mannen in m'n leven hebben gehad. Ik bedoel, ik ben queer maar ik vind het nog

steeds heel erg eng om iedereen buiten cis mannen te daten. Dat is gewoon puur

omdat ik nog erg aan het onleren ben hoe iedereen daar naar kijkt.

NYD Oké.

SHA Ik bedoel, het geeft me, het boeit me niet per se. Maar ik heb toch een ding met

veiligheid waar ik heel erg bang voor ben, nog steeds. Dus dat ben ik heel erg aan

loslaten.

NYD Hoe bedoel je dan wat betreft veiligheid?

SHA Nou ja, het het idee dat als ik bijvoorbeeld met een cis vrouw zou lopen. Dat

vergeleken wordt met die cis vrouw aan vrouwelijkheid.

NYD Ja, ja.

ML oooh, dus en dan

SHA Ja en daardoor breng ik niet alleen mezelf in gevaar. Want ik ben een

transvrouw en dat is zichtbaar, maar zij brengt haarzelf ook in gevaar, want zij

worden dan gelijk gelezen als een queer vrouw.

NYD Oké, ja.



SHA En dat zijn gewoon allemaal dingen waar ik gewoon nog heel erg moet

loslaten, dat tuurlijk, ik moet me beseffen dat die veiligheid nodig is. Maar ik moet me

ook beseffen dat als zoiets gebeurt, dat ik mezelf ook kan verdedigen en dat ik dus

niet meer bang hoef te zijn dat het gebeurt. Want tot nu toe heb ik het, maak het niet

mee. Dus ik moet dat loslaten dat mensen me ook constant blijven vergelijken met

anderen om mij te beoordelen op mijn vrouwelijkheid.

NYD hmhm.

ML En de de veiligheid. Zeg maar die veiligheid waar je het over hebt, die, die voel je

wel als je met cis mannen date.

SHA Eeehm Nee-ja, het is makkelijker.

ML Het meer maakt meer sense naar de buitenwereld.

SHA Ja.

ML Omdat het man-vrouw is.

SHA Ja.

NYD Oooh

NYD Het is normativiteit.

SHA Het is normativiteit.

NYD en ML *lachen blech, bah! Ja, ik vind het verschrikkelijk.

SHA At least I’m queer dating maar ik moet er wat tijd overheen laten gaan.

NYD Maar ook dit is jouw proces.

SHA Ja.

NYD Enne waar we het net over hadden. Dat zijn allemaal stappen.

ML Ja, precies.

NYD Mag er allemaal zijn.



[OUTRO TUNE]

ML Het zit erop, ‘t is klaar, ben TE GEIL geworden, door dit gesprek.

ML, NYD & SHA *lachen*

NYD dit stond al in het draaiboek!

ML ik weet niet of het past maar ik wist zo snel niks anders. Ik ben helaas te geil

geworden. We moeten stoppen.

NYD Helaas. Sharmila, heel veel dank dat je er was!

SHA Jullie heel erg bedankt.

NYD en voor het schrijven van je verhaal. Gewoon je eerste seksverhaal, hop

gepubliceerd in een boek. Ik vind het geweldig.

ML Ja mensen, koop Fucking Horny!

SHA Yes!

NYD Of niet

ML Ja, zelf weten.

NYD Zelf weten.

ML Maakt mij niet uit. Doei!


