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JESKE 
Jeske Herrmann (28) werkt drie dagen in de week als hbo-jurist, 
studeert rechtsgeleerdheid en werkt daarnaast voor Flirtation  
en LetsBeOpen! Ze is single.

“Ik twijfelde er nooit aan dat ik op mannen viel. Totdat ik acht jaar  
geleden ontdekte dat mijn prins op het witte paard eigenlijk een prin-
ses moest zijn. Op een verjaardag waar allemaal lesbische vrouwen 
waren, raakte ik aan de praat met een meisje. Aan het eind van de 
avond kuste ze me. Daarna was alles anders. Ik was ziekelijk verliefd, 
maar bleef het ontkennen. Ik zag haar in het geheim en viel twintig 
kilo af van de stress. Na een halfjaar vertelde ik het mijn ouders en 
zus. Ik voelde opluchting, maar accepteren kon ik het nog niet: het 
leek me onmogelijk om lesbisch te zijn. Mijn vriendin voelde als een 
chocoladereep die je eigenlijk moet weerstaan als je aan het lijnen 
bent. Het is een van de moeilijkste dingen die ik heb moeten over- 
winnen, maar ik heb geleerd dat je jezelf moet accepteren voordat je 
gelukkig kunt zijn. Ik vind het jammer dat ik die strijd alleen heb 
moeten voeren. Daarom ben ik nu zo blij met het werk dat ik doe  
voor LetsBeOpen!: we proberen lesbische vrouwen het gevoel te  
geven dat ze er niet alleen voor staan.
Hardop uitspreken dat ik op vrouwen val, was een proces. De eerste 
keer dat ik het tegen een man zei, kwam het er heel onzeker en hak-
kelig, uit maar het voelde steeds !jner om het te zeggen. Nu zeg ik  
het vol trots. Ik krijg regelmatig aandacht van mannen. Toen ik net  
uit de kast was en toch een klik voelde met een man, dacht ik nog: is 
dit een teken? Val ik toch op mannen? Om seconden later te denken: 
o nee, toch niet. Ik vind het niet vervelend als een man me probeert  
te versieren. Het zijn nu eenmaal jagers, die doen altijd wel een gooi.  
En welke vrouw wil nu niet horen dat ze mooi is? Ik "irt soms ook  
wel een beetje terug. Maar als een man me vraagt om mijn nummer, 
geef ik aan dat ik op vrouwen val.
Het is vaak heel voorspelbaar hoe mannen op een vrouw afstappen. 
Het kan een extra trigger voor ze zijn als ik niet op hun versierpoging 
inga. Sommige mannen vertonen haantjesgedrag en denken dat zij  
die wonderbaarlijke man zijn die mij het licht zal laten zien. Ik vraag 
dan of ze ooit met een man naar bed zijn geweest, wat natuurlijk nooit 
het geval is. En dan zeg ik dat ik dat ook nog nooit heb gedaan, omdat 
het voor mij heel onnatuurlijk voelt. Eigenlijk wordt het altijd wel ge-
respecteerd. Er zijn ook mannen die meteen heel nieuwsgierig zijn  
en willen weten hoe vrouwen sex met elkaar hebben. Daar geef ik 
geen antwoord op. Het enige wat ik zeg, is dat een man me niet kan 
bieden wat ik vind bij een vrouw. Ik herinner me een keer dat ik een 
vrouw een kus gaf. Vervolgens werd ik aangetikt en stonden er vier 
mannen die zeiden: ‘Willen jullie alsjeblieft rekening houden met ons 
gevoel?’ Daar kan ik dan heel hard om lachen.”

‘ZE DENKEN 
DAT ZIJ  
DE MAN  

ZIJN  
DIE MIJ  

HET LICHT 
LAAT ZIEN’
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