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Van meisje tot meesteres is een inkijk in de fascinerende SM-

wereld, gezien door de ogen van iemand die zich ontwikkelt 

van verbaasde buitenstaander tot een actieve deelneemster. 

Suzanne is anders. Als tiener heeft ze fantasieën over onder-

danigheid waar ze met niemand over kan praten. Dan, begin 

jaren negentig, op bezoek bij een vriendin, blijkt ineens dat 

Suzanne niet alleen is. Ook de vriendin heeft SM-gevoelens, en 

durfde er niet eerder met iemand over te praten.

Wat volgt in de jaren erna is een ontdekkingsreis door SM-land 

waarbij Suzannes nieuwsgierigheid en experimenteerdrift haar 

tot in alle hoeken van de SM brengen. Suzanne ontdekt dat 

SM niet een verzameling is van enge gemaskerde mensen in 

zwart leer, maar eerder een vorm van alternatieve seksualiteit, 

een variatie op en uitbreiding van de seksspelletjes die voor veel 

mensen normaal zijn. 

Suzanne M. (1969) is afgestudeerd in de astrof\ysi\ca. Ze werkt 

als zelfstandig ondernemer in de IT en woonde lange tijd in 

Sili\con Valle\y. Met haar internetbdedrijven kreeg ze veel aan-

da\cht in de media. Ze heeft een groot media-netwerk en vindt 

het leuk interviews te geven. Sinds de jaren negentig onder-

houdt ze een informatieve website over SM, de eerste in ons 

taalgebied.

Van meisje 
      tot meesteres
Het seksuele leven van Suzanne M. 

Suzanne M. 
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‘Wil je iets met me doen?’

‘Iets doen? Hoe bedoel je?’

‘Nou, ik zou je wel graag 
willen vastbinden, en dan 
dingen met je doen.’

‘Een uitstekend boek, 
goed geschreven en voor 
niet-ingewijden zoals ik, 
zeer onthullend.’

– S\ytze van der Zee tijdens 

het onderzoek voor zijn nog 

te vers\chijnen boek over 

pijnervaringen. 
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