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voorWoord | ceeS van eijk

Dynamische 
samenleving

inhoud
voor transgenders, naasten en 

andere geïnteresseerden

Kom op 25 mei 
2013 naar 

het t-festival 
amersfoort!

     12.00    21.00 

 25 mei 2013

nederland is een diverse samenleving, in 
allerlei opzichten. onze stad amersfoort is 
dat gelukkig ook. verschillen tussen men-
sen brengen dynamiek in een samenleving: 
verschillende kwaliteiten en inzichten.

dat divers ook genderdivers is, is nog niet 
zo bekend en ook niet wat het in je leven 
kan betekenen om transgender te zijn. ik 
gebruik transgender hier als parapluterm 
voor een genderdiverse groep mensen. 
daarbinnen is de diversiteit natuurlijk ook 
groot, geen mens is hetzelfde.

elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, 
kennis delen, contacten leggen: het onder-
steunt het zoeken en vinden van je eigen 
positie in de samenleving. t-amersfoort ont-
moet elkaar iedere maand. daar ben ik trots 
op, want het is waardevol. met het t-festival 
hopen wij dat nog veel meer mensen elkaar 
zullen inspireren. transgenders, hun naas-

ten, maar ook de bredere samenleving die 
vaak nog onwetend is over genderdiversi-
teit. 

met dit magazine, als opmaat naar het fes-
tival, kan ook iedereen die niet kan komen 
zien hoe  - soms ingewikkeld, maar ook 
mooi  - een genderdiverse samenleving 
kan zijn. ik dank iedereen hartelijk die heeft 
bijgedragen aan dit magazine en het festi-
val en heet iedereen van harte welkom in 
amersfoort. 

cees van eijk

Wethouder diversiteit gemeente amersfoort
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al bij de eerste ont-
moeting met Chris valt 
zijn ongedwongenheid 
op. ‘Zijn’ ongedwon-
genheid, want Chris 
is en voelt zich man. 
hij heeft nooit met zijn 
genderidentiteit gewor-
steld. hij is gewoon een 
man die graag kleding 
draagt die normaal 
door vrouwen wordt 
gedragen. 
voor chris ligt het kraakhelder. “dat ik 
als man soms vrouwenkleding draag, 
betekent voor mij niet dat ik daarmee 
pretendeer een vrouw te zijn. moet ik 
mijzelf dan travestiet noemen? moet 
het überhaupt een naam hebben? toen 
vrouwen broeken gingen dragen, deden 
zij ook niet net alsof zij mannen waren. 
vrouwen zijn daarin veel gemakkelijker 
dan mannen. dat zal dan wel, als ik die 
al heb, mijn vrouwelijke kant zijn.”

Was het altijd zo eenvoudig?
“op de kleuterschool wilde ik al een 
balletpakje met een maillot aan. mijn 
moeder stoorde zich er later aan dat ik 
mijn wenkbrauwen epileerde. daarna 

heb ik het thuis nooit meer ergens over 
gehad.” 
Wat voor hemzelf zo evident was, bleek 
toch vaak een barrière in die hokjessa-
menleving. “Want dat vrouwen het leuk 
vinden om pakken te dragen én op hoge 
hakken te lopen, daar maakt niemand 
zich druk over, maar als man heb je wel 
iets uit te leggen. en dan hebben we het 
nog niet eens over make-up.”

De flair waarmee Chris zich uitdrukt, de 
zelfverzekerdheid waarmee hij zijn man-
nelijke gebaren combineert met rode lip-
penstift laat de wereld van de absolute 
tweedeling in mannelijk en vrouwelijk 
onmiddellijk vervagen. hij geniet van 
zijn werk als beheerder van een gebouw 
dat een keur aan kunstzinnige bedrijfjes 
huisvest. in deze creatieve omgeving 
mag hij zijn wie hij is: blijmoedig, stoer 
en gek op uitgaan, gezelligheid en cul-
tuur. 

chris: “de mythe die transgenders voor-
al zelf in stand houden en waarmee ik 
zou willen afrekenen, is de slachtofferrol 
in de boze buitenwereld vol onbegrip 
waarin zij zichzelf koesteren. Stap de 
wereld in en doe gewoon mee.”

 Stap de wereld in en 
doe gewoon mee
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in het café waar we  
elkaar ontmoeten, 
praat mijke honderd-
uit. Ze is filosoof, 
maakt theater en is 
medeorganisator van 
transcreen, het trans-
gender filmfestival in 
amsterdam. Genoeg 
gespreksstof dus.
mijke woont in een woongroep of een 
“langs-elkaar-heen-leefgroep, zoals 
we het zelf gekscherend wel eens 
noemen, omdat iedereen erg druk is”. 
haar studio wordt gedomineerd door 
boeken, films en twee poezen. mijke 
praat bevlogen over wat haar bezig-
houdt. ze springt van het ene onder-
werp moeiteloos over op het andere en 
is soms ineens stil om naar het juiste 
woord te zoeken. die woordkeuze is 
voor haar niet iets om lichtzinnig mee 
om te gaan. “als ik mezelf zou moeten 
identificeren dan noem ik me allereerst 
‘queer’. ‘Queer’ bevalt me aangezien 
het een non-standaard gender kan om-
vatten, maar ook een non-standaard 
seksualiteit.”

ook al heeft mijke een transitie van 
een mannelijk lichaam naar een vrou-
welijk lichaam meegemaakt, het ver-
haal van haar ‘trans’-geschiedenis laat 
zich eerder lezen tegen een sociaal-

politieke achtergrond dan in medische 
handelingen. ‘Queer’ zet zich af tegen 
heteronormativiteit, het stelsel van 
regels, geboden en gedragingen waar 
‘echte’ mannen en vrouwen zich aan 
houden. mijke: “er is in amsterdam 
een levendige queergemeenschap. 
‘Queer’ probeert zich te ontworstelen 
aan de onderdrukkende, vrouwonvrien-
delijke en homofobische standaard. 
We zoeken naar nieuwe antwoorden 
op vragen rondom gender en seksua-
liteit.”

met tranScreen draagt mijke bij aan 
het pleidooi voor de diversiteit van 
de gemeenschap. Het filmfestival wil 
naast herkenbare ook nieuwe, an-
dere transgenderverhalen vertellen. 
“dat laatste is zeer belangrijk voor 
me. ik heb me nooit thuis gevoeld in 
het verhaal dat ik geboren ben in een 
verkeerd lichaam. ik heb één lichaam 
en dat is dit. het bestaat ook uit meer 
dan alleen maar geslachtskenmerken. 
zonder dit lichaam was ik geen trans-
gender geweest. dat ben ik wel en ik 
ben er ook trots op.” 

na een brede lach vervolgt  mijke: 
“mensen verder kunnen laten kijken 
dan het stereotype. dat is nodig voor 
transmensen, hun familie en iedereen 
die onbekend is met genderdiversiteit. 
er is nog een hoop te winnen.”

Verder kijken dan 
het stereotype
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trudy is 36 jaar getrouwd 
met Koos, maar Koos 
wil sinds een tijdje 
liever Jacinda genoemd 
worden. hoe ingrijpend 
dat voor trudy is, vertelt 
ze in een rustig relaas 
aan de grote, zwarte tafel 
in hun bovenwoning. Zo 
nu en dan staat er water 
in haar ogen en herhaalt 
ze: “ik heb het nog 
steeds geen plek kunnen 
geven.”
Sinds februari vorig jaar weet trudy dat haar 
man ‘trans’ gevoelens heeft. Haar eerste 
reactie was: bekijk het maar. kort daarna 
besloot ze dat ze hun huwelijk niet zomaar 
aan de kant wilde zetten. Foto’s van de 
kleinkinderen staan op de schoorsteenman-
tel. het interieur is strak ingericht met details 
in paars- en grijstinten. aan de muur hangt 
een foto van hun leonberger.

 “thuis loopt hij in vrouwenkleding. hij gaat 
steeds verder en heeft al twee gesprekken 
met de psychiater bij het vu medisch cen-
trum gevoerd. hij wil all the way gaan. daar 
is hij 100% van overtuigd.” hoe ver trudy 
daarin mee zal gaan, overziet ze nu nog niet. 
koos is in dit proces veel verder dan zij en 
dat maakt het extra ingewikkeld. “iedere stap 
is voor mij weer grensverleggend. bij iedere 
nieuwe ontwikkeling denk ik: vind ik dit nou 
leuk of niet leuk? als hij me wil knuffelen, 
vraag ik me af: heb ik nu mijn man of mijn 
vrouw voor me?”

op een bijeenkomst georganiseerd door de 
patiëntenorganisatie transvisie waar trudy 
een keer is geweest om met lotgenoten te 
praten, werd er gesproken over alle veran-
deringen waar de naaste omgeving mee te 
maken kan krijgen tijdens een transitie. “ver-
anderende seksualiteit, wisselende stemmin-
gen door de hormonen, de ‘puberteit’ waar je 
partner in komt door de hormoonbehande-
ling. het was al gauw één grote huilpartij.”

met haar jongste dochter praat trudy er 
regelmatig over. haar dochter noemt het 
een rouwproces. “niet dat we alleen maar 
hierover praten hoor. ik wil mijn dochter er 
niet te veel mee belasten. er is ook meer in 
het leven.” trudy werkt, nadat ze jarenlang 
eigenaresse van drie winkels was, nu weer 
met grote voldoening in de thuiszorg. ook 
de kleinkinderen brengen trudy veel plezier. 
als ze komen logeren, laat koos zijn vrou-
wenkleren aan. “kinderen hebben toch een 
andere logica. het maakt ze niks uit of opa 
een broek of een rok aan heeft.” 

de drie kinderen en de kleinkinderen we-
ten het, maar de rest van de familie weet 
het nog niet. binnenkort willen ze het gaan 
vertellen. trudy verwacht dat de familie het 
wel zal accepteren. “maar ze zullen meteen 
vragen: hoe is het voor jou, truud? ja en ik 
weet het niet. hij zit op de sneltrein en ik op 
de stoptrein. ongemerkt ga ik steeds verder 
mee in het proces. ik laat het allemaal maar 
over me heen komen. Stap voor stap zal ik 
wel zien hoe ik ermee omga, maar zwaar is 
het wel.”

Hij zit op de sneltrein, 
ik op de stoptrein
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alles is saai en grijs 
de ochtend van het 
interview met aris, van 
de jaren ’80 bouw van 
zijn woonwijk tot de 
lucht erboven. totdat 
aris zijn voordeur 
openzwaait… honden 
blaffen, kanaries 
fluiten schel en een 
prachtige dame gehuld 
in een zwart kanten 
jurk met opvallend 
blauwe oogschaduw 
op nodigt me uit 
verder te komen.
meer contrasten tekenen zich af naar-
mate we in gesprek raken. “vanaf mijn 
kindertijd zag ik meisjes en vrouwen 
al als mijn gelijken en dat gevoel was 
wederzijds.” aris kleedt zich graag 
in victoriaanse jurken compleet met 
korset. hij heeft lange, paars gelakte 
nagels en zijn interieur is bont gekleurd 
en vol vrouwelijke vormen. maar naast 
de pinupbeeldjes staan de miniatuur-
autootjes en tegen het klassiek ge-
bloemde behang hangt een foto van 
aris in militaire kleding. “ik heb altijd 
echte mannenberoepen gehad. na 
mijn diensttijd in libanon, werkte ik als 
beroepsmilitair en daarna als vracht-
wagenchauffeur.”

kan het goed samengaan? “als vracht-
wagenchauffeur is het niet praktisch 

om me te kleden als vrouw in mijn 
victoriaanse stijl. je kleding gaat dan 
gauw kapot. dus dan draag ik een 
spijkerbroek en een
 t-shirtje. maar mijn collega’s weten 
het wel. Sinds een jaar ben ik er open 
over dat ik liever een vrouw ben. er is 
goed op gereageerd. ze wisten altijd al 
wel dat ik een aparte ben. Sommigen 
komen geïnteresseerd naar me toe 
met serieuze vragen.”

aris noemt zichzelf geen transgender, 
want hij wil zichzelf niet in een hokje 
plaatsen. hij wil graag het pad op van 
hormoonbehandeling en hij verlangt 
ernaar echte borsten te hebben. of hij 
nog verder wil gaan dan dat, weet hij 
nog niet. het maakt hem ook niet uit of 
hij man of vrouw genoemd wordt. hij 
heeft het beiden in zich, maar sinds 
hij zich openlijk als vrouw kan uiten 
wanneer hij wil, voelt hij zich gelukkiger 
dan ooit.

voor zijn vriendin gaat het soms al-
lemaal wat snel. met haar en zijn drie 
zoons probeert hij rekening te houden. 
hoe anderen erover denken, vindt aris 
onbelangrijk. “ik ben een opvallende, 
extravagante verschijning en rijd in een 
grote amerikaanse pick-up. ik houd 
daar gewoon van. ik doe niets met 
als doel op te vallen en doe niemand 
kwaad met hoe ik ben. ik wil leven 
zoals ik dat wil.”

Amerikaanse auto’s 
en Victoriaanse jurken
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achter een zware, 
gesneden deur gaat een 
imposant trappenhuis 
schuil. rense bewoont 
een ‘uit de kluiten 
gewassen kamer met 
keukenblok’ in een 
statig 19e-eeuws pand. 
“vroeger heette dit 
een studentenhuis, 
maar niemand is meer 
student.” 
dat rense zichzelf als transman beschouwt, 
is niet altijd vanzelfsprekend voor hem 
geweest. “ik kom uit een superfeministisch, 
geëmancipeerd gezin. mijn moeder is pro-
grammeur. meisjes en vrouwen konden alles 
doen wat jongens en mannen ook konden. 
niemand vond het gek dat ik me als meisje 
voor militaire geschiedenis interesseerde.”

het gevolg was dat rense als kind geen 
woord kon vinden dat uitdrukte waarin hij 
zich anders voelde. pas in de puberteit ont-
dekt rense dat zijn anders-zijn iets met gen-
der te maken heeft. eerst noemt hij zich een 
tijdje genderqueer, maar na verloop van tijd 
voelt hij dat hij de stap naar transman echt 
nodig heeft om uiterlijk en identiteit samen te 
laten vallen.

nu na tweeënhalf jaar hormoonbehande-
ling klopt de verpakking. “Het is wel fijn 

dat de buitenwereld je niet de hele tijd als 
meisje ziet, terwijl je een jongen bent. maar 
een andere persoon word je er niet van. 
lichaam en gender vind ik allebei vrij kleine, 
onbelangrijke dingen in het leven. maar als 
die dingen niet kloppen worden ze ineens 
ontzettend irritant. Stel je een symfonieorkest 
voor. een volstrekt onbelangrijk instrument 
speelt heel erg vals. dat instrument wordt 
dan toch ineens belangrijk, omdat hij het 
hele concert verpest.”

tegenwoordig zit rense lekker in zijn vel, 
hoewel er toch al nooit sprake is geweest 
van een gender gerelateerde depressie. Wat 
hij wel erg vervelend vond, was de lange 
wachttijd. “er was een wachtlijst van onge-
veer een jaar bij het genderteam en dan nog 
de gesprekken bij de psycholoog gedurende 
driekwart jaar, voordat ik eindelijk aan die 
hormonen kon beginnen. ik vond het heel 
erg moeilijk dat iemand anders zoveel macht 
had over mij en mijn keuzes met betrekking 
tot mijn lichaam.” 

naast zijn werk als conservator in het nati-
onaal bevrijdingsmuseum in groesbeek, is 
rense coördinator van de transgendergroep 
nijmegen. hij organiseert er allerlei activitei-
ten en evenementen en onderhoudt con-
tacten met andere organisaties. “ik kan wel 
zeggen dat transgenderemancipatie naast 
mijn werk mijn grote passie is.”

Een onbelangrijk  
instrument dat  
vals speelt
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De avond van het 
interview draagt leandra 
een lange, smalle rok met 
daarboven een glanzende 
blouse. Grote, glimmende 
oorbellen bungelen 
tussen het sluike 
pruikenhaar. Kleding is 
heel erg belangrijk voor 
haar. “ik vind dit zo leuk 
om te doen, gewoon weer 
even gezellig een avondje 
als vrouw de deur uit. ik 
vind dat zalig!”
overdag tijdens haar werk als storingsmon-
teur in de elektrotechniek draagt leandra 
haar mannenkleding. “daar draag ik dan 
bijvoorbeeld wel een kanten hemdje onder. 
en ik heb altijd mascara op!” de reacties zijn 
wisselend. Soms vraagt een collega waarom 
‘hij’ dat doet en dan is het antwoord simpel-
weg: “omdat ik me daar prettig bij voel.”

fijne reacties zijn er ook. laatst was ze bij 
een oudere vrouw thuis om een storing aan 
de verwarmingsketel te verhelpen en de 
vrouw zei: ‘Wat een prachtige ogen heb jij!’ 
“en dan heb je soms ineens een leuk ge-
sprek. dat overkomt me wel vaker. je kunt 
op zo’n moment ook weer even je verhaal 
kwijt.”

leandra en haar vrouw hebben een vreselijk 
moeilijke tijd gehad. pas in 2000 ontdekte 
Leandra (toen nog theo) ‘zijn’ vrouwelijke 
kant. ‘Hij’ heeft met zichzelf geworsteld in die 
tijd, zijn trans-zijn geaccepteerd en gedacht 

dat zijn vrouw er maar aan moest wennen. 
“dat was de grootste fout die ik ooit had kun-
nen maken. als ik naar een t&t-avond ging, 
was mijn vrouw de hele voorafgaande dag 
één brok spanning.”

die stress is er nu wel vanaf. “geleidelijk aan 
kan er steeds iets meer en mag ik me nu 
bijvoorbeeld wel thuis omkleden. maar mijn 
vrouw wil het nog altijd niet zien. ik loop naar 
boven, kleed me om, doe mijn make-up, loop 
de trap af en naar buiten. om zover te ko-
men, hebben mijn vrouw en ik veel moeten 
praten. ook bij een psycholoog. dat is  erg 
goed geweest.”

de t&t-avonden staan inmiddels open en 
bloot op de kalender en de naailessen ook. 
de vrouwenkleding mag gewoon in de kast, 
mannen- en vrouwenschoenen staan lekker 
door elkaar. 
er is een strikte afspraak met haar vrouw 
over hoe ver leandra mag gaan. in haar 
dagelijkse uiterlijk betekent dat bijvoorbeeld: 
mascara wel en ringen niet. verstrekkender 
is dat leandra geen hormonen zal gaan ne-
men, hoewel ze dat eigenlijk best zou willen.

 “We hebben voor elkaar gekozen en ook 
door moeilijkere periodes zul je samen heen 
moeten. ik vind dat heel erg belangrijk. ik 
hou nog steeds van haar. daarom respec-
teer ik haar grenzen. ik moet er toch niet aan 
denken om in een flatje te zitten waar ik dan 
wel helemaal compleet vrouw kan zijn, maar 
zonder haar. dan weet ik zeker dat ik niet 
gelukkig zou zijn.”

De naailes open en 
bloot op de kalender
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op het friese platteland 
woont een vrouw die een 
uitzonderlijke jeugd be-
leefde. toen zij een jonge 
vrouw-in-wording van 
zestien was, kwam haar 
vader als uit het niets 
aanzetten met grote bor-
sten en verhalen over 
hormonen en operaties. 
hij was erover uit: hij wil-
de vrouw worden. 
zijn depressie verdween, maar Sabine 
voelde zich bedrogen. “ik kende hem als een 
mannelijke man met stereotype manneni-
deeën en ineens bleek hij geïnteresseerd in 
make-up en kleding, net als ik.
ik ging me afzetten, kleedde me juist manne-
lijk en liet mijn haar kort knippen.”

haar lange blonde haren laten tegenwoordig 
geen twijfel over sabine’s vrouwelijkheid 
bestaan. Sabine is schrijfster en illustrator. 
onlangs verwerkte ze haar jeugdervaringen 
in de grotendeels autobiografische roman 
‘Wissel’. Graag zou ze zien dat er meer aan-
dacht komt voor kinderen van transgenders, 
voor de gevoelens waar zij mee te maken 
krijgen wanneer zij hun vader in een vrouw 
zien veranderen of hun moeder in een man. 

Sabine gunt het deze kinderen om uit de 
schaduw te komen. “mijn gevoel gaat vooral 
uit naar adolescenten met een ouder die op 
latere leeftijd een transitie aangaat. deze 
kinderen zijn op een leeftijd dat ze zelf ook 

naar een identiteit zoeken en krijgen te ma-
ken met de vaak allesoverheersende identi-
teitsproblematiek van hun vader of moeder.”

het lijkt misschien paradoxaal, maar Sabine 
vindt wel dat trans-zijn en geslachtsveran-
dering meer bekendheid moeten krijgen. “ik 
denk dat er door normalisering meer begrip 
kan komen, ook voor de naaste familiele-
den. essentieel is dat er ruimte komt voor 
alle gevoelens waar ‘kinderen-van’ mee te 
maken krijgen. het is namelijk even bescha-
mend voor een ‘kind-van’ om het over de 
geslachtsdelen van een ouder te hebben als 
voor de transgender in kwestie.”

door te tekenen en schrijven weet Sabine 
haar gevoelswereld te reguleren. “er is me 
veel overkomen, maar als ik schrijf, ben ik 
degene die bepaalt wat er gebeurt. ik moet 
iedere dag iets maken, dat is voor mij als 
ademen.” 

zes jaar geleden liet haar vader weten dat 
hij toch liever weer als man wilde leven en 
hij ging een tweede transitie aan. de gender-
dysforie van sabine’s vader heeft een grote 
rol in haar leven gespeeld. alleen op een ne-
gatieve manier? “nee, problemen ga ik niet 
uit de weg. ik verwacht vaak het ergste met 
als voordeel dat ik niet gauw meer ergens 
raar van opkijk.”

Meer informatie over Sabine’s verhaal:
http://dewandeling.kro.nl/seizoe-
nen/2013-1/afleveringen/20-04-2013

Van normalisering 
naar meer begrip
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Sabine
leeftijd: 44
WoonplaatS: 
Sexbierum

Het festival gaat ook over 
de sociale aspecten van 
een transitie, wat er in je 
omgeving gebeurt. Daarom 
staat in het magazine ook 
een portret van iemand uit 
de omgeving. Dit portret gaat 
over een ouder die de keus 
voor een transitie herziet, dat 
gebeurt maar bij een kleine 
groep.



irene
leeftijd: 54
WoonplaatS: 
breda
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irene meldde zich onlangs 
bij een vrouwenforum 
op internet aan. Ze 
heeft direct open kaart 
gespeeld en verteld dat ze 
een transvrouw is. Daar is 
positief op gereageerd. 
Waar gaat het over op het vrouwenforum? 
“het is een algemeen vriendschapsforum. 
het gaat over vrouwendingen. dat kan van 
alles en nog wat zijn: make-up, kinderen, 
eten, drinken, veel gezelligheid… een soort 
virtuele kroeg. er zijn ook wel eens mannen 
bij hoor. maar met vrouwen onder elkaar is 
het toch anders. het praat gewoon wat mak-
kelijker.” 

Als kind opgroeiend in de jaren ’60 werd 
irene gepest. ‘Hij’ zat op een jongensschool. 
dat was geen pretje, maar hoe dat kwam 
had irene niet in de gaten. eind lagere 
schooltijd ontdekte irene dat ‘hij’ het leuk 
vond om meisjeskleren aan te trekken. toen 
‘hij’ een verkleedpartijtje met vriendjes wilde 
doen, kwam ‘hij’ erachter wat er met ‘hem’ 
aan de hand was. 

om geaccepteerd te worden, paste irene 
zich aan de heersende norm aan. irene 
trouwde, kreeg drie kinderen en leefde een 
mannenleven. behalve af en toe het bezoe-
ken van een t&t-avond gaf irene nauwelijks 
aan haar ‘trans’ gevoelens toe. totdat in de 

jaren ’90 het internet opkwam. “Dat was een 
openbaring. Wat volgde was de shock. ik 
had tot dan toe altijd gedacht dat ik travestiet 
was. De één na de andere ‘vriendin’ ging in 
volledige transitie. iedereen met wie ik mij 
kon associëren ging vele stappen verder.”

de afgelopen jaren stonden voor irene in het 
teken van zelfacceptatie en een voorzichtig 
naar buiten toe treden. er ligt nog een flinke 
hobbel te nemen, vóór ze de weg van een 
transitie openlijk kan gaan onderzoeken. 
Haar partner wilde destijds niets van irene’s 
transgevoelens weten. Sindsdien negeren 
ze het onderwerp. dat doodzwijgen wil irene 
binnenkort doorbreken. “ik wacht op het 
goede moment… dat de sfeer goed is en we 
alleen thuis zijn. dan wil ik erover praten en 
vertellen dat ik de kinderen wil informeren. 
dat is de volgende stap.”

de kinderen zijn al groot. Weten ze het echt 
niet? “nou ja, misschien vermoeden ze wel 
iets. ze weten dat papa een watje is, dus…” 
irene lacht hardop. Wat maakt nu toch dat 
verschil tussen man en vrouw, los van het fy-
sieke? “mannen zijn vaak oplossingsgericht. 
als je ergens mee zit, dan wil je wel eens 
gewoon even je hart luchten. mannen komen 
dan onmiddellijk met een oplossing en dat 
vind ik enorm irritant.” irene lacht.. “en dat 
vinden de meeste vrouwen irritant.”

Met vrouwen onder elkaar 
praat gewoon makkelijker
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drempels te nemen. 
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persoon? 
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laten we eerst proberen vast te stellen wat 
het begrip transgender inhoudt. het begrip 
(b)lijkt in de loop van de tijd veranderd te 
zijn. in het verleden was er een duidelijke 
scheiding tussen transgenders en andere 
mensen die op welke wijze dan ook gen-
derdysforisch zijn. een geslachtsidentiteits-
stoornis dus.
mede door invloed van internationale 
gewoontes wordt het begrip transgender 
in toenemende mate voor iedereen in het 
t-spectrum gebruikt. ook voor deeltijdvrou-
wen en -mannen dus. niet iedereen is het 
daarmee eens, dus houden we ons hier zo 
veel mogelijk aan de aanduiding t’s.

Het jezelf realiseren dat je ‘anders’ bent is 
voor velen de eerste drempel, direct ge-
volgd door de hele dierbare mensen in je 
omgeving.
vaak is dat het eerste moment dat je je re-
aliseert dat je een transitie normaal gespro-
ken niet alleen doet; de mensen met wie je 
te maken hebt doorlopen ook een transitie. 
voor hen is het soms zelfs moeilijker dan 
voor de t-persoon zelf. ouders kunnen 
het er erg moeilijk mee hebben. eén van 
de vaak gehoorde reacties is “dat gaat wel 
over”. verdringing is dan regelmatig het 
gevolg. verdringing die lang kan duren en 
niet zelden leidt tot een huwelijk waaruit 
kinderen worden geboren.
dat maakt de drempels die je hebt te ne-
men er niet minder op. er zijn wel degelijk 
relaties die een transitie doorstaan, maar 
in (te)veel gevallen leidt het ‘uit de kast ko-
men’ tot een breuk. toch maar doorgaan? 

heimelijk dan? vrijwel altijd loopt dat spaak. 
vroeg of laat wordt je betrapt en dan voelt 
de partner zich (begrijpelijk) vaak verraden.

is het hele t-leven dan een aaneensluiting 
van moeilijk te nemen drempels en droefe-
nis? nee, absoluut niet. zie het onder ogen 
en aarzel niet om gespecialiseerde hulp in 
te roepen. je huisarts kan je soms (!) op 
weg helpen, maar er zijn legio gevallen be-
kend waarbij de t door de huisarts eerder 
de put in wordt geholpen dan er uit.
een organisatie als transvisie zorg heeft 
de juiste kennis in huis om niet alleen jou 
bij te staan, maar ook de juiste adviezen te 
geven hoe je je naasten informeert. hoe je 
omgaat met je school, je werk, enzovoort. 
erg belangrijk en het kan voorkomen dat 
een partner of kinderen geestelijk zwaar 
verminkt raken.

Wend je ook tot een van de genderteams: 
van het vu medisch centrum, het univer-
sitair medisch centrum groningen, of de 
psycho informa groep.

zoek ook contact met gelijkgestemden. 
hoe onderling verschillend t-mensen ook 
mogen zijn, zij kunnen je vaak bruikbare 
adviezen geven of een hart onder de riem 
steken.

Dre
mpe
ls eva van engelenhoven,

mede-initiatiefneemster 
van t-amersfoort
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‘Worden wie je bent. Het leven 
van transgenders in Nederland’ 
een interview met schrijver & onderzoeker saskia Keuzenkamp





prof. dr. Saskia keuzenkamp 
(1959) is socioloog en sinds kort 
werkzaam bij movisie, een landelijk 
kennisinstituut en adviesbureau op 
het gebied van sociale vraagstuk-
ken. tot begin 2013 was zij afde-
lingshoofd van de onderzoeksgroep 
emancipatie, jeugd & gezin bij het 
Sociaal en cultureel planbureau 
(Scp). in november 2012 werd 
haar boek ‘Worden wie je bent. Het 
leven van transgenders in neder-
land’ gepubliceerd.

Waarom dit onderzoek en waar-
om nu?
“We hebben het onderzoek uitge-
voerd op verzoek van het ministerie 
van onderwijs, cultuur en Weten-
schap. het Scp doet onder meer 
onderzoek naar de houding van 
de bevolking tegenover minder-
heidsgroepen en de acceptatie 
van bijvoorbeeld homoseksualiteit. 
transgenders zijn ook zo’n minder-
heid en eigenlijk wisten we daar 
nog weinig van. daarnaast werd 
de transgenderbeweging zelf ook 
actiever en kent het ministerie sinds 
een paar jaar een specifiek trans-
genderbeleid. er ontstond meer 
behoefte aan informatie over hoe 
het met transgenders in nederland 
gaat. en aan uitgebreidere informa-
tie dan al in losse verhalen be-
stond. We wilden echt een breder 
onderzoek doen, bedoeld om er 
beleid op af te kunnen stemmen.”

Je noemt al de homoseksuelen. 
in hoeverre is het belangrijk de 
groep transgenders los van de 
groep homoseksuelen te be-
schouwen?
“het is echt iets totaal anders. bij 
homoseksualiteit gaat het om je 
seksuele voorkeur. en bij transgen-
ders gaat het om je identiteit, om 
wie je bent. het gaat niet alleen om 
mensen die als vrouw geboren zijn 
maar zich man voelen of als man 
geboren zijn en zich vrouw voelen. 
er zijn ook mensen die zich man 
noch vrouw voelen of juist man en 
vrouw en dat in verschillende ver-
houdingen tot elkaar. hun seksuele 
geaardheid staat er los van. trans-
genders kunnen net als iedereen 
heteroseksueel, homoseksueel of 
biseksueel zijn.”

op dit punt bestaat bij een bre-
der publiek misschien nog wel 
eens verwarring..?
ja, als je er verder nog weinig van 
weet, lijkt het allemaal een beetje 
hetzelfde. terwijl het toch om iets 
wezenlijks anders gaat.”

tussen ongeveer 2009 en nu zijn 
er allerlei rapporten, studies, 
boeken en documentaires in 
nederland over transgenders 
gepubliceerd, met als meest 
recentelijke uitgave het boek 
“De maakbare man” van maxim 
februari. vanwaar die schijnbaar 

plotselinge maatschappelijke 
belangstelling?
“ik denk dat het uitmaakt dat de 
transgenderbeweging zelf actie-
ver is de laatste jaren en er beter 
in slaagt om aandacht te krijgen. 
misschien is het ook een soort 
vervolg op de vrouwenemanci-
patie, die natuurlijk ook gaat over 
vrouwelijkheid en mannelijkheid 
en de rol van mannen en vrouwen. 
in de slipstream daarvan volgde 
de homo-emancipatie die daarvan 
geprofiteerde. Wellicht dat de trans-
genderemancipatie daar weer een 
vervolg op is.”

Uw rapport bevat naast veel cij-
fers over uw onderzoeksresulta-
ten ook individuele, persoonlijke 
verhalen van mensen. Waarom 
heeft u voor deze vorm gekozen?
“cijfers zijn natuurlijk belangrijk, 
omdat de overheid daar vooral 
behoefte aan heeft. als je zegt 
dat arbeidsongeschiktheid onder 
transgenders veel voorkomt, wat is 
dan veel? of depressie komt vaak 
voor. hoe vaak dan? maar voor 
een beeld van hoe één en ander 
concreet uitwerkt in het leven van 
transgenders zijn de verhalen van 
mensen zelf veel aansprekender. 
veel transgenders hebben de 
mogelijkheden in de schriftelijke 
vragenlijst gebruikt om toelichting 
te geven. zij wilden kennelijk erg 
graag hun verhaal kwijt. ze hopen 
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op wat meer begrip voor waar ze 
mee te maken krijgen.”  

Wat zijn voor u de meest opval-
lende conclusies uit het onder-
zoek?
“Sommige dingen waren wel te 
verwachten, maar de cijfers waren 
soms hoger dan ik vermoedde. het 
grote aantal transgenders dat de-
pressief en eenzaam is en de hoge 
mate waarin suïcidegedachten 
voorkomen bijvoorbeeld. dat zijn 
toch behoorlijk schokkende uitkom-
sten. als je dit afzet tegen de cijfers 
van de gehele bevolking zie je 
een enorm groot verschil. Wat ook 
opvalt, is dat een grote groep trans-
genders niet naar buiten durft te 
treden met zijn trans-zijn uit angst 
voor negatieve reacties uit hun 
omgeving. maar veel respondenten 
die dat uiteindelijk wel gedaan heb-

ben, vonden die reacties heel erg 
meevallen. “had ik het maar veel 
eerder gedaan”, schreven sommi-
gen. als mensen genderambigue 
gevoelens bij zichzelf ontdekken, 
maken ze een ingrijpend proces 
door. daar hoort vaak een peri-
ode van worsteling met de eigen 
identiteit bij: wat is er  eigenlijk 
precies met me aan de hand? dat 
is natuurlijk erg ingewikkeld en je 
behoort tot een kleine minderheid.  
daar komt de angst voor het uit de 
kast komen bij. het blijkt nu dat bij 
de overgrote meerderheid die angst 
niet strookt met de praktijk. dat 
vond ik ook wel weer een mooie, 
positieve uitkomst. 

in die zin bevat uw rapport niet 
alleen bruikbare informatie voor 
de overheid maar ook voor trans-
genders zelf. het kan anderen 

bemoedigen de stap te zetten? 
“ja, het lastige is wel dat er ook 
voorbeelden zijn waarbij het niet 
goed uitpakt. met name bijvoor-
beeld op het werk. dat is soms 
echt erg moeilijk. je weet natuurlijk 
niet van tevoren hoe dat bij jou zal 
uitpakken. maar als je ziet dat het 
in de meeste gevallen eigenlijk 
meevalt, is dit wel bemoedigend. 
het is wel raadzaam dat wie ermee 
naar buiten treedt, steun om zich 
heen mobiliseert voor als het toch 
moeilijker blijkt te zijn. ze moeten 
er niet in hun eentje mee worstelen. 
mensen op wie ze terug kunnen 
vallen en met wie ze kunnen praten 
zijn vreselijk belangrijk.”

een essentieel thema is emanci-
patie en daarmee samenhangend 
taboedoorbreking. Wat is hier-
voor nodig volgens u?
“vooral veel bekendheid. in die zin 
helpt alle publiciteit wel mee. neem 
het boek van maxim februari, een 
persoonlijk verhaal gecombineerd 
met heel veel informatie. dat heb-
ben we in mijn onderzoeksrapport 
ook geprobeerd. over sommige 
onderwerpen geven we ook infor-
matie, zodat mensen weten waar 
transgenders die een transitie 
willen ondergaan zoal mee te ma-
ken krijgen. bijvoorbeeld dat een 
volwassen persoon met mannelijk 
geboortegeslacht die zich tot vrouw 
wil laten transformeren een lang 

Als mensen 
genderambigue 
gevoelens bij zichzelf 
ontdekken, maken 
ze een ingrijpend 
proces door.



traject moet doorlopen. onderdeel 
van dit traject is een hormoonbe-
handeling. dan zie je er een tijd uit 
als een soort gemankeerde vrouw 
en je gevoelsleven en gedrag 
veranderen onder invloed van de 
toegediende vrouwelijke hormonen. 
dit is een indringend proces en 
gedurende deze fase ben je erg 
kwetsbaar. met de groep transgen-
ders waarbij die veranderingen erg 
opvallen en de genderrol of gen-
deridentiteit gedurende die periode 
onduidelijk is, hebben mensen in 
de omgeving toch vaak moeite. 
iemand wordt dan als ‘raar’ erva-
ren. ik denk dat het belangrijk is, 
dat mensen goed weten dat dit hen 
dus kan overkomen. daarom is het 
belangrijk dat er goede voorlich-
ting komt, onder meer op scholen. 
voor kinderen en volwassenen die 
zelf met dit soort genderambigue 
gevoelens rondlopen en voor ieder 
ander om te weten dát het voor-
komt en niet zo raar is als dat het 
lijkt.” 

De zorg voor transgenders kan 
ook beter. Dit betekent dat er 
meer geld nodig is voor bij-
voorbeeld uitbreiding van de 
genderteams (de multidiscipli-
naire, specialistische zorgteams 
gericht op transgenders). in deze 
crisistijd ligt dit politiek lastig. 
Waarom moet het toch gebeuren 
volgens u?

“omdat het leed dat we teweeg-
brengen of laten voortduren als we 
niets doen ook geld kost. mensen 
die bijvoorbeeld ernstig psychisch 
lijden doordat ze jaren moeten 
wachten op een transitie, raken 
vaak in een depressie en kunnen 
daardoor niet meer werken. ze 
komen in vaak langdurig in een 
uitkering. een deel slaat misschien 
uiteindelijk de hand aan zichzelf. dit 
leed willen we toch niet als samen-
leving. daarnaast zijn de maat-
schappelijke kosten ervan zo hoog, 
dat het gerechtvaardigd is om meer 
geld voor goede en meer zorg voor 
transgenders uit te trekken. zo 
groot is die groep niet.
een ander belangrijk punt is dat 
binnen de groep transgenders 
maar een deel uiteindelijk een 
geslachtstransitie wil ondergaan. er 
zijn veel transgenders die hele-
maal niet zo ver willen gaan. als bij 
wet geregeld wordt dat de nu nog 
vereiste fysieke aanpassing komt 
te vervallen als voorwaarde om 
het geslacht in de geboorteakte te 
wijzigen, betekent dit in de prak-
tijk dat minder mensen zich willen 
laten opereren. naast erkenning 
van de ervaren genderidentiteit 
voor transgenders, betekent die 
wetswijziging (red.: wetsvoorstel is 
9 april jl. door de tweede kamer 
aangenomen) dus ook een kosten-
besparing voor de samenleving. 
dus geld dat aan de ene kant nodig 

is voor bijvoorbeeld uitbreiding van 
de genderteams, kun je aan de 
andere kant besparen door dit soort 
maatregelen.” 

redeneren de beleidsmakers 
ook zo?  
“er wordt zeker iets met de onder-
zoeksresultaten gedaan. maar in 
het beleid ligt ook de nadruk op het 
verkorten van de wachtlijsten en 
de zorgverzekeraars spelen hierbij 
ook een belangrijke rol. bijvoor-
beeld door meer geld uit te trekken 
voor borstvergrotingen. zo kunnen 
transvrouwen meer uiting aan hun 
genderidentiteit geven. ik hoopte 
dat dit er door het onderzoek en het 
geringe bedrag waarover het over 
gaat wel door zou komen. maar 
uiteindelijk is het in de kamer toch 
afgewezen. dat vind ik dan wel 
weer erg jammer.”

professor dr. paul schnabel, di-
recteur van het sCp, vraagt zich 
in het voorwoord van uw rapport 
af hoe het gaat met de transgen-
ders in nederland. en… hoe gaat 
het met hen?
“We hebben helaas geen aselecte 
representatieve steekproef voor het 
onderzoek, dus we kunnen alleen 
wat zeggen over de groep respon-
denten. met heel veel van hen gaat 
het eigenlijk best goed. de meer-
derheid is bijvoorbeeld aan het 
werk. er bestond een beeld over 

De meesten 
vinden 
zichzelf redelijk
gelukkig.



enorm veel werkloosheid en ar-
beidsongeschiktheid. dit is gedeel-
telijk ook wel zo. de arbeidsonge-
schiktheid is hoger dan gemiddeld 
onder de nederlandse bevolking, 
maar toch is de meerderheid wel 
aan het werk. 
de meesten vinden zichzelf redelijk 
gelukkig. het hangt er natuurlijk 
vanaf in welk perspectief je dit ge-
luksgevoel beschouwt. vergelijk je 
met landen waar transgenders het 
minder goed hebben of vergelijk 
je het met de situatie in nederland 
dertig, veertig jaar geleden? dan 
is er anno 2013 in nederland heel 
veel verbeterd. ik denk dat je over 
het geheel genomen kunt zeggen 
dat het met veel transgenders in 
nederland goed gaat. en zeker 
voor de jongere generatie geldt dat 
er tegenwoordig meer aandacht 
voor transgenders bestaat. de 
acceptatie is vergroot en er is ook 
meer mogelijk.” 

ondanks de moeilijkheden waar 
transgenders en hun naaste 
omgeving mee te maken hebben, 
zijn er dus ook lichtpunten. Wat 
geeft u vertrouwen in de toe-
komst?
“dat er steeds meer transgenders 
uit de kast komen. dat mensen 
kunnen zien dat zij ook gewoon 
mensen zijn. mensen die werken, 
met hun positieve kanten en eigen-
aardigheden, zoals iedereen die 

heeft. doordat er meer bekendheid 
komt, zijn er steeds meer mensen 
die in hun eigen omgeving iemand 
kennen die transgender is. onbe-
kend maakt onbemind, dus daarin 
zit nu een enorme vooruitgang. ik 
heb er veel vertrouwen in dat die 
groeiende bekendheid de groep 
goed doet. tegelijkertijd blijft het 
een minderheidsgroep, waarbij 
altijd persoonlijke kwesties spelen 
waarin mensen in eerste instantie 
een fase doormaken met vragen 
als ‘wie ben ik?’, ‘wil ik dit eigenlijk 
wel allemaal?’, ‘hoe ga ik hiermee 
om?’. Helemaal probleemloos gaat 
dit proces door de stigma’s waar-
mee we opgroeien nooit verlopen. 
transgenders zijn nu eenmaal 
anders dan de overgrote meerder-
heid van de bevolking. maar meer 
bekendheid met het bestaan ervan 
en met de verschillende vormen 
van trans-zijn zal de acceptatie in 
de samenleving zeker goed doen.”

U bent in uw werk al lang bezig 
met achtergestelde groepen of 
groepen die nog volop in een 
emancipatieproces zitten. Wat 
maakte het onderzoek naar deze 
groep mensen voor u bijzonder?
“Wat mij altijd al fascineert is die 
dwingendheid van hoe mannelijk 
of hoe vrouwelijk je moet zijn. dit 
speelt natuurlijk ook al bij vrou-
wenemancipatie. vrouwen die zich 
mannelijk gedragen, hebben het 

ook niet gemakkelijk. voor homo-
seksuelen en biseksuelen geldt 
dat zij last hebben van de vanzelf-
sprekendheid en het normerende 
karakter van heteroseksualiteit, met 
het strikte onderscheid tussen wat 
‘des mans’ en wat ‘des vrouws’ is. 
en voor transgenders geldt dat de 
vanzelfsprekende tweedeling niet 
past. er zijn maar twee seksen, 
maar er bestaan allerlei verschillen-
de gevoelens van mensen hierin. 
het zou goed zijn als er meer 
ruimte komt voor mensen om zich 
uit te drukken hoe ze dat willen. 
daar zouden transgenders baat bij 
hebben en ook homoseksuelen en 
heteroseksuelen.” 
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thomas Wormgoor (1956) is 
coördinator van transvisie 
Zorg, een zorgorganisatie 
voor transgenders die psychi-
sche hulp biedt aan mensen 
met genderidentiteitsvragen, 
genderdysfore gevoelens en 
transseksualiteit en hun omge-
ving. sophie schers (1982) is 
beleidsmedewerker bij trans-
gender netwerk nederland. 
tnn is een belangenorganisatie 
voor transgenders en zet zich 
in voor een genderdiverse 
samenleving, emancipatie van 
transgenders en hun omgeving 
en bestrijding van discrimi-
natie. sophie en thomas zijn 
beiden betrokken geweest 
bij de voorbereiding van het 
wetsvoorstel “wijzigingen van 
de voorwaarden tot verande-
ring van geslacht in de akte 
van geboorte” in het Burgerlijk 
Wetboek waarover onlangs in 
de tweede Kamer is gestemd. 

Wat wijzigt 
in de wet?
als dit wetsvoorstel wordt aange-
nomen, wordt het voor transgen-
ders makkelijker om hun geslacht 
in de geboorteakte te veranderen. 
de eisen van lichamelijke ge-
slachtsverandering, permanente 
onvruchtbaarheid en de gang 
naar de rechter komen te verval-
len. dit betekent een grote stap 
in de emancipatie van transgen-
ders. hun zelfbeschikkingsrecht 
wordt hiermee gewaarborgd. 
in meerdere landen waar deze 
voorwaarden in de wet waren op-
genomen, is het inmiddels gelukt 
dit te veranderen. in nederland 
lijkt de wetswijziging nu nabij. pia 
dijkstra van d66 complimenteer-
de staatssecretaris teeven van 
justitie met zijn wetsvoorstel. zij 
sprak van een historisch moment. 
“nederland sluit zo weer aan bij 
de internationale afspraken over 
transgenderrechten.” 

Kamerdebat
op 2 april 2013 is over dit wets-
voorstel in de tweede kamer 
gedebatteerd. een grote meer-
derheid van vvd, pvda, d66, 
cda en groenlinks steunt het 
voorstel van de staatssecretaris. 
in verschillende gesprekken met 
kamerleden heeft de tnn ge-
probeerd invloed uit te oefenen 
op de nadere invulling van het 
voorstel. vooral groenlinks en 
d66 lijken goed naar de tnn te 
hebben geluisterd. pia dijkstra 
diende een amendement in om 
de leeftijdsgrens van 16 jaar in het 
wetsvoorstel te wijzigen. d66 wil 
dat die grens naar 12 jaar gaat. 
uit onderzoek verricht door het 
vumc blijkt dat kinderen op die 
leeftijd al helemaal zeker van hun 
genderidentiteit zijn. instemming 
van de ouders is bij kinderen van 
12 tot 16 jaar wel vereist. 
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Deskundigen-
verklaring
de enige voorwaarde voor wijziging 
van het geslacht in de geboorteakte 
is straks de deskundigenverklaring. 
liesbeth van tongeren van groen-
links heeft een motie ingediend 
om de groep deskundigen tot wie 
transgenders zich kunnen wenden 
voor een officiële bevestiging van 
hun genderindentiteit uit te breiden. 
in het wetsvoorstel kan dit alleen bij 
artsen en psychologen. 

dit is nog wel een punt van aan-
dacht. thomas: “We hebben ge-
zegd dat het zelfbeschikkingsrecht 
van transgenders voorop moet 
staan. We vinden het belangrijk dat 
dit straks duidelijk uit de wet blijkt. 
als de wet zo wordt uitgewerkt 
dat je niet perse naar een arts of 
therapeut hoeft om een verklaring 
te krijgen waarin staat: ‘Hierbij 
bevestig ik dat jij je identificeert met 
het geslacht dat niet je geboorte-
geslacht is’, maar dat ook anderen 
deze verklaring kunnen afgeven, 
zijn wij al heel erg tevreden. maar 
het liefst zou ik natuurlijk hebben 
dat iemand zo naar de burgerlijke 
stand kan stappen en er net als bij 
een huwelijk van uitgegaan wordt 
dat jij vanuit je gevoel spreekt en 
jouw woord afdoende is.” 

Wilsbekwaam
Sophie vult aan dat er jaren vanuit 
werd gegaan dat transgenders 
aan een persoonlijkheidsstoornis 
leden. dat idee is al lang niet meer 
de heersende opvatting. als je 
dan nu alsnog bij wet gaat regelen 
dat transgenders langs een arts 
of therapeut moeten, bevestig je 
eigenlijk dat er toch iets mis is met 
deze mensen en dat zij niet volledig 
wilsbekwaam zijn.
thomas: “kijk, het hele spannende 
eraan  is natuurlijk dat er geen 
ander middel is. er is geen test of 
meetinstrument dat objectief kan 
vaststellen of ik mij man voel en jij 
vrouw. in theorie wordt dit helemaal 
erkend, maar op de één of andere 
manier wil men toch een soort 
garantie voor de duurzaamheid van 
dat gevoel bij iemand.”

remmende  
voorsprong
nederland lijkt op dit terrein een 
beetje last van de wet op de rem-
mende voorsprong te hebben. We 
liepen in de jaren ’80 voorop door 
als eerste land iets bij wet te rege-
len voor transgenders. thomas: 
“als je het eenmaal geregeld hebt, 
is het kennelijk ook moeilijk om het 
echt helemaal los te laten.  Sinds 
2012 is de wetgeving in argentinië 
rigoureus veranderd. daar werkt 
het nu zo: je gaat naar de burger-
lijke stand. je verklaart dat je het 
gevoel hebt dat je genderidentiteit 
anders is dan je geboortegeslacht 
en dat dit gevoel duurzaam is. je 
zet je handtekening eronder en drie 
weken later is het rond. Wij vroegen 
aan degene die in argentinië heel 
nauw bij de wetswijziging betrokken 
was: ‘Hoe zijn jullie met tegenstand 
omgegaan?’ toen moest hij even 
nadenken en zei: ‘We hadden nau-
welijks tegenstand… ja, ik geloof 
dat we bij ons wetten maken voor 
mensen van goede wil.’”
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erkenning
het baanbrekende van 
deze wetswijziging 
is vooral dat er geen 
mensen meer met 
foute papieren door 
de wereld hoeven te 
gaan. het wordt veel 
makkelijker om papie-
ren aan te passen aan 
iemands genderiden-
titeit en aan hoe hij of 
zij zich presenteert in 
de samenleving. het 
betekent ook veel voor 
mensen die zo’n hele 
medische behandeling 
niet willen. een gebo-
ren vrouw die al vijftien 
jaar als man leeft maar 
geen medische be-
handeling wil, kan dan 
eindelijk een kloppend 
paspoort krijgen.

Deze op het oog puur 
juridische, administra-
tieve, nieuwe realiteit 
geeft transgenders 
erkenning van hun 
identiteit. het lijkt mis-
schien om een formali-
teit te gaan, maar deze 
erkenning door de ne-
derlandse staat is van 
grote betekenis voor 
verdere emancipatie 
van transgenders bin-
nen de samenleving. 
sinds uit de wet ge-

schrapt is dat mensen 
niet meer hoeven te 
scheiden om van ge-
slacht te veranderen, 
zijn bijvoorbeeld ook 
meer mensen daad-
werkelijk bij elkaar 
gebleven. het betekent 
voor mensen wel wat 
dat na de geslachts-
verandering hun ver-
bintenis door de staat 
nog erkend wordt als 
een geldig huwelijk. 
ook hier gaat het over 
erkenning.

m/v/X
Wat is de positie van mensen die 
zich man noch vrouw voelen of juist 
beiden in dit juridische plaatje?
Sophie: “er is een toezegging dat 
er onderzoek naar juridische en 
maatschappelijke aspecten van de 
erkenning van deze groep komt. 
het is een groot vraagstuk. Sowie-
so zit je met internationale regel-
geving. in een enkel land bestaat 
er juridisch een derde sekse, maar 
zodra iemand de grens overgaat, 
komt de persoon in kwestie in de 
problemen. in feite is de geslacht-
vermelding überhaupt discutabel. 
We kunnen ons afvragen of er nog 
wel een goede, steekhoudende 
reden voor de overheid bestaat om 
het geslacht van mensen te weten. 
het is al wel mogelijk in een pas-
poort in plaats van een m of een 
v een x te plaatsen. We zouden 
kunnen zeggen: we schaffen de ge-
slachtsvermelding helemaal af. dan 
heeft iedereen een x in het pas-
poort staan en daarmee moet je de 
hele wereld over kunnen vliegen. 
het is voorlopig nog theorie, maar 
wel een revolutionaire gedachte.”

Op 9 april jongstleden is het wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer aangenomen. 
Het amendement om de leeftijdsgrens te 
verlagen is verworpen, net als de motie 
ter uitbreiding van de groep deskundigen. 
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column | nataSja eSSerS

opgegroeid in de jaren ’70 en ’80, middenin 
de tweede feministische golf, schoot het idee 
dat sekse geen issue meer zou moeten zijn 
diep in mij wortel. je was in de eerste plaats 
mens. uiterlijk en rolverdeling zouden niet of 
minder man/vrouw gebonden moeten zijn. 
meisjes moesten vooral met lego spelen. en 
later moesten meisjes eigenlijk alles kunnen 
doen wat mannen ook deden. en jongens? 
Werd van hen ook verwacht net zo blij met 
een pop te zijn als met een op afstand be-
stuurbare auto? in ieder geval zouden ze later 
als man meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen zo-
als zorgzaamheid aan de dag moeten leggen. 
Want als vrouwen gingen werken, moesten 
mannen ook voor de kinderen kunnen zorgen. 

als uit de rolverdeling geen man/vrouw ver-
schil meer blijkt, waaruit dan wel? Wat bete-
kent mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk 
nog? Hoe voelt ‘vrouw zijn’? Hoe voelt ‘man 
zijn’? er bestaan mensen voor wie die sekse 
of genderidentiteit zo duidelijk voelbaar en zo 
anders is dan de geslachtskenmerken waar-
mee ze zijn geboren dat ze een pad opgaan 
van grote, ingrijpende veranderingen. 

op 18 maart 2013 vond in de balie in am-
sterdam het kenniscafé ‘Voorbij m/V’ plaats.  
er werd gesproken over de absolute man/
vrouw dichotomie, met aan de ene kant ‘de 
man’ en aan de andere kant ‘de vrouw’. iets 
er tussenin zou binnen het gangbare blikveld 
niet bestaan. thomas Wormgoor weerlegde 
deze vanzelfsprekende tweedeling in klare 
bewoordingen zowel in biologisch, cultureel en 
juridisch opzicht. er is meer onder de zon dan 
op het eerste oog zichtbaar is. 
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voor dit magazine sprak ik geboren man-
nen die zich op en top vrouw voelen, gebo-
ren vrouwen die zich 100 % man voelen, 
vrouwen die zich een mannelijke vrouw 
voelen, mannen die zich een vrouwelijke 
man voelen, geboren mannen die zich man 
noch vrouw voelen, geboren vrouwen die 
zich vrouw noch man voelen, geboren man-
nen die zich zowel man als vrouw voelen, 
geboren vrouwen die zich zowel vrouw als 
man voelen en alles er tussenin. ik dacht 
dat ik wel wist hoe divers de mensheid is, 
maar mijn kennismaking met de ‘t-wereld’ 
heeft mijn horizon verbreed. 

het meest onder de indruk was ik van de 
mensen die ik ontmoette die ik niet anders 
kan omschrijven als ‘iets’. Het label ‘man’ 
of ‘vrouw’ past hun eenvoudigweg niet. Het 
juiste woord ontbreekt voor deze men-
sen. of zoals zanger antony hegarty zich 
uitdrukt: “i’m constricted by the language.” 
onze taal is te beperkt om de volledige 
werkelijkheid in te vangen. hegarty pleit 
voor de lancering van een extra voornaam-
woord. Want ‘hij’, ‘zij’ en ‘het’ alleen zijn niet 
toereikend.

dit magazine gaat over nieuwe woorden 
en nieuwe wetten, over betere zorg en 
integere publiciteit en over de noodzaak 
van verdere acceptatie van transgenders 
door de maatschappij. emancipatie krijgt 
een flinke boost als individuen zelf met flair 
en openheid de wereld tegemoet durven 
treden. de mensen die ik ontmoet heb, die 
zich in gesprekken bloot gaven, hebben di-
rect mijn hart gestolen. ze geven de wereld 
extra kleurschakeringen. 

Meer onder de zon dan zichtbaar is.
van man naar vrouw, van vrouw naar man en alles er tussenin

m/v/x



FESTIVAL

kijk voor de meest  
actuele informatie op  
www.art1midden-
nederland/nl/tfestival 
meer informatie over de  
programmaonderdelen  
vind je in dit magazinePro

graM
ma

voor transgenders, naasten en 
andere geïnteresseerden
25 mei 2013
12.00 - 21.00 uur
observant, Stadhuisplein 7 
te amersfoort

Kom naar 
het t-festival 
amersfoort!

    12.00    13.00 

ontvangst, informatie en  
boekenmarkt, kledingruil

met onder andere boekhandel Savannah bay en 
kledingruilorganisator little Green Dress 
art 1 midden nederland verzorgt een informa-
tiepunt voor juridische vragen, en een meldpunt 
voor discriminatiezaken. Portretfoto’s door hetty 
ermers. De informatiemarkt, kledingruil en het 
informatie en meldpunt blijven staan tot 16 uur. 

     13.00           14.00

paneldiscussie: sociale  
aspecten van een transitie

t-amersfoort, art. 1 midden nederland de 
Wham, en de gemeente amersfoort nodigen 
je van harte uit voor een middag met een 
mengeling van inhoudelijke en ontspannen 
activiteiten en afsluitend een gezamenlijk 
diner. aan deelname aan het programma zijn 
geen kosten verbonden, diner en consump-
ties zijn voor eigen rekening.

aanmelden kan tot en met 15 mei bij 
yolanda joustra-hagebeuk: 
ye.joustra-hagebeuk@amersfoort.nl
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hoe begeef je je in de samenleving tijdens en na 
je transitie? Wat gebeurt er in je omgeving?  de 
panelleden bespreken dit aan de hand van hun 
kennis en ervaring. 

panelleden:
saskia Keuzenkamp, manager effectiviteit bij 
movisie en bijzonder hoogleraar emancipatie bij 
de afdeling Sociologie van de faculteit Sociale 
Wetenschappen aan de vu. in 2012 verscheen 
haar sCP-onderzoeksrapport ‘Worden wie je bent  
- Het leven van transgenders in nederland’

tanja van hengel-schouten, directeur en psy-
choloog bij de pSycho informa groep,  een 
instelling waarin een multidisciplinair genderteam 
extramuraal samenwerkt bij de diagnostiek en 
behandeling van transgenders, nauwe samenwer-
king met de transgenderverenigingen en diverse 
ziekenhuizen in binnen en buitenland. 

marieke frederiks Senior voorlichter en commu-
nicatiemedewerker art 1 midden nederland.
art 1 midden nederland (www.artimiddenneder-
land.nl) verzorgt met patiëntenorganisatie transvi-
sie (www.transvisie.net) een informatie- en meld-
punt voor discriminatiezaken, juridische vragen en 
ouders/ jeugdigen die vragen hebben.

Bastiaan franse, maatschappelijk werker bij 
transvisie zorg. transvisie zorg is een landelijke 
instelling die psychosociale hulpverlening biedt 
aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun 
omgeving. transvisie zorg adviseert en begeleidt 
ook scholen en professionals die te maken heb-
ben met een genderdysfore leerling of cliënt. bas-
tiaan coördineert en begeleidt bij transvisie zorg 
onder meer jongerengespreksgroepen.

de paneldiscussie wordt geleid door 
mieke Janssen (www.leidraad.nl)

        14.15      15.30 

        16.00      17.30 
workshops 

het workshopprogramma is nog in ontwikkeling. 
zie voor de laatste informatie www.art1middenne-
derland.nl/tfestival 

in ieder geval:
• Workshop dans door dans- en bewegings-

therapeut borut kocar 
• Workshop Durf te vragen door herman 
 dummer
• Workshop ‘hoe begeef ik me op de arbeids-

markt’ door marcel herwegh en Sophie Schers 
van het transgender netwerk nederland

• Workhops sociale aspecten van een transitie: 
doorpraten over onderwerpen die in de panel-
discussie aan de orde zijn gekomen. bastiaan 
franse biedt de mogelijkheid om door te praten 
over aspecten die voor jongeren belangrijk zijn.

• transgender-proof informatiemateriaal over 
seksualiteit door tamar doorduin  rutgers Wpf

• Workshop ‘hoe zorg ik voor een prettige werk-
omgeving’ door sophie schers en marcel Her-
wegh van het transgender netwerk nederland

diner 
buffet met diverse 
soorten pasta (vlees en 
vegetarisch) en salade,  
€ 15,-- per persoon.

 18.00
35



Durftevragen

tijdens de durftevragen-workshop van herman 
dummer mogen de deelnemers ieder een vraag 
stellen. Die vraag mag zo algemeen of specifiek zijn 
als iemand zelf wil. het mag overal over gaan. de 
overige deelnemers schrijven tips op notitieblaadjes 
voor de vraagsteller. 
durftevragen maakt de creativiteit in mensen (extra) 
wakker. hierdoor kunnen ze zelf makkelijker dingen 
in beweging zetten, maar ook anderen met weinig 
moeite en veel plezier helpen met hun plannen en 
vraagstukken.
durftevragen is ideaal als je:
• op persoonlijk of professioneel vlak iets voor 

elkaar wilt krijgen en wel wat hulp, tips, ideeën of 
contacten kan gebruiken

• een inspiratieboost kan gebruiken omdat je het zat 
bent om elke keer geconfronteerd te worden met 
muren, beren, zwartkijkers en nee-schudders 

durftevragen laat zien en ervaren wat er allemaal 
kan gebeuren als je anderen vraagt je te helpen 
bij de verwezenlijking van jouw droom of project. 
en hoe mooi het is om anderen bij hun droom te 
helpen!

Workshop seksualiteit 
van tamar Doorduin
 
Gaat het ook over jou? Praat mee over transgen-
der-proof informatiemateriaal over liefde, seks en 
relaties
 We gaan met elkaar praten over de noodzaak van 
nieuw informatiemateriaal over liefde, seks en rela-
ties. misschien moeten we daarvoor een nieuwe taal 
uitvinden. help je mee?
 
van kinds af aan krijg je van alles mee over liefde, 
seks en relaties. van je ouders, de juf of meester op 
school, je vrienden, je buurjongen/meisje, op tv en 
in tijdschriften. je leert hoe je lichaam in elkaar zit, 
hoe seks werkt en hoe je veilig vrijt. informatie die 
handvatten kan bieden om de wereld van de bloe-
metjes en de bijtjes te ontdekken. maar kwam die in-
formatie wel aan? misschien niet. Want waarschijn-
lijk voelde jij je in je puberteit nog thuis in je lichaam, 

Wo
rk

sho
Ps

Kledingruil organisator little Green Dress is ook 
aanwezig op 25 mei met een open kledingruil. 
Dus heb je heel veel kleding die je niet meer 
draagt? Dan is dit je kans. lever je kledingstuk-
ken bij ons in en ga meteen op zoek naar iets 
anders. ook mooie tassen, kettingen, schoenen 
of andere accessoires mogen worden geruild. 
en is die broek net te lang of dat ene jasje net 
te ruim? onze restyler maakt het ter plekke op 
maat voor je. Wel zo handig. Dus ruim je kast op 
en kom ruilen! 
meer informatie: 
www.littlegreendress.
nl
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en/of werd je in in de verkeerde rol aangesproken.
is dat veranderd nu je meer jezelf bent? nu je je 
soms als (een ander deel van) jezelf kleedt, eerste 
stappen maakt in je transitie, of een transitieproces 
achter de rug hebt? klopt de informatie op internet 
en in folders nu wel voor jou? of gaat het nog steeds 
over andere lichamen, andere identiteiten, andere 
ontwikkelingspaden dan de jouwe? hoe kunnen we 
hier verandering in brengen?
 
tamar doorduin werkt voor rutgers Wpf en Sense.
info. ze deed onderzoek naar de seksualiteitsbele-
ving van transgenders en schreef informatiemateriaal 
over liefde, seks en relaties voor jonge transgenders 
op www.sense.info/transgender .

Dans en beweging

de dansworkshop wordt gegeven door dans- en 
bewegingstherapeut borut kocar. borut kocar stu-
deerde moderne dans aan de rotterdamse dans-
academie. als danser heeft hij in diverse bewegings-
theaterproducties gedanst. hij gaf jarenlang dansles 
aan kinderen en volwassenen. 
de invloed van dans op de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen en zijn interesse in psychologie zorgde 
ervoor dat hij zich ging verdiepen in dans- en bewe-
gingstherapie. hij behaalde zijn mastertitel in dans- 
en bewegingstherapie aan codarts, hogeschool 
voor de kunsten te rotterdam. 
tegenwoordig is hij als dans- en bewegingstherapeut 
werkzaam in delta psychiatrisch centrum te Spijke-
nisse. hij werkt met cliënten met persoonlijkheids-
stoornissen en met mannen met seksueel misbruik 
verleden. borut heeft ervaring met deelnemers die 
transgender zijn en heeft sensitiviteit voor gender in 
dansen en bewegen. 
tijdens de workshop zullen groepsdynamische 
processen en creativiteit belangrijke werkmethoden 
zijn. de belangrijkste doelen van deze workshop zijn 
plezier hebben, je eigen lichaam leren kennen en je 
hierdoor prettiger in je lichaam gaan voelen.
denk eraan om tijdens de workshop comfortabele 
kleding te dragen waarin je je gemakkelijk kunt 
bewegen zoals een t-shirt met een joggingbroek en 
sportsokken.

Portretfoto’s door 
hetty ermers. 

ik ben hetty ermers, fotograaf en mentor/
docent op de fotoacademie. ik ben aanwezig 
op het transgenderfestival om foto’s te maken 
van de dag en om in mijn opgestelde ministu-
diootje portretten te maken van degenen die 
dat willen. mijn affiniteit met transgenderisme 
en alles wat ermee samenhangt is voortgeko-
men uit mijn eindexamenproject,  waarvoor ik 
gedurende 1½  jaar  2 trans-vrouwen gevolgd 
heb, met uiteindelijk  een boek als resultaat. 
deze vrouwen zijn vriendinnen geworden en 
via hen ben ik ook betrokken bij de transgen-
dergroep nijmegen. 

ik fotografeer u alleen als u dat goed vindt.
ik kan helaas de portretten niet gratis aan-
bieden want ook bij mij moet de schoorsteen 
roken en het potje van de organisatie is leeg 
maar ik maak de foto, bewerk hem netjes na 
met photoshop en bied u een professioneel 
portret  aan voor de zeer bescheiden prijs 
van  € 7,50.

hetty ermers
www.hettyermers.nl

colofon

redactie natasja essers
eindredactie petri den doop
vormgeving akimoto
Fotografie ruud van der Graaf, 
patricia Wolfs
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