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Voorwoord
Nog aan te leveren door Anni.
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1. Lezingen

Vandaag heb ik weer iets gedaan wat ik vroeger (nu ja voor het 
begin van mijn transitie) altijd zo leuk vond. Een vaklezing geven 
op een seminar over een onderwerp waarin ik gespecialiseerd 
ben. Drie jaar niet meer gedaan, tenminste niet voor soortgelijk 
publiek. IT-ers, managers, project managers en zo meer. Het 
type mensen waartoe ik beroepsmatig zelf behoor in zekere zin.

Het voelde vreemd vertrouwd. Interessant om te merken dat 
eenmaal op gang mijn oude ik er gewoon nog was. In een andere 
verschijningsvorm, dat wel. In het publiek en bij de organisatie 
zaten in totaal drie mensen die mij kennen uit mijn verleden. 
Geen vreemde reacties, wel een goed gesprek. Precies zoals het 
moet gaan. De rest van publiek en sprekers zag alleen Alice haar 
verhaal houden, geen spoor van die man van een paar jaar terug.

Later deze week krijg ik de feedback via de mail. Ik weet hoe het 
vroeger ging met dit soort lezingen dus ik ben wel nieuwsgierig 
naar de waarderingen. Zou die wezenlijk anders zijn? Vanmiddag 
was het in ieder geval erg fijn om te ervaren om gewoon je vak 
uit te oefenen zonder dat die transgender identiteit een rol 
speelde. Op één gesprek na dan, maar dat was dan ook met een 
bekende uit de organisatie. Een goed gesprek waar waardering, 
begrip en een gezonde interesse speelden. Het soort gesprek dat 
ik zelf erg prettig vindt.

En natuurlijk is het leuk als die oude bekende je begroet met 
'hallo Alice, je ziet er goed uit joh!'. Gewoon aardig, zoals 
vrouwen onderling nu eenmaal met elkaar omgaan. Eind van de 
middag kwam ik dan thuis en ik voelde me ontzettend moe. De 
medicijnen laten zich voelen de laatste week maar natuurlijk heb 
ik me ook best wel druk gemaakt over die lezing. Drukker dan ik 
mezelf wilde toegeven.
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2. Vriendinnen

Vroeger, toen mijn hoeveelheid testosteron daartoe alle 
aanleiding had moeten geven, had ik geen vriendinnen. Ook 
maar een enkele vriend overigens. Dat is eigenlijk een groot deel 
van mijn leven zo gebleven. Een beetje een loner - misschien 
zelfs wat contactgestoord was ik. Want op feestjes voelde ik me 
vooral ongemakkelijk en hoewel ik toen toch een mannetje was 
leek ik meer op een muurbloempje.

Het viel me ook moeilijk om op meer dan vertrouwelijke voet met 
iemand samen te zijn. Ik werd dan vooral erg onzeker en daarbij 
was ik al behoorlijk verlegen.

Eén vriendinnetje is er geweest in mijn jeugd. Een prima 
ballerina, ik kende haar van dansles. Ze deed aan ballet en 
jazzdans, speelde cello en was ook nog eens prachtig. We zijn 
een tijdje 'met elkaar gegaan' zoals dat toen genoemd werd. 
Liefdesbrieven en verliefdheid, het was een heerlijke tijd. Maar ja, 
ze kon de toets der kritiek van mijn vader niet doorstaan en ik 
niet die van haar vader. Hopeloos dus.

Met mijn eerste serieuze vriendin ben ik vrij snel getrouwd. 
Goede tijden, slechte tijden zal ik maar zeggen. Er is nog steeds 
veel gevoel maar de liefde bleek niet bestand tegen mijn 
identiteit.

En toen begon die transitie en vreemd genoeg als ik nu in mijn 
kringetje rondkijk heb ik ineens een groot aantal vriendinnen. De 
ene nog liever dan de andere. Ik snap nog steeds niet hoe dat 
kan maar om de één of andere reden lijkt het nu eenvoudiger om 
vriendschappen te sluiten. Goed, ik ben erg veranderd, sta 
misschien opener voor anderen en vindt het niet erg om 
kwetsbaar te zijn. Ik ben het uiteindelijk ook, dat is wel gebleken 
in het afgelopen jaar.

Er was zelfs een tijdje een vriendin die veel meer dan zo maar 
een vriendin voor me was, het was verliefdheid bij mij. Het mocht 
niet zo zijn maar ook zij zal toch een bijzondere vriendin blijven 
als het een beetje meezit. Ze zit in ieder geval in een speciaal 
plaatsje in mijn hart.



Nee, begrijpen doe ik het niet. Hoeft ook niet. Maar blij ben ik 
wel met die lieve vriendinnen, die er zo maar zijn als het eens 
niet zo goed gaat. Me soms die knuffel geven die ik zo nodig heb 
zo nu en dan of die gewoon even bellen, langskomen of waar ik 
soms samen mee eet. Vriendinnen, onwennig voel ik me wel eens 
tussen ze. Newcomer vrouw tussen de vrouwen. Eén met hun, 
geen buitenstaander meer. Ze hebben allemaal een bijzondere 
plek in mijn hart gevonden. Met zulke vriendinnen voel ik me 
niet alleen.

God, wat is het toch fijn om geen man te zijn.
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3. Off days

Vandaag was het er weer zo een. Een off day. Ik heb ze af en toe, 
de laatste tijd vaker dan vroeger. Ik maak onderscheid tussen 
goede en slechte dagen. Goede dagen zijn dagen waarop ik me 
sterk voel, met anderen te maken heb, energie heb, dingen doe 
die ik leuk vindt. Het zijn de dagen waarop de vrouw in me er in 
al haar schoonheid is.

Slechte dagen zijn de dagen waarop 'het' niet wil. Dagen waarop 
de fut er uit is, het een marteling is uit bed te komen en ik het 
gevoel heb in een soort bevroren stand te staan, onmachtig om 
ook maar iets aan te pakken. Op die dagen is het begrip energie 
gereduceerd tot wat er uit het stopcontact komt. In ieder geval 
ben ik geen bron er van. Het zijn dagen waarop ik moeite heb om 
niets te vergeten en er dus altijd wel iets fout loopt. Dagen 
waarop ik weer besef onvolmaakt en onaf te zijn, te wachten, 
passief te zijn. Dagen zoals vandaag dus.

Natuurlijk zijn er redenen voor goede en slechte dagen. Mijn 
manisch-depressieve kantje - want dat heb ik net als ieder ander 
mens - bijt me meestal als de vorige dag een goede was. De ene 
dag leuke dingen doen, mooi gesprek met iemand over kunst, 
mezelf, het leven en daarna een gezellige avond met een ander 
prachtig lief mens. De andere dag moeheid, muren die niet 
praten en een totale afwezigheid van inspiratie.

Nog niet zolang terug kon ik helemaal niet tegen de leegte van 
mijn slechte dagen. Het bracht me in paniek. Dat is nu anders 
geworden. Op zo'n slechte dag als vandaag schakel ik een paar 
versnellinkjes terug en breng ook het toerental omlaag. Ik laat 
het eigenlijk maar passeren en dwing mezelf niet om toch maar 
er tegenaan te gaan. Of dat goed of niet is weet ik niet maar het 
is wel rustig en het geeft ook wel rust. Een film, wat schrijven en 
denken, een paar telefoontjes, wat niet ingewikkeld werk en 
mezelf dwingen toch maar lekker te koken, vullen dan mijn dag. 
Geen ambities, geen grote dingen. Klein en beperkt, begrenst 
door mijn kamers.

Dagen om vroeg naar bed te gaan, dagen om te vergeten. 
Morgen is er weer een nieuwe, wie weet wat voor een dag dat 
wordt. Overmorgen is mooi en daarna? Als je het weet, vertel het 
me. Er komt er vast wel weer een waarop als ik me omdraai me in 
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de armen laat sluiten door iemand die van me houdt. Vast en 
zeker op een dag waarop ik het niet verwacht.
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4. LBD

LBD (Little Black Dress). Eindelijk is er weer eens een gelegenheid 
voor. Morgenavond een luxe diner in een kasteeltje. Ok, 
bedrijfsetentje maar toch. Het is een leuke club dus we zien wel.

Gelukkig heb ik zo'n ding in de kast hangen en volgens mij kan 
die wel. Beetje bloot van boven maar dat maakt het leuk en met 
een mooie goud / zwarte pashmina er bij moet het wel werken. 
Heerlijk all the way voor een keer, het is er de tijd in het jaar voor 
niet waar? Nieuwe schoenen en mooie kousen, want die paar 
dingen die in je voordeel werken moet je wel gebruiken 
natuurlijk. Voor deze keer dan maar speciaal langs mijn 
schoonheidsspecialiste. Sieraden, tasje, make up... tsjonge het is 
wel een voorbereiding hoor. En dan maar hopen dat er geen 
rampen ontstaan zoals genante misstappen, gebroken hakken, 
ladders of geknapte bandjes.

Ik neem er in ieder geval lekker de tijd voor morgen, verder toch 
geen verplichtingen dus ben ik er helemaal voor mezelf. 
Goddank hoef ik niet zelf te rijden want met nieuwe schoenen 
aan en all dressed up zou ik op bestemming verfrommeld 
aankomen en dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Wel jammer 
dat ik niemand heb om mee te nemen, misschien volgend jaar 
wel?

Ben ik nerveus hiervoor? Eh ... what do you think?



5. Het kerstdiner

Laat in het jaar en dan toch nog een eerste keer. Dit jaar minder 
vaak dan vorig jaar en vorig jaar minder vaak dan het jaar 
daarvoor. Zo'n 'eerste keer' bedoel ik. En nu dus voor het eerst 
een avond 'op chique', in het lang en dus spannend.

's Middags naar mijn visagiste want het moet perfect zijn, daarna 
snel naar huis om me in mijn jurk te hijsen met alles er op, er 
onder en er aan. Ik ben net op tijd want amper klaar en daar 
staat mijn collega al voor de deur. De anderen komen even later 
en na een kop koffie zijn we op weg.

De avond is perfect. De lokatie is zo ontzettend mooi 
romantisch. In het donker aankomen over een verlichte oprijlaan 
en dan het mooi symmetrisch gebouw kasteeltje in. Wow! Dat is 
nog eens een eerste keer.

Ik kan er niks aan doen maar de zenuwen gieren me een paar 
minuten door de keel. Zie ik er goed uit? Is mijn jurk mooi 
genoeg? Die blote schouders, zijn die niet te vierkant bij mij? 
Allemaal nergens voor nodig want als ik binnenkom krijg ik 
verraste en bewonderende blikken en alle twijfel verdampt 
meteen. En dan is er een fantastisch avond die voorbij vliegt in 
een tempo dat ik amper kan volgen. Het eten is geweldig, de 
muziek precies goed en de mensen zijn zo mooi en leuk. 
Eindelijk een keer 'op chique' en wat is het een mooi gezicht. De 
mannen zijn ineens veel mooier in hun smoking en de vrouwen, 
tsja, de een nog mooier dan de ander. Ik ben zo blij met mijn 
gouden pashmina, precies de eye-catcher die mijn jurk nodig 
heeft. Het enige wat ontbreekt is een lief aan mijn zijde maar dat 
moet dan volgend jaar maar anders zijn. Het is een mooie avond 
ik voel me welkom.

Na een paar uur ben ik weer thuis, ik haal vlotjes de meeste 
make up er af en stort doodmoe neer in bed. Slapen gaat vanzelf 
vannacht. Morgen is de wereld er weer en ben ik een mooie 
herinnering rijker.



6. Over nieuwjaar

Dit is mijn laatste bijdrage dit jaar, zo dicht bij de overgang naar 
een nieuw en bijzonder jaar. Ieder nieuw jaar maakt het dat veel 
mensen, zo niet alle, een nieuw beginnetje maken. Een vers jaar, 
de kalender weer op 1 januari. Het geeft je toch mooi een paar 
honderd dagen de tijd om goed te doen, proberen gelukkig te 
worden en mooie dingen mee te maken. Natuurlijk ook om 
belangrijke dingen in de soep te laten lopen, vriendschappen 
teloor te laten gaan en erg lelijk te doen tegen anderen. Maar dat 
doen we natuurlijk niet. Ook kan zo’n nieuw jaar meer voor je 
betekenen dan een willekeurig ander jaar. Zo krijgen sommigen 
een kind, of trouwen of vinden hun lief. Je kunt in dat jaar ook je 
lief kwijt raken. In zo’n jaar kan je ziek worden of misschien juist 
beter, arm of juist rijk, verdrietig of gelukkig. Er zijn mensen 
waarvoor het leven een nieuwe inhoud krijgt, die zelfs een nieuw 
leven krijgen. Mensen zoals ik.

Ze is in verwachting. Niet van een kind, dat kan niet bij haar. 
Nee, ze is in verwachting van zichzelf. Het volgend jaar moet 
haar jaar worden, tenminste als ze gezond blijft. Het jaar waarin 
haar nieuwe leven eindelijk definitief vorm krijgt voor haar zelf. 
De buitenwereld ziet haar al een tijdje zoals ze werkelijk is, de 
buitenwereld is er al een beetje aan gewend geraakt. Het zal een 
raar jaar van afscheid worden, van wegvallen van een moeizaam 
verleden, van het verwelkomen van een nog deels vreemde 
eigenheid. Het laatste mannelijke verdwijnt ten gunste van een 
nieuwe vrouwelijkheid. Die man in haar heeft ze allang vermoord, 
jaren terug al. Natuurlijk probeert ze haar verandering te 
doorleven, zich bewust te blijven van wat er met haar gebeurt, 
wat het met haar doet. Of het nu goed zal gaan of niet. Ze is er 
bang voor, doodsbang soms. Maar het is onontkoombaar 
geworden. Jaren deed ze er over om uiteindelijk aan te komen bij 
2008. Een heel leven eigenlijk. Jaren van niet begrijpen, 
schokkende ontdekking, ongeloof, verzet en uiteindelijke 
aanvaarding. Daarna jaren van verandering, afwijzing, acceptatie, 
groei, verlies en thuis komen in haar echte identiteit. Ze is al ver 
gevorderd op haar reis.
2008, het wordt haar jaar. In één keer van volwassenheid naar 
een nieuwe geboorte. Bang en vol verwachting kijkt ze er naar 
uit, wacht ze geduldig. Het wordt geen gemakkelijk jaar hoor. De 
operatie, het moeizame herstel, de pijn, de emotie. Niet 
gemakkelijk voor haar en niet voor haar kinderen, familie en 



liefste vrienden en vriendinnen. Ze zullen allemaal het nodige er 
van mee krijgen. Maar ze wil ze laten voelen hoeveel ze van hun 
houdt, hoe belangrijk ze zijn en hoe mooi. Gelukkig is ze niet 
alleen, ze heeft ‘zusjes’ die dit ook meemaken. Dezelfde 
veranderingen, dezelfde emoties, hetzelfde geluk, hetzelfde 
verdriet. Die wetenschap helpt haar.
En na 2008? Na 2008 is ze een nieuwe vrouw met een mannen 
verleden. In dat verleden zit dan veel moois, veel lieve mensen, 
veel mooie herinneringen. Het lelijke en verdrietige kan ze dan 
misschien beter achter zich laten dan nu, eindelijk verwerken. 
Dan komt 2009, weer een jaar. Het eerste jaar van de rest van 
haar leven maar nu eerst het komende jaar van verandering.

Dus wil ik eerst vanaf dit plekje iedereen die een grote 
verandering moet doormaken in 2008, verwacht of onverwacht, 
gewild of ongewild, toewensen dat die verandering ten goede 
mag zijn. Dat jullie er goed doorheen komen, dat de mensen om 
jullie heen er goed mee om zullen gaan. Dat jullie leven mooier 
wordt. En voor al die andere mensen die in 2008 niets 
schokkends zullen meemaken, voor wie het een gemakkelijk jaar 
wordt, dat jullie niet zullen gaan vergeten dat het niet altijd zo 
gemakkelijk zal zijn. Hou van jezelf, hou van elkaar, probeer 
gezond te blijven en geef om de wereld. Laat 2008 daardoor een 
mooi jaar worden.
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7. Afscheid van computers

Vandaag was een bijzondere dag. Na een lome ochtend die 
eindigde met de noodzakelijke boodschappen ben ik naar mijn 
afspraak bij het Museon gegaan. Ik heb hun mijn 
computerverzameling geschonken die eers int Utrecht in het 
Universiteitsmuseum, stond. Het is een aanzienlijk rijtje 
systemen vanaf ongeveer 1980 tot 2000. Wat voor hun vooral het 
verzamelen van informatie over die computers was, was voor mij 
een afsluiting van een tijdperk. Een afscheid van een stuk 
verleden dat nu dus definitief verleden tijd is.

De hoeveeltijd tijd, energie en geld die er al die jaren in die 
computers is gestopt door mij is nogal wat. Maar het is 
geschiedenis, het is eigenlijk niet meer van mij. De techniek heb 
ik jaren terug losgelaten en de emotie eigenlijk ook. Het waren 
hobby's van mijn mannelijk alter ego en in die zin kan ik me 
nauwelijks meer daarmee verbonden voelen. Niet dat het me 
hindert hoor maar er is geen plaats meer voor dat soort zaken in 
mijn leven, hoe fanatiek ik vroeger er ook mee bezig ben 
geweest. Het zijn prettige herinneringen uit een ander leven.

De schappen in het depot langslopend verbaasde ik mezelf over 
de hoeveelheid anakdotes en obscure feitjes ik van al die 
computers nog wist terug te halen. Toetsenbordjes van rubber 
die dode vlees matjes werden genoemd, ingewikkelde 
toetsaanslagen die Horowitz grepen werden genoemd en nog 
veel meer van dat soort grapjes. Van de Macintosh 'susumi' 
opstarttoon die bedoeld was als een verwijzing naar 'So sue 
me...' als uitspraak richting de Beatles over het gebruik van de 
naam Apple tot en met de 'easter eggs' die veel computers 
vroeger kenden. Voor de leek: kleine programmaatjes die je op 
een bijzondere manier kon starten en die een geintje lieten zien 
dat de ontwerpers in de computer hadden ingebouwd.

Het was een middag vol nostalgie en een mooie afsluiting van 
iets in mijn leven dat ooit erg belangrijk voor me was maar waar 
nu geen plaats meer voor is. Met een beetje weemoed maar ook 
een vreemd soort opluchting liep ik eind van de middag het 
museum weer uit. Die tijd komt niet meer terug en wat er van 
over is gebleven is goed ondergebracht. Ik ben tevreden.



Tegelijk besefte ik dat de reden dat er geen plaats meer voor dit 
deel van mijn leven is vooral zijn oorsprong vindt in de 
veranderingen die ik ondergaan ben. Mijn interesses en emoties 
zijn de afgelopen twee jaar, ongetwijfeld ook onder invloed van 
de hormonen, sterk verschoven. Techniek zegt me niet zoveel 
meer, het is te klinisch, te weinig mensgericht naar mijn gevoel. 
Wel leuk hoor maar niet voor mij. De menselijke kant was er niet 
in te vinden en die is zo belangrijk in mijn leven geworden. Ik 
heb er ook geen geduld meer voor om met die techniek om te 
gaan, het is me snel te ingewikkeld. Mijn plezier zit in schrijven, 
muziek, mensen, kunst. Nu veel meer dan voorheen. Ook dat is 
een verandering die ik heel sterk in me voel en die ik omarm, 
waar ik blij mee ben. Daarom voelt het goed dat ik dit afscheid 
heb kunnen nemen, het is een boek wat zich gesloten heeft. Het 
komt uit een andere tijd, uit een andere ik. De foto hierboven is 
van het eerste begin, mijn eerste computer, ter herinnering. Het 
is mooi geweest nu.
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8. Een onzekere toekomst

Het gaat goed met me. Tenminste dat zeiden mijn mooie psych, 
mijn zoon en een lieve vriendin me vandaag. Ze hadden niet eens 
samengespannen. Gek is dat ik de voorzichtige neiging heb om 
ze te geloven. Nu weet gelukkig alleen ik wat voor ellende en 
gedoe er allemaal nog op me ligt te wachten en welke rampen er 
zo goed als zeker nog komen. Maar het gaat dus goed met me. 
Dat is mooi.

Er werkt van alles weer zo merk ik. Om te beginnen ikzelf en dat 
voelt inderdaad wel prettig. Verder werken de pillen ook, 
chemische rust is ook rust, nietwaar? Het slapen werkt ook weer 
sinds lange tijd en ook al sinds een tijdje werkt het schrijven 
weer. Plezier maken werkt bij mij ook erg goed. Alles bij elkaar is 
er voor zorgen dat het goed gaat dus vooral ook zorgen dat er 
van alles (weer of eindelijk) werkt. Werken dus vooral.

Maar ja wat is 'goed' nu eigenlijk? Is het goed dat ik het niet zie 
zitten om treinen aan de voorkant te bekijken of een stoep vanaf 
twaalf hoog? Is het goed dat verliefdheid verdampt is? Is het goed 
dat ik me wel af en toe eenzaam maar niet alleen voel? Is het 
goed dat ik weer van alles doe, koken, dansen, uitgaan, 
schrijven? Of is 'goed gaan' eigenlijk niet meer dan op de been 
blijven, af en toe weer kunnen lachen, tóch die leuke rok kopen 
en voor mezelf lekker koken? Is 'goed gaan' niet misschien een 
klein beetje de buitenkant van een vlucht vooruit? Zo af en toe 
denk ik dat namelijk wel. Ik doe veel, heb veel plezier, geniet van 
hoe mooi ik mezelf soms vindt, geniet van het gezelschap van 
mijn kinderen of van mijn lieve vriendinnen. Dat doe ik zoals 
ongeveer alles intens, zo intens dat er niet zoveel tijd meer over 
blijft om het gevoel te krijgen dat het eigenlijk hoogstens beter 
gaat, maar zeker niet goed.

Ik wil niet somberen hoor, dat past niet zo goed bij mij. Maar in 
mijn hartje weet ik best wel dat het maar een beetje beter gaat. 
Het touwtje is dun en ik kan echt de wereld nog niet aan. Het 
lukt me nog lang niet om alle ellende onder ogen te zien en aan 
te pakken, hoe noodzakelijk soms ook. Dan sluit ik me weer een 
beetje af. Dan doe ik vrolijk om vrolijk te worden, niet omdat ik 
het ben. Het helpt, dat wel. Maar liefdesverdriet blijft 
liefdesverdriet, dat veranderd niet. Ik kan het hanteren maar het 
is niet weg. Eenzaamheid blijft eenzaamheid. Ik ga er mee om 



maar het is er wel regelmatig. Het 'in laten zinken' van de vrouw 
in mijn wezen is niet gemakkelijk. Het is een nieuw leven, een 
prachtig leven. Maar het is ook een beetje dood gaan, afscheid 
van hele brokken van mezelf. Wetend dat er voor die stukken 
geen plek meer is, ze zijn niet meer van mij. Zelfs de zo gewilde 
veranderingen van mijn lichaam zijn niet allemaal gemakkelijk. 
Sommige 'dingen' zijn af en toe pijnlijk. Nu ja, gevoelig op zijn 
minst.

Ik zie nog te vaak een halve Alice. Wel borsten maar nog zo 
bescheiden. Heupen, jazeker, maar niet vergelijkbaar met die van 
mijn 'biologische' zusjes. Een huid die zacht is geworden maar zo 
kwetsbaar, haar dat soepel en droog is maar bij zorgen met 
plukken uit mijn hoofd worden getrokken als ik ze borstel. De 
stem nog te vaak te monotoon of te laag. Mijn gezicht dat glad 
aanvoelt maar toch moet ik nog veel te vaak met dat 
apparaatje ... nu ja het is vast wel duidelijk. Ik ben op weg maar 
niet meer dan dat. Ik weet niet hoe het is om mezelf vrouw te 
voelen, ik ben het een beetje denk ik. Op zijn minst ben ik een 
aardige poging tot vrouw. Maar ik voel me half, onaf, niet 
compleet. Ik mis wat er moet zijn, haat wat er nog is. Het remt 
me, weerhoudt me te leven. Weerhoudt me te liefhebben, hoewel 
niet altijd.

'Het gaat goed met je, vindt ik. Als ik me herinner hoe je in 
november bij me kwam...' Ze heeft gelijk hoor, dat weet ik ook 
wel. Ze lacht me er bij toe. Maar het gaat niet goed. Het gaat 
hoogstens beter. Ben ik gelukkig? Ik weet het niet. Soms wel. 
Vaak niet. Bevalt mijn leven me zoals het nu lijkt te zijn 
geworden? Vaak wel. Soms niet. 'Je doet het zo goed, echt waar.', 
zei een andere psych. Ik weet het niet, echt niet. Voor mijn eigen 
gevoel doe ik maar wat, overleef ik vooral, vlucht af en toe en 
probeer nog vaker te vergeten. 'Toen je in november hier was 
zag je geen toekomst voor jezelf.' Ik heb haar maar niet verteld 
dat het niet anders is nu.

Het is geen somberheid, het is de fase waarin ik zit en waarin ik 
nog lang zal blijven. Zal het anders zijn na de operatie? Na de 
oorlog? Is mijn herinnering tegen die tijd nog scherper verdeeld 
in 'er voor' en 'er na'? Zal ik me dan nog beter voelen dan nu? 
Nog sterker? Nog mooier? Nog meer vrouw? Nog meer mezelf? Ik 
wou dat ik het wist, ik wil zo graag dat ik dat voel. Niemand zal 
het me kunnen zeggen zodanig dat ik het geloof. Ik moet het 
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zelf ontdekken en dat maakt me onzeker want het is nog zo ver 
weg. Hoe dichter bij, hoe verder het lijkt. Het maakt dat ik leef in 
het nu zonder toekomst. Misschien komt dat wel weer maar ik 
durf niet meer zo goed vooruit te kijken. Mijn hoofd zit al zo vol 
met nu.
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9. Stamkroegen

Het is misschien uit de tijd hoor, maar ik heb voor dit jaar twee 
goede voornemens bedacht. Ja, echt ik doe dat nog. Mijn 
voornemens zijn overigens niet zo gemakkelijk te realiseren 
maar ja een uitdaging aan jezelf kan geen kwaad, toch? Dus voor 
dit jaar wil ik me volwaardig vrouw kunnen voelen én ik wil meer 
plezier in mijn leven krijgen.
Het eerste vergt wat ingrepen zo hier en daar en of het dan lukt 
voor het eind van dit jaar is maar de vraag, maar het tweede ben 
ik al lekker mee op weg. Het voordeel van een situatie waarin je 
leventje zo ongeveer terug op nul gezet wordt, zeg maar begane 
grond, is dat je vanaf dat moment veel meer zelf in de hand hebt 
en eigenlijk ook alleen jezelf kunt vragen of je aan die uitspatting 
die je van plan bent wilt toegeven.

Nu ik alleen woon heb ik besloten om me niet op de kop te laten 
zitten door somberheid en liefdesverdriet. Niet zo gemakkelijk 
maar met een beetje initiatief en voldoende wilde ideeën kom je 
een heel eind om het toch weer plezierig te maken.
Zo is er een kookclubje georganiseerd waar we met zeven 
mensen koken, eten, kletsen, wijn of iets anders drinken, ons 
verliezen aan chocola en het vooral leuk maken. Even een beetje 
georganiseer maar dan is er toch zo maar zo'n groepje bij elkaar 
met enkel de bedoeling om het plezierig te hebben en anderen te 
leren kennen.
Heel dapper van mezelf vindt ik dat ik vanaf aanstaande dinsdag 
voor het eerst in Joost mag weten hoeveel jaar weer naar dansles 
ga. Ik heb wel zilver in ballroom en latin maar ik ga toch maar als 
beginnertje want ik moet die passen nu andersom doen (!) en ik 
mag niet leiden (!!) Het zal wel hilarisch worden vrees ik maar ik 
heb er wel zin in en voel me als een trillend bakvisje bij de 
gedachte alleen al. Heerlijk.

Maar het heerlijkste van al is dat ik eindelijk echt een stamkroeg 
heb waar ik me thuis voel. Midden in de Jordaan in de 
Elandstraat. Saarein2, de leukste Amsterdamse queer kroeg, en 
eigenlijk de leukste queer kroeg sowieso. Helemaal voor vrouwen 
vrouwen, mannen mannen, transmannen, transvrouwen, andere 
queers en zelfs zo af en toe een verdwaalde lieve hetero. Het is 
mijn wereldje geworden, mijn kletsplek, uithuilplek en de beste 
plaats om je niet alleen te voelen.



Zo ook gisteravond. De eerste keer dat ik eens op een vrijdag 
ben gegaan en jawel hoor ook nu weer waren er een paar min of 
meer bekenden en werd het een lekkere kletsavond. Na tien uur 
hartstikke druk en oergezellig. Het bier smaakt best en de sfeer 
is super want iedereen is zoals die is en dat is daar helemaal oke. 
Ik kom er pas een paar maanden en zo langzamerhand beginnen 
ze me een beetje te kennen en ik hun. En zo kan het dan dus zo 
maar gebeuren dat ik plotseling op sleeptouw genomen wordt 
door een groepje leuke vrouwen naar de vrouwenavond in 
Sappho, ergens anders in Amsterdam. Goeie muziek, heerlijk 
dansen, leuke meiden en dus echt een geweldige avond tot in de 
kleine uurtjes. Helemaal onverwacht en daarom natuurlijk super. 
Eigenlijk net wat ik als 'nieuwe' vrouw nodig had. Eindelijk 
gewoon net als de anderen in de groep, niet meer 'anders' maar 
gewoon mezelf. Zelf durfde ik het nog niet zo om naar zo'n 
vrouwenavond te gaan en dan is het echt te gek als je gewoon 
'meegesleurd' wordt door een paar meiden uit je stamkroeg.

Het is maar goed dat ik (nog) niet in Amsterdam woon want dan 
zou ik er nog veel vaker komen. Maar vanaf nu weet ik waar ik de 
vrijdagavonden te vinden zal zijn, in Saarein ... en wie weet wat 
er dan allemaal nog kan gebeuren... Friday night: girls night out!
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10. Dansles

Vanavond was het zover, mijn eerste dansles in jaren, de eerste 
dansles waarbij ik niet mocht leiden, de eerste dansles waarbij ik 
de passen nu moest omdraaien. Danspartner onbekend en dus 
zenuwachtig op pad gegaan na het werk.

Er waren veel mensen, een mooie grote zaal en goede maar 
supergladde vloer. Mijn entree was bijna spectaculair te noemen 
want door de te harde hakjes ging ik op trede twee van het trapje 
naar beneden bijna met een doodsklap onderuit. God, wat ben ik 
handig geworden om me snel te herstellen bij dit soort evenwicht 
verstoringen. Pffff, dat ging dus net goed.

En toen begon de les. Alice alleen, verder allerlei paartjes en waar 
was nu die vent? Nét voor ik heel erg nerveus ging worden werd 
ik gelukkig gekoppeld door mevrouw de baas van de dansschool. 
Aardige man, vriendelijk, beetje ouder dan ik. Niet direct mijn 
type maar ja daar kom ik ook niet voor en het is ook geen meid. 
Verder wel geschikt, dus met goede moed heb ik me maar in zijn 
armen gestort.

Foxtrot, ja natuurlijk, beginnersles, nietwaar. 'Andere voet, 
andere voet' brulde er iets in mijn hoofd. Tot mijn niet geringe 
verbijstering ging dat goed. Eigenlijk gewoon heel gemakkelijk. 
Wel jammer dat ik dus die andere passen die ik nog weet nog 
niet kon gebruiken. Gelukkig had mijn partner vroeger ook al 
gedanst, dus het paste als vanzelf. Heerlijk! Komt bij dat de 
lengte klopte. Toen cha-cha-cha en Engelse wals basispassen. 
Geen centje pijn!

Na een tijdje merkte ik dat er allerlei passen in mijn voeten 
kwamen en dat de meeste klopten. Niks andersom denken, 
gewoon doen. Stiekumpjes in een hoekje gauw even geprobeerd 
en ja hoor, het klopte echt. Ondertussen vloog dat eerste uurtje 
voorbij. Geen rampen, geen platte tenen, geen botsingen, geen 
uitglijders en geen één keer de verkeerde voet gebruikt.

Kortom het was leuk, mijn partner vond het zichtbaar ook leuk 
en is nog best aardig ook. We gaan dus door! Buiten beeld ben ik 
heel blij geworden van deze avond want ik voelde me dus weer 
helemaal in mijn element. Nu maar hopen dat dit goed blijft 
gaan. Het bekende dilemma van 'vertel ik of vertel ik het niet' 



heb ik nog maar even op de lange baan geschoven. Voorlopig 
kijk ik dat nog eventjes aan en misschien laat ik het maar zo.
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11. Gelaser

Na zo ongeveer een jaar achterstallig onderhoud was het vrijdag 
weer zo ver. Omdat ik vandaag pas in staat ben om er over te 
schrijven moet het wel een behoorlijke impact gehad hebben. Ik 
bedoel natuurlijk het gelazer met het gelaser. Het is dat de dame 
zo'n schat is, de thee smaakte en gewoon nodig was om wat te 
doen aan de avondschaduw ter hoogte van mijn bovenlip en de 
lapjes met die storende donkere bebossing onder mijn kin maar 
anders... En omdat het woud in aanleg nogal hardnekkig is en me 
elke dag dwingt tot onzedelijke handelingen ter plaatse die ik 
liever niet doe, moest het er dus maar van komen. Geen Elos of 
andere geavanceerde techniek voor mietjes maar het echte werk. 
Gelaser dus.

Mijn hemel wat doet dat pijn zeg. Zo ongeveer alsof er een 
gestoorde gek met spelden in je gezicht prikt en dat tig keer 
achter elkaar op dezelfde plek. Je gaat je na een tijdje een 
kruising voelen tussen rosbief en een speldenkussen. Drie 
kwartier marteling tegen een tarief per minuut dus je moet wel 
echt masochist zijn voor dit soort dingen. Kom op zeg, het kost 
je ook nog eens een ribje uit je lijf en de verzekering vindt het 
niet nodig om te vergoeden want vrouwen met baarden en 
snorren zijn heel normaal, niet waar? Had er potverdrie een sexy 
jurk voor kunnen kopen.

Anyways, geheel vrijwillig heb ik me dus onderworpen aan die 
marteling. Een beetje SM is er niks bij en na enige tijd weet je 
ook zeker dat je dus submissive bent en pijn lekker vindt. En je 
hoeft niet eens in een te bloot zwart lakpakje met jarretelles rond 
te huppelen. Tenminste dat soort beelden hou je jezelf maar voor 
ogen want anders mis je alle fun natuurlijk. Goed drie kwartier 
onder handen genomen door de mooie domina en de nodige 
eurotjes later is de ontbossing een feit. En verd ... als het niet 
waar is, het werkt ook nog! Alleen de eerste paar uur heb je 
vooral veel weg van een kreeftje. Ik heb ook verschillende keren 
nagekeken of mijn handen scharen waren geworden en er zo'n 
snoezige flapstaart achter mijn bips hing maar dat viel gelukkig 
mee. Dan over straat naar huis, bij voorkeur met een zak over 
mijn hoofd of bivakmuts op maar in dit geval vooral maar snel 
mijn karretje in om me na tien minuten te verstoppen in mijn 
huis.



Slimme ik heeft dan natuurlijk direct daarna een paar afspraken 
waar onder eentje binnen het uur met, of all people, de 
bedrijfsarts. Dus weer de auto in, op naar Voorburg, om 
vervolgens de beste man uit te leggen dat het geen overdreven 
verlegenheid is, ik niet bloos omdat ik hem sexy vindt (wat hij 
dus wel is trouwens) of zit te liegen. De man keek me meewarig 
aan met zijn mooie diepblauwe ogen en volgens mij ook wel een 
beetje medelijdend. Nu hij mag het zo van me overnemen hoor. 
En zo ging ik dus na deze rode romance door naar een andere 
plek in het land om de avond reuze gezellig door te brengen met 
de meiden van de zaak. Tegen de tijd dat ik het restaurant 
binnen stapte zag ik er gelukkig al wat normaler uit want ik had 
de bekende camouflagetechnieken al weer toegepast. Maar 
gloeien deed het nog wel alsof ik een opvlieger van vijf uur lang 
om mijn oren kreeg. De tapas smaakte er trouwens niet minder 
om.

Vanmorgen na het opstaan heb ik mezelf maar eens in de spiegel 
bestudeerd om vast te stellen dat die donkere plaaggeestjes er 
inderdaad niet meer bij waren. Dat maakte me dan toch weer 
hartstikke blij en over een paar maandjes ga ik natuurlijk weer 
gewoon vrolijk op pad voor een volgende laser-SM sessie om de 
ontbossing definitief te maken. Wie mooi wil zijn moet lijden 
staat in ieder geval nu in een geheel ander perspectief. Donna, 
meid bedankt voor de marteling het was me een genoegen. 
Volgende keer doe ik wel een spannend pakje aan, al is het maar 
voor het idee.
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12. De noodzaak van dansschoenen

Vanavond was de tweede dansles. Deze keer foxtrot, chachacha, 
salsa en Engelse wals. Basispassen en af en toe een draaitje er 
bij.

Ik had me uitgebreid voorbereid. Eerst een schoenmaker gezocht 
die danszooltjes onder mijn favoriete schoenen wilde zetten en 
rubberen hakjes. Dat laatste is dus niet gelukt. Punt is dat ik na 
de entree van vorige week niet weer op dat stomme trapje naar 
de dansvloer een uitglijer wil maken. Natuurlijk na het werk even 
lekker opgefrist, opgetut, iets korter rokje dan gewoonlijk aan 
gedaan en een lekker luchtje op. Het moet er uiteindelijk ook een 
beetje oke uit zien toch?

Enfin, ik was veel te vroeg op de dansschool want ik had tijd 
over. Kom aan de praat met de assistente daar en dat werd even 
erg vertrouwelijk. Ik vertel haar langs mijn neus weg hoe ik in 
elkaar zit en dat ik dus transgender ben en daardoor andersom 
moet denken met de passen. Gelooft ze me niet. Bekijkt me, zegt 
'je houdt me voor de gek', 'ik geloof er niks van', 'je maakt 
gewoon een grap' en 'Jees mens, dat kan toch niet want je ziet er 
perfect uit joh.' Uiteindelijk overtuigde mijn onderstem haar en 
we hebben even zitten gieren om de verwarring die er met 
dansen dus kan ontstaan. Het is een schat van een lekker 
duidelijke Haagse vrouw, ik vond het wel veilig.

Maar goed, de les begint om negen uur en dus allemaal de zaal 
in. En ja hoor ... het trapje naar beneden. Toch te harde hakjes 
en het leek wel een ijsbaan. De uitglijer was zo mogelijk 
spectaculairder dan die van vorige week. Die trap wordt zo 
langzamerhand een traumatische ervaring voor me. De mensen 
om me heen schrokken overigens meer dan ik. Alleen mijn 
rechterenkel werd dus niet blij want die pest me nu nog.

De les zelf was heerlijk. Vooral de chachacha is een déjà vu 
ervaring van jewelste. Eenmaal aan het dansen komen er allerlei 
passen en draaien in mijn hoofd en in mijn benen. Ik heb 
eigenlijk nog een heel behoorlijk arsenaaltje passen in voorraad. 
Voldoende voor brons, dat zeker. De salsa was nieuw voor me. 
Toen ik jaren terug les had was de routine zo ongeveer: foxtrot, 
engelse wals, weense wals, quickstep, rumba, chachacha, samba, 
paso doble en natuurlijk de tango. Tegenwoordig komt die 
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samba niet aan bod maar wel de salsa. De paso doble komt ook 
niet aan bod maar wel de merengue. Mijn danspartner heeft er 
duidelijk plezier in. We maken het gezellig en lachen veel en de 
lieverd danst lekker. Hij heeft duidelijk ook vroeger les gehad 
wat het allemaal lekker relaxed maakt. En vreemd genoeg, 
ongelooflijk denk ik voor iedereen die me een beetje kent, ik 
vindt het heerlijk om me te laten leiden! Gewoon lekker volgen 
wat de heer wil en veel draaien. Eigenlijk is het veel leuker om als 
vrouw te dansen want je mag dus veel meer draaien en variëren 
met de passen. Zo leuk!

Het goede nieuws voor deze week is dat de swing er nog goed in 
zit, de heupen het prima doen en het ritmegevoel als vanouds is.

Het slechte nieuws is dat ik een trappenfobie aan het 
ontwikkelen ben. Volgende week zal ik met de entree wel een 
uitglijer maken waar ik de hele zaal door schuif om te landen aan 
de andere kant bij de bar. Er zijn slechter plaatsen om te 
stranden bedenk ik dan maar. En mijn partner heeft beloofd me 
te komen oprapen.

O ja, na de les nog lang blijven beppen met een andere meid en 
mijn vessie dat ik vorige week had vergeten weer teruggevonden. 
Het was een mooie avond.
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13. Namen

Waarom heet ik Alice?

Zoals heel veel van mijn zusjes en broertjes, eh lotgenotes en 
lotgenoten, heb ik een tijd terug definitief gekozen voor een 
andere voornaam. Eigenlijk iets wat best mooi is omdat je dan 
een naam kan kiezen waarvan je vindt dat die je recht doet. Bij 
mij is dat 'Alice' geworden. Maar hoe kwam ik daar nu aan? Soms 
wordt het me gevraagd, zoals vandaag. Dus hierbij de uitleg hoe 
mijn naam tot stand is gekomen.

Daarbij merk ik wel op dat een voornaam / roepnaam iets heel 
geks is. Zo zijn er vast (veel) meer mensen met dezelfde naam 
terwijl je eigen emotie die naam toch nadrukkelijk als jouw eigen 
of jouw bezit laat zijn. En wat nog gekker is, een andere naam 
went veel sneller dan je zelf verwacht. Tenminste zo ging het bij 
mij. Totdat ik mezelf betrapte op het met mijn 'oude' naam 
opnemen van de telefoon ruim een jaar nadat die naam 
veranderd was. Potverdrie...

Hoe dan ook, hoe ging dat bij mij? Welnu, mijn moeder had mijn 
geboortenaam gekozen. 'Albert' in mijn geval. De naam betekend 
zoveel als 'door adel schitterend'. Je zou er toch zo maar koning 
mee willen worden, nietwaar?
Mijn nieuwe naam moest aan een paar eisen voldoen vond ik. Zo 
moest de eerste letter gelijk blijven want dan hoefde ik mijn 
handtekening niet te veranderen. Je bent lui of niet, toch? Maar 
ook wilde ik dat de betekenis een beetje in de buurt bleef bij 
mijn geboortenaam. Maar natuurlijk moest ik de naam ook nog 
gewoon mooi vinden en bij me passend vinden.

Het kwam dus uit op 'Alice' wat zoveel betekend als 'van edele 
afkomst'. Mijn ouders vindt ik nogal edel, dus vandaar. De 
andere criteria gaven ook geen problemen. Wat iets minder is, er 
schijnt nog een uitleg van mijn naam te zijn. Dat zou dan 'van 
God gewijde' zijn. Niet echt prettig want echt gelovig ben ik niet 
meer en ik vindt dat ik sowieso nog wat met de baas boven te 
schaften heb over een streekje wat me is geleverd toen ik 
geboren werd. Ik moest er nota bene mijn naam voor veranderen. 
Ik hou het dus maar bij het eerste, ik heb sinds een paar jaar dus 
een edele afkomst. Lekker gevoel is dat. Maar er is nog meer, ik 
vindt dat ik in een soort wonderland leef. Dat wil ik graag zo 



houden want ik wil nog veel wonderen meemaken. Dus heet ik 
niet alleen Alice, ik bén het ook.

Naschrift: Voor diegenen die echt nieuwsgierig zijn, ik schrijf 
onder het pseudoniem (M)alice. De (M) gaat over de man die nog 
ergens in me zit en die ik zeker niet helemaal kwijt wil.
Maar 'malice' heeft ook zo zijn betekenis, het is een 
Angelsaksische juridische term die verwijst naar het door iemand 
doelgericht verwonden van een ander. Zie ook de film 'Malice' uit 
1993. Verder is Malice een karakter uit de comic 'Uncanny X-
men' uit 1986. Mijn eigen interpretatie van Malice is vooral 
'ondeugd' in de goede zin van het woord.
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14. Bouwpakketten

Ok, ok, ik geef het toe. Ik koop wel eens heel burgerlijk wat bij 
Ikea de Aldi. Omdat ik diep in mijn hart masochist ben. Zo ook 
vorige week. Een keukentrolley was het deze keer. Ik heb niet 
alleen recht op een aanrecht maar ik heb recht op meer aanrecht. 
Zo'n houten / metalen ding biedt dat. Tenminste dat is de 
bedoeling. Los van het gegeven dat die trolleys (wat een stom 
woord trouwens voor een verrijdbaar keukenblokje) altijd groter 
zijn dan je verwacht en het dus nu niet meer mogelijk is de 
chachacha in de keuken te doen, komt het ding dus van onze 
Zweedse knutselkampioen.

De handleiding om het geval in elkaar te zetten is gelukkig niet 
in het Zwöds (?) maar in het internationale Ikea / Aldi plaatjes 
dialect. Een kind kan de was doen. Zo niet ik. Ik raak in 
verwarring door de grote variëteit aan schroefjes, moertjes en 
plankjes. Op de tekeningetjes zijn die dan ook nog heel klein 
getekend. Er staat dan wel een code bij elk onderdeeltje dat, zo 
vertelde een slimmer iemand me, verwijst naar een index waar de 
maten staan. Alleen ben ik van de TTFM (Trash The Fuckin' 
Manual) in plaats van de RTFM (Read The Fuckin' Manual) 
generatie. Ik zie zo'n index dus pas als ik klaar ben met het 
gevecht.

Enthousiast begonnen lette ik niet op de uitgeboorde gaten in 
een paar balkjes waar de schroefkoppen in moesten vallen. 
Gevolg, uit elkaar halen, uithuilen, uit laten lachen door mijn 
oudste dwerg en opnieuw beginnen. Vervolgens gaan die #%@Y&
$ schroeven ook nog vrij lastig in het hout. Om niet te zeggen 
heel erg lastig, om niet te zeggen niet. Er breekt dus een 
schroefkop zodat mijn exemplaar op een bepaalde plek een 
schroef mist. Gelukkig hebben de Zweden dat verwacht want er 
zitten zo alleprofeten veel schroeven in dat ding dat een enkel 
schroefje niet gemist wordt. Een goed uurtje gepuzzel later kom 
ik er achter dat ik een plank ondersteboven heb gemonteerd. 
Oeps, zal ik maar zeggen. Deze keer slechts gedeeltelijke 
demontage maar wel een in omvang ernstig toenemende deuk in 
mijn ego. Heb je nota bene technische school gedaan, gebeurt je 
dit?

Weer een half uur later nadert het bouwwerk voltooiing. De 
laatjes heb ik bewaard om later in elkaar te zetten en later is 



inmiddels al drie dagen verder. Het kan nog wel even duren ben 
ik bang voordat er keukengereedschapjes in het geheel uit 
Zweeds hout en staal geconstrueerde wondermeubel kunnen 
worden opgeborgen. Wel heeft mijn mag nu een ereplekje 
gekregen, zijn de flessen wijn er in opgeborgen (ik mag dus 
nooit meer dan 5 flessen ongeopend hebben volgens Ikea) en 
liggen de dienbladen in het mandje. De krat met lege flessen 
staat op het plankje onderop.

Mocht ik nu onverwacht veel snijwerk hebben in de keuken dan 
moet de mag maar even wijken ten gunste van het imposante 
snijvlak van mijn nieuwe aanwinst. En tegen de argeloze 
bezoeker/ster zeg ik gewoon dat ik hem zelf in elkaar gezet heb. 
Stoer he?

Wel gek hoor, vroeger kon ik alles in elkaar zetten, uit elkaar 
zetten en weer in elkaar zetten zonder enig probleem. Zijn het de 
hormonen zoals een lieve vriendin me vrijdagavond toevoegde?
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15. Blondjes

Ok, ik val op vrouwen. So? Niks bijzonders. Trouwens niet altijd 
hoor maar dat terzijde. Gisterenavond zat ik in mijn stamkroeg, 
gewoon de week weg te denken in de hoop dat het me gelukt 
was een vriendin tot date te bevorderen. Het was een langzame 
avond, zo eentje waar bij je aan de bar blijft hangen in de hoop 
dat je een paar leuke gesprekken hebt met de andere 'regulars'. 
Het was gezellig, ze beginnen me zo langzamerhand te 
herkennen.

Na een flink uurtje was mijn vriendinnetje er en het werd dus nog 
gezelliger. Tegen een uur of tien loopt het dan vol. Omdat het 
een lesbo/queer café is stikt het er al snel van de mooie 
vrouwen.

Op een gegeven moment zaten we te kletsen over mijn 
aanstaande boobjob en dat trok blijkbaar de aandacht van de 
dames naast ons. Ze hadden door wij transjes zijn dus dat moest 
maar even bestudeerd worden. Een van de meiden was een 
blondje (niet zo lichtblond als ik overigens) met een mooi 
gezicht. In mannentermen een stoot zal ik maar zeggen. Enfin, 
mijn vriendinnetje en ik werden dus studieobjecten. Zo werd de 
cupmaat besproken en na een tijdje onze lippen en zelfs 
wenkbrauwen. De dames waren verbaasd. Blondie schatte onze 
leeftijd in en zat er - semi opzettelijk volgens mij - toch zo'n 
dikke tien jaar naast bij ons allebei. Ik geef toe, we zien er 
natuurlijk geweldig uit na onze hormonale verjongingskuur. We 
speelden allebei mee maar onze gedachten spraken we maar niet 
uit. De studie ging een nog tijdje zo door en de briljante 
toevoegingen richting mijn date van de avond kwamen op het 
niveau van 'je bent echt net een meisje'. Dat woordje 'net' deed 
zo ongeveer de deur dicht, in ieder geval bij mij. Blondie had 
blijkbaar een vriendje ergens over (was ze bi?) dat in de 
aanbieding ging. Nu ja, wij hadden al snel besloten dat als hij 
echt zo leuk is dat hij dan doordeweeks van mij en in de 
weekends van mijn vriendinnetje zou zij. Gewoon het gebruik 
delen maar het leidde er niet toe dat het blonde bi-tje de arme 
knul helemaal slachtofferde. In plaats daarvan ging ze steeds 
dieper in de ogen van mijn vriendin kijken. Tijd voor maatregelen 
dus. Sommige lesbiennes kunnen ook zo alleprofeten bot zijn, 
echt niet te geloven. Om evidente redenen daalde bij mij de 
interesse zo ongeveer tot in de kelder, niet dat blondie of de rest 



van het groepje ook maar iets in de gaten had hoor. Ze hadden 
het iets te druk met vooral elkaar leuk vinden en het blondje dus 
met steeds dichter naar mijn date schuiven. Grrrrr.

Gelukkig ging de rest van het stel er op dat moment vandoor, 
Blondie meeslepend. Of we mee gingen dansen in de Sappho 
werd er nog geroepen. Nice try but no thanks, andere keer 
misschien. Dus werd het "ben te moe en moet morgen vroeg op, 
sorry.". Lame excuse, ik weet het, maar het werkte. Ze verlieten 
geitend het café ... en ik weet nu dat ik niet op blondjes val, doe 
mij maar donker mét brains.
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16. Literatuur

Boeken en literatuur over transgenders, ik weet niet zo goed wat 
ik daar mee aan moet. Wat ik immers altijd jammer vindt is dat er 
zoveel droefenis en ellende aan bod komt in dit soort boeken.
Ik zie mijn eigen leven eerder dan een lange periode waarin het 
leven complexer en ondraaglijker werd.
Vanaf het moment dat ik begon aan mijn transitie door eerst 
mezelf eindelijk te accepteren ben ik echter aan de reis van mijn 
leven begonnen. Een wonderlijke en mooie reis, niet gemakkelijk 
en met tegenslagen onderweg maar uiteindelijk van een 
verbazende schoonheid.
Het is geweldig te ervaren dat mijn volwassen lichaam wakker 
wordt geschud door hormonen en gaat groeien en veranderen. Ik 
ben 45 maar mijn borsten zijn mooi en stevig, nog wel klein 
maar toch. Mijn huid is zoveel zachter geworden, mijn haar ook. 
Mijn gezichtsuitdrukking is zachter geworden en de meeste 
rimpeltjes zijn weg getrokken. Mijn lichaam verjongt in deze tijd. 
Mijn geest is open gaan staan, gevoeliger en emotioneler 
geworden. Het is alsof het leven zichzelf sorteert in 
onbelangrijke zaken als geld, bezit en status en de dingen die er 
echt toe doen als liefde, vriendinnen, relaties, sex. Ik zie de 
verandering zich voltrekken en ben verbaasd en vol bewondering 
over wat er gebeurt. De sensaties die je meemaakt in dit proces 
zijn nauwelijks te beschrijven.
Dat is wat ik in mijn roman probeer te vangen. De transitie die ik 
doormaak van man naar vrouw is tegelijk moeizaam, moeilijk, 
emotioneel, wonderlijk en geweldig. Het is net of mijn gevoelens 
verfijnder zijn geworden en daar ben ik dolgelukkig mee. Ik voel 
mezelf soms zwak maar tegelijk weet ik dat ik een sterk mens 
ben geworden. Ik kan dit aan en dat maakt me trots. Mijn 
vrienden en vriendinnen zijn er omdat zij mij als hun vriendin 
willen. Mijn helaas ex geliefde kan dan wel niet mijn geliefde zijn 
maar we hebben een band die ik en zij met geen anders mens 
ooit kunnen hebben. De mensen om mij heen zijn mooi. Geld 
heb ik niet, bezit nauwelijks, problemen maar al te veel, maar ik 
leidt een ongekend rijk leven want ik ben mezelf geworden en ik 
mag er zijn. En langzaam maar zeker kom ik zo vast in mijn 
leven te staan dat geen zuidwesterstorm mij ooit nog omver zal 
krijgen.
Dat zou ik willen lezen in boeken over transgenders, want dat is 
wat ik bij een aantal van mijn lotgenotes terug vindt. Mooie 
sterke mensen die een wonder ervaren of ervaren hebben, 



vlinders. Gekropen uit de onooglijke rups. Soms, heel soms tref 
ik zo'n verhaal, zo'n boek met vreugde en levenslust als 
boventoon. Het zouden er meer moeten zijn. Misschien moet ik 
gewoon beter zoeken en nog meer lezen.
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17. Over ons

Ik ben multiple, meervoud. Geen multiple choice want keuze 
bestaat niet bij mij, ik ben er slechts. Mezelf ken ik niet want dan 
zou ik zoveel zelven moeten kennen.

Er zijn momenten dat ik de vader ben maar net zo goed voel ik 
me moeder. Ik heb niet fysiek gebaard maar wel geestelijk.
De ene dag ben ik de ex, een andere nacht een geliefde. Liefde 
die was, passie die is en die nieuw is, mooi is, spannend is.
Ik was de zoon en in mijn geschiedenis ben ik dat nog hoewel ik 
nu de dochter ben. In mijn hoofd ben ik soms allebei in 
verwarrende afwisseling.
Mijn oude naam is mijn naam gebleven al gebruik ik hem niet. 
Mijn nieuwe naam is de mijne geworden en zo wordt ik ook 
gekend gelukkig. Ik ben Alice.
Als ik schrijf voel ik me meer (M)alice, alsof ik moet beschadigen, 
kritiek moet hebben, moet vechten met mijn toetsenbord.
Vriend was ik nooit, vriendin ben ik vaak tegenwoordig. Zo 
anders als vroeger, zoveel meer vanuit mijn hart.
Ik ben geen man meer en zal nooit vrouw zijn. Ik ben wie ik ben, 
ondefinieerbaar, onbegrijpelijk wellicht. Uiterlijk niet altijd in 
overeenstemming met uiting.
Als ik vroeger hetero was zou ik nu zonder wijziging lesbisch 
zijn, gay zijn. Misschien is dat ook zo, misschien niet. Misschien 
wil ik geen duidelijkheid, misschien is het niet van belang.
Ik ben een sterke vrouw en zwakke man, allebei tegelijk op de 
meest onverwachte momenten. De behoefte aan controle is 
weggesleten, de daadkracht deels ook, de passie zeker niet.
Maar bovenal, boven iedereen die ik ben, ben ik mens. Met een 
hart, met hersens en een lijf, met gevoel, liefde, vriendschap en 
zelfs een beetje geluk.
Had ik duizenden jaren geleden geleefd dan was ik een halfgod 
of sjamaan, had ik honderden jaren geleden geleefd dan had ik 
dat niet lang gedaan. Brandstapels genoeg in die tijd.

En dit alles is dan nog maar wat ik zelf denk wie ik allemaal ben. 
Hoe zie jij me? Jij, vriendin, vriend, geliefde, flirt, collega, familie, 
zus, moeder? Wie ben ik voor jou? Ben ik Alice voor je? Ken je me 
echt? Begrijp je me?



Ik hoef het niet te weten want het maakt niets uit. Er zal niets 
veranderen door hoe jij me ziet, hoogstens bij jezelf. En als het 
een beetje meezit is dat een goede verandering.
Ik ben wij met zijn allen, ik ben ik. Transgender vrouw, vader, 
moeder, geliefde, ex, flirt, zoon, dochter, broer, zus, vriend, 
vriendin, hetero, gay, Alice ... mens. En het is goed zo.
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18. Wiebeldagen

Vandaag is weer zo'n dag. Wiebeldag. Zwangere vrouwen 
schijnen ze ook te kennen. Het zijn van die dagen dat 
vermoeidheid, hormonen, alledaagse en niet alledaagse 
problemen, gedoe, gezeur en gelazer bijeen komen. Emotioneel 
instabiel, zo zal ik dan wel ervaren worden op zo'n wiebeldag.
Eigenlijk is er geen land bezeilen met mij vandaag. Het zal ook 
de storm wel zijn, die doet gekke dingen met mensen heb ik wel 
eens gehoord. In ieder geval: het wil effe niet.

Op zo'n wiebeldag wil ik in mijn bed blijven liggen 's morgens en 
kan ik me 's avonds er niet toe zetten om er juist weer in te 
duiken. Op zo'n wiebeldag wil ik een tattoo laten zetten, 
onverantwoord veel geld aan kleren en chocola uitgeven, latte 
macchiato drinken, gek doen, maffe teksten schrijven, 
onverwacht bij iemand op de stoep staan om die te verleiden, 
vrijen tot de kleine dood er op volgt, stomme mensen uitkafferen 
of op zijn minst voor gek zetten, flirten, foute kleren aan doen, 
fietsen op een éénwieler, voetballen, sex op spannende plaatsen 
hebben, een schilderij maken, een absoluut fout lied zingen, met 
krijtjes gooien, nog een latte macchiato drinken, vriendinnen 
opzoeken, de stad schilderen, mijn klanten ongezouten vertellen 
wat ik van ze vindt (no offence mensen), mijn baas een zoen 
geven, dansen met een mooie vrouw, te hard rijden in een 
knalrode cabrio met knalharde Italiaanse muziek, in het vliegtuig 
stappen naar Venetië of Barcelona of Rome of Peru of Vietnam, 
naar mijn kroeg in de Jordaan gaan, dronken worden en op de 
bar dansen, ergens tegen protesteren op het Binnenhof, een heel 
grote flatscreen in mijn kamer hangen en spannende films 
kijken, mijn tv het raam uit mikken, die mooie cd zo hard draaien 
dat de buren mee kunnen zingen, nog een keer latte macchiato 
drinken, uithuilen bij mijn liefste vriendin en al mijn geheimen 
opbiechten (but not really), de paus bellen, paella maken, eerlijk 
vertellen dat ik toch verliefd ben, radeloos zijn en redeloos doen, 
de kat plagen en nog veel meer.

In werkelijkheid ga ik gewoon naar mijn werk op zo'n dag, kom 
thuis, maak eten en voel me zielig. Gelukkig gaat zo'n dag weer 
over.
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19. ’t is bijna zover

In 1975 onderging de toenmalige toptenniss(t)er Renee Richards 
een geslachtsveranderende operatie (ook wel sex reassignment 
surgery of srs genoemd). Ze werd in 1976 niet toegelaten tot de 
US Open en in 1977 in het gelijk gesteld bij het beroep wat ze 
had aangetekend. Een mijlpaal voor transgenderrechten. Ik was 
toen dit speelde een jongetje van 14, in de brugklas en werd 
enorm gepest. Die school was mijn persoonlijk hel met alles wat 
er gebeurde. Het klopte bij mij niet, ik begreep het zelf niet en 
dan wordt je al gauw slachtoffer. Maar daar gaat het hier nu niet 
over, dat verhaal schrijf ik ooit nog wel eens op.

Als er voor een Coming Out een zelfherkenning optreedt, en dat 
is geen acceptatie maar eerder een schok, dan is dat het moment 
in mijn leven geweest dat ik me onbewust herkende in het 
verhaal van Renee. Ik weet nog goed dat er op tv een uitzending 
over haar was en die is in mijn hoofd geprent. Waarom ik zo 
geraakt werd wist ik nog niet precies maar nu ik zelf zo dichtbij 
dezelfde stap ben als Renee is het me natuurlijk wel duidelijk.

Renee werd bekend door die operatie maar vooral ook door de 
conflicten over haar deelname aan het dames toptennis. Het 
heeft tot Martina Navratilova geduurd voordat Renee het respect 
kreeg wat zij verdiende. Ze heeft Martina naar twee Wimbledon 
kampioenschappen gecoacht en was een heel bijzondere speler, 
speelster en coach. Renee had het moeilijk met haar 
transseksualiteit. Niet zozeer in het begin maar zeker wel op 
latere leeftijd. Het grootste probleem was dat haar gezicht 
duidelijk mannelijke trekken had en ze geen gezichtschirurgie 
had laten doen zoals die later door Dr. Ousterhout in de VS met 
veel succes werd toegepast. De consequenties waren vooral dat 
Renee nooit als vrouw gezien werd maar altijd als 'die 
transseksuele tennisster'. Inmiddels heeft ze vaak aangegeven 
spijt te hebben van haar transitie.

Voor mij is dat pijnlijk. Renee was lang mijn heldin maar nu wijst 
ze zelfs deelname van transseksuelen aan topsport evenementen 
af. Ze staat nu dus lijnrecht tegenover mij met haar meningen. En 
dat terwijl ik diep respect heb voor deze vrouw, want ik zie haar 
wel als zodanig. We hebben wel eens gemaild hierover en dat 
was een vreemde mailuitwisseling. Ze waarschuwde me voor de 
transitie, het onherroepelijke er van, de reacties van de mensen 



op je ook na je operatie en nog een aantal dingen. Toch wenste 
ze me succes en een veilige en geslaagde transitie toe.

Nu over een paar weken ik zelf onder het mes ga moet ik weer 
aan Renee denken. Hoe zou het nu gaan met haar? Is ze 
inmiddels gelukkiger geworden? Of is het toch allemaal anders 
gelopen? Ik denk aan de risico's die ik binnenkort neem, het 
gevaar en de pijn en moeite van het herstel. Maar ook aan de 
vreugde eindelijk fysiek te mogen zijn wie ik had moeten zijn in 
het eerste deel van mijn leven. Langzaam neem ik nu afscheid 
van dat blonde jongetje van 14, die stevige man van 30 en die 
verdrietige transseksueel van 40. De komende weken ga ik op 
reis in mijn hoofd en in mijn hart, in mijn lichaam, in gedachten 
en in werkelijkheid. Ik hoop dat ik goed aankom. De reis is 
moeilijk en pijnlijk maar tot nu toe ook van een bijzondere 
schoonheid. Twijfel heb ik niet, ik ben er ook al lang klaar voor 
denk ik. Er moet nog wat gewicht af maar gelukkig niet zoveel en 
ik doe er alles aan om in conditie te komen. De wereld moet 
geregeld worden, er is zoveel om aan te denken. Maar ik zal 
naast alle praktische gedachten zeker ook regelmatig aan Renee 
denken, toch nog mijn heldin.

Naschrift: na wat zoeken op YouTube heb ik een interview 
gevonden met Renee dat recent is gemaakt. Ze leeft gelukkig als 
vrouw en van spijt lijkt zeker geen sprake (meer) te zijn. Het 
blijkt de druk van de publiciteit te zijn die haar een tijdlang 
teveel is geworden, niet haar vrouw zijn. Het leven buiten de 
spotlights heeft haar mild en mooi gemaakt.
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20. En nu naar binnen!

Het is vreemd maar als je in deze tijd van wachtlijsten uitkijkt 
naar een zware operatie en je krijgt onverwacht te horen wanneer 
die plaats gaat vinden dan veranderd er plotseling iets in je 
beleving van de situatie. Vooraf zijn er gevoelens van wachten, 
onzekerheid en angst en nu zijn die vervangen door verwachting, 
nieuwsgierigheid en overgave.
Het zal bij iedereen wellicht wel anders verlopen maar bij mij 
gaat het bovenstaande in ieder geval wel op. Ik voel mezelf dus 
in verwachting, ben nieuwsgierig naar de ervaring en het 
resultaat en geef me er aan over. Vooral dat laatste is voor mijn 
een tegennatuurlijke houding. Mijn leven stond altijd in het teken 
van controle over de dingen hebben. Inmiddels weet ik beter en 
merk ik dat het niet hebben van controle ook erg prettig kan zijn, 
zelfs rustgevend.

Maar eerst is er dus dat gevoel van verwachting. Wat verwacht ik 
nu eigenlijk? Om dat te beantwoorden moet ik naar binnen gaan. 
Me in mezelf keren. Wat ik niet verwacht is dat ik volledig vrouw 
zal worden door die operatie, dat kan immers niet. Wel verwacht 
ik dat ik me veel beter met mijn lichaam zal voelen, vrouwelijker, 
mooier, ontvankelijker. Het resultaat is immers bedoeld om te 
ontvangen en niet om te geven in tegenstelling tot wat daar 
beneden zit voor de operatie. Is daarmee mijn beleving van de 
noodzaak voor de operatie seksueel? Ontkennen zou een leugen 
zijn want natuurlijk is dat zo. Niet uitsluitend want er zijn nog 
zaken als ‘body image’ en het je als vrouw kunnen uiten in het 
leven. Sporten, zwemmen, naar de sauna. Allemaal zaken die 
voor veel mensen heel gewoon zijn maar voor mij op dit moment 
onmogelijk en dat vindt ik erg. Ik voel me door de aanwezigheid 
van dat voor mij inmiddels afstotende ding buitengesloten. Er 
zijn teveel dingen in de maatschappij die genitaal verdeeld zijn. 
Waar de onzichtbaarheid er is, is er geen probleem voor me. 
Maar die situaties waarin gezien kan worden dat er wat zit zijn 
vreselijk. Zo’n ding definieert je. Seksueel gezien vindt ik het niet 
fijn om te penetreren om het maar eens recht toe recht aan te 
zetten. Ik ontvang liever, geef me liever over aan iemand. Of dat 
ooit gebeurt weet ik niet maar het kan straks in ieder geval wel.

Naast verwachting is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar 
hoe het me zal vergaan, naar de pijn, naar het resultaat, naar het 
gevoel en het gevoel als het gebruikt wordt zoals bedoeld. Vindt 



ik het prettig straks? Kan alles er mee? Nieuwsgierigheid naar de 
pijn klinkt vast raar. Het punt is dat ik me er gewoon niets bij 
kan voorstellen. Hoe erg zal het zijn? Ben ik bang voor hoe het 
aanvoelt er na? Hoe het ruikt? Misschien, maar op het moment is 
het eerder nieuwsgierigheid dan angst. Er verdwijnt iets dat er 
nooit had mogen zijn en daarvoor in de plaats komt iets waar je 
je hele leven vanaf de vroege pubertijd al aan denkt. 
Nieuwsgierig ben ik natuurlijk ook naar of de operatie mijn leven 
eigenlijk wel veranderd los van de typische vrouwenzaken waar ik 
niet meer omheen kom en die puur met de fysiek te maken 
hebben, het Always effect noem ik dat maar. Maar ook hoe de 
belasting van het dagelijkse onderhoud uitpakt. Ik ben niet zo’n 
geregeld mens en dus vraag ik me wel af of me het gemakkelijk 
zal vallen om te wennen aan een fysiek gedwongen regelmaat. 
Dagelijks dilateren, goed verzorgen, trainen en straks na de 
borstoperatie ook daar de dagelijkse massage. Het zal toch een 
ritueel worden. Ga ik dat prettig vinden?

En dan is er de overgave. Een heel nieuwe ervaring die me dwingt 
te vertrouwen op de kundigheid van de artsen en het verplegend 
personeel. Maar ook op mijn eigen vaardigheid om mezelf te 
verzorgen zonder angst voor schade aan het resultaat. Ik zal wel 
moeten dus dan doe ik dat natuurlijk. In plaats van zelf bepalen 
wat, hoe en wanneer heb ik nu een pakket regeltjes waar ik me 
aan moet houden voor mijn eigen bestwil. Netjes op tijd doen 
wat je moet doen, de tijd nemen en gewoon laten gaan. De 
operatie zelf is een soort ‘gedwongen loop’. Je moet wel en terug 
kun je niet, wil je niet. Je hebt geen invloed op het verloop zodra 
je in het ziekenhuis aangekomen bent. Anderen bepalen alles. 
Wanneer je wat doet, wat je eet en drinkt en hoe je je hersteld.

De weken voorafgaand aan de grote dag kies ik er voor om bij 
mezelf naar binnen te gaan. De wereld langzaam maar zeker een 
beetje buitensluitend regel ik de noodzakelijke zaken om geen 
last te hebben van allerlei zorgen en besognes. Nadenken, 
schrijven, slapen, luisteren, lezen, lijstjes maken, ik probeer het 
met concentratie te doen. Alles weloverwogen om het mezelf 
mogelijk te maken de verandering die ik onderga te doorleven. 
Vrienden en vriendinnen zijn daarbij belangrijk omdat zij me en 
spiegeltje voor houden. Het naar binnen keren is wel een 
bijzonder proces. Ik merk dat er steeds minder van de 
buitenwereld binnen kan komen, er is niet zoveel plaats voor. 
Daar komt nog bij dat ik met de hormonen heb moeten stoppen 

- 42 -



en dat richt nogal wat bij me aan. Ik wordt wat instabieler, vindt 
het lekker om af en toe te huilen en wil graag in hoekjes 
wegkruipen. Vanmorgen was het zelfs prettig om onder de 
douche te gaan zitten en gewoon het water maar op me te laten 
plenzen. Dat duurde een hele tijd en gek genoeg voelde het als 
een soort innerlijke reiniging. Vreemde dingen doe je dan toch in 
zo’n situatie als waarin ik me bevindt.
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21. Spiritualiteit

Al jaren ben ik nu op reis. Eigenlijk maak ik verschillende reizen 
tegelijk, een reis van man naar vrouw, een reis van buiten naar 
binnen, een reis van ratio naar emotio. De laatste twee zijn 
eigenlijk spirituele reizen. Ooit was ik Christelijk maar dan wel 
met de nuance dat als ik in China geboren zou zijn wellicht 
Taoïst zou zijn geweest. Geloof is iets wat me zwaar is gaan 
vallen. De onrecht van het paasverhaal is dagelijks zichtbaar in 
onze wereld. De ellende van zoveel mensen, de oorlogen, 
rampen ... ik kan en wil het niet verenigen met een Goddelijke 
bestemming of goedkeuring.

Als ik naar mezelf kijk dan kan ik niet veel goddelijks in mij 
herkennen. Ik worstel slechts met mijn bestaan, mijn identiteit en 
daarmee met de wereld om me heen. Dat doe ik net als ieder 
ander, zonder één uitzondering of het nu om een 'groot mens' 
gaat zoals de Dalai Lama of Mandela of om 'kleine mensen' als 
mijn schoenmaker of schoonheidsspecialiste. We worstelen 
allemaal met het bestaan. Toegegeven, de worsteling is niet bij 
iedereen evenredig. De ene mens moet meer verstouwen dan de 
andere mens, het is nu eenmaal zo.

Daar aan denkend, kom ik er niet om heen om de bekende 
filosofische vraag te stellen wat nu het nut van dit al is. Een 
antwoord heb ik niet, vragen wel. Als er geen God is, is er dan 
iets anders dat ons lot, ons leven bepaald? Of is er niets 'hogers'? 
Moeten we het gewoon zelf doen en is het na een tijdje op deze 
aardkloot gewoon afgelopen? Dat laatste gaat er bij mij ook niet 
in. Zou ik alleen maar determineren dan blijft er geen God maar 
ook geen goddeloosheid over? Dan blijven er wel mensen over. 
En sommige van die mensen zijn van betekenis voor heel veel 
andere mensen. Soms in ongunstige zin maar soms ook in goede 
zin. Gelukkig ervaar ik vooral dat laatste, vriendinnen, vrienden, 
onbekenden en bekenden kunnen zo maar ineens onbaatzuchtig 
er voor iemand zijn. Dát heeft voor mij spirituele waarde want ik 
wil me niet voorstellen dat goedheid onbetekenend is.

Op mijn reis naar binnen die ik nu begonnen ben kom ik langs 
allerlei stations. Ze heten man, vrouw, jongen, geluk, verdriet, 
sex, vriendschap, pijn, kracht, zwakte, geloof, religie, geest, 
overgang, ontdekking, angst, rust en nog allerlei andere namen. 



Sommige stations vergen dat ik er een tijd blijf, even de 
restauratie in duik om daarna verder te gaan.

Ik hoop de reis af te kunnen maken en er rijker en sterker door 
worden. Geloof is alleen nodig voor het maken van de reis, voor 
het doorleven van de belemmeringen en de mooie dingen. De 
reis maak ik met mensen om me heen die belangrijk voor me 
zijn, een familie van bijzondere en mooie mensen die samen 
zoveel 'goddelijks' in zich dragen dat ze een wereld van 
schoonheid vormen. Mijn reis is gelukkig ook een spirituele. Ik 
zal er anders voor staan aan het eind dan aan het begin. Fysiek 
maar ook geestelijk.
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22. Mijn moeder

Mijn moeder is oud. Nu ja, zo'n 75 jaar en dat is niet jong in mijn 
ogen.
Mijn moeder is jong. Ze heeft nog een mening, is er geestelijk 
helemaal bij.

Mijn moeder is zwak. Het lichaam wil al tijden niet en heeft 
chemie nodig.
Mijn moeder is sterk. Ondanks alles is er nog steeds die oude 
veerkracht.

Mijn moeder is moe. Een leven met hindernissen, ze voelt de 
slijtage.
Mijn moeder is vitaal. Nog altijd woont ze op zichzelf 
verbijsterend genoeg.

Mijn moeder is gesloten. Het leven wordt kleiner, haar wereld 
ook.
Mijn moeder is open. Ze is er voor de ander als die het moeilijk 
heeft.

Mijn moeder is klein. Van stuk om precies te zijn en wordt nog 
kleiner.
Mijn moeder is groot. Van hart en hersens met haar eigen 
wijsheden.

Mijn moeder is gewoontjes. Een duidelijk mens om van te 
houden.
Mijn moeder is speciaal. Zoals alleen mijn moeder voor mij kan 
zijn.

Mijn moeder is mijn moeder en ik ben haar dochter.
Mijn moeder is mijn hoeder en ik hou van mijn hoeder.
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23. Business as usual, unusual business

Zo dat was het dan. Geen 'business as usual' meer voor mij, 
voorlopig althans. Rare gewaarwording voor een mens die graag 
werkt en dat werk leuk vindt om voor langere tijd niet meer te 
hoeven werken. Knettergek eigenlijk. Vandaag was dus mijn 
laatste werkdag want de operatie is over anderhalve week. De 
geslachtsverandering zoals het genoemd wordt in Nederland. Een 
flutnaam vindt ik want het is alleen het fysieke deel. Het 
geestelijke deel hebben we het voor het gemak maar niet over.

De afgelopen weken heb ik moeten 'afbouwen' zoals we dat 
noemen. Werk overdragen aan collega's en nog net voldoende 
regelen om te zorgen dat mijn klant verder kan met het project 
waar ze mee bezig zijn. Dus een project dat ik niet afmaak, niet 
bepaald iets dat mijn gewoonte is. Veel gesprekjes met mensen 
die eerlijke interesse hebben in wat ik meemaak. Maar ook me 
dagenlang te vroeg uit mijn bed laten glijden om me in het 
verkeer te storten, files te trotseren en mezelf voort te slepen 
naar mijn 'klus'. Eenmaal aan de gang ging het wel maar de 
laatste week was zwaar. Mijn hersenen wilden eigenlijk niet meer 
en van die hersenen moet ik het hebben. Maar goed, het is nu 
achter de rug. Over een aantal maanden is het de bedoeling dat 
ik weer aan de slag ga. En daar tussenin gebeurt het dus.

Er is nu niet veel meer dat me weerhoudt van het voorbereiden 
op die operatie. Ik zie er vreemd genoeg niet meer tegenop. Dat 
was maandenlang anders maar sinds ik de datum erg dicht bij 
zie komen is de angst weggegaan. Het zal er wel op neerkomen 
dat ik me dus aan de situatie over geef. De operatie zelf is zwaar 
en niet van gevaar ontbloot. Zoals elke operatie dat is maar met 
specifiek voor deze operatie het gegeven dat ik direct na de 
operatie nog niet zal weten of die geslaagd is. Dat duurt nog een 
paar spannende dagen. Gelukkig schijn ik door de opiaten die 
dagen voor een flink deel in Lalaland slijten. Dan volgen de 
dagen van herstel, van 'in gebruik name' zoals ik het maar noem. 
De noodzakelijke zelfverzorging die zo belangrijk is om te 
eindigen met een goed bruikbaar lichaamsdeel. Want dat is wel 
de bedoeling natuurlijk. Een verandering in mijn dagelijkse leven, 
een andere routine.
Eenmaal het ziekenhuis uit zal ik dan verder thuis herstellen. Niet 
gemakkelijk voor iemand die zich snel verveeld. Naar mijn 
vriendinnen gaan is even niet zo gemakkelijk want autorijden is 



er een tijdje niet bij. Ik hoop dat ze zo lief zijn naar mij te 
komen. De maanden die er voor het herstel zijn gebruik ik dan 
maar om een boek te schrijven. Eigenlijk twee parallel aan elkaar. 
Als vrouw moet ik dat natuurlijk probleemloos kunnen, nietwaar? 
Misschien nog een vakantie ergens in een zonnig land? Mijn 
juridische geslachtswijziging in gang zetten. De bortsoperatie 
plannen want helemaal klaar ben ik deze zomer nog niet helaas. 
En dan, na een flinke tijd, kan ik eindelijk weer mijn leven de 
ruimte geven. Zwemmen, naar de sauna, vrijen, sporten. Als 
vrouw, als mezelf en niet meer als een 'foutje'. En eindelijk, 
eindelijk kan ik er dan zijn voor mijn lief zoals ik hoor te zijn.

Het is allemaal niet meer zo ver van me verwijderd en dat is een 
raar idee. Misschien gaat het altijd wel zo dat iets waar je heel 
erg naar verlangt vreemd voor je wordt als het eenmaal daar is. 
Ik weet het niet, eigenlijk heb ik geen idee van wat ik kan 
verwachten. Ja cognitief wel natuurlijk, ik weet wat er gaat 
gebeuren. Ik de beschrijvingen gelezen, de foto's gezien en er 
vaak genoeg over gesproken. Maar hoe 'het' voelt straks, hoe 
voel ik me, ben ik dan gelukkig, of opgelucht? Ik heb echt geen 
enkel idee. Op dit moment is er alleen nog verlangen. En hoop, 
hoop dat het me goed vergaat. Dat er geen complicaties 
ontstaan, dat de pijn meevalt, dat mijn lieve vriendin er is als ik 
weer bijgekomen ben. Hoop op een mooie zomer, misschien wel 
de mooiste in mijn leven.

Nee, even geen 'business as usual' maar 'unusual business' voor 
mij. Eindelijk de doorstart in mijn leven, een opstapje naar meer 
geluk. Het is tijd.
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24. T-day

Tsja en dan is het ineens zover.
Vanmorgen 't vliegtuig van her.
Autorit en tassenwissel en dan
een tram, trein en weer 'n tram.

Daar is die ingang, die zuilen.
Dan zal ik heel zachtjes huilen.
Ik kom mezelf uit handen geven,
ben klaar voor m'n nieuwe leven.

Het oude was niet altijd heerlijk,
eigenlijk een beetje oneerlijk.
Nog twee dagen is er te gaan.
goed dan, ik kom er aan.



25. Ik stap door de spiegel ...

Vandaag stapt Alice door de spiegel. Het oude leven aan de ene 
kant, infuus er in en dan langzaam naar dromenland om uren 
later wakker te worden aan de andere kant van de spiegel.

Er is één verschil met de Alice van Lewis Carroll. Deze Alice blijft 
aan die andere kant straks telkens een volgende zet makend op 
het grote schaakbord van de rest van mijn leven. En omdat de 
tijd daar terug loopt heb ik nog een hele tijd te gaan. Vandaag 
wordt ik in één zet de koningin:

    To the Looking-Glass world it was Alice that said
    "I've a sceptre in hand, I've a crown on my head.
    Let the Looking-Glass creatures, whatever they be
    Come dine with the Red Queen, the White Queen and Me!"

    Then fill up the glasses as quick as you can
    And sprinkle the table with buttons and bran:
    Put cats in the coffee, and mice in the tea--
    And welcome Queen Alice with thirty-times-three!

    "O Looking-Glass creatures," quoth Alice, "draw near!
    'Tis an honour to see me, a favour to hear:
    'Tis a privilege high to have dinner and tea
    Along with the Red Queen, the White Queen, and Me!"

    Then fill up the glasses with treacle and ink,
    Or anything else that is pleasant to drink:
    Mix sand with the cider, and wool with the wine
    And welcome Queen Alice with ninety-times-nine!

Na vandaag blijf ik in de wereld achter de spiegel. Genietend van 
de karakters die ik tegen kom, zo verschillend als ze zijn. 
Springend over slootjes om naar een volgend vlak te gaan. Hoe 
lang ik op een plekje blijf staan? Geen idee. Vast lang genoeg om 
ze te leren kennen, om ze te overwinnen als het nodig is en 
zeker lang genoeg om van ze te blijven houden, voor altijd.



26. ... Aan de andere kant

Vandaag kan ik weer schrijven. Square 1 op het schaakbord van 
de rest van mijn leven is een mooie plek in het Amsterdam waar 
ik steeds meer van ga houden. Net zoals het stappen door een 
spiegel maar heel kort duurt was mijn laatste stap er eentje die 
voor mij ongemerkt voorbij ging. Ach narcose helpt je anders 
tegen tijd aan te gaan kijken. Het is alsof er een gat van 
eenderde dag in je leven gemaakt wordt dat zich in je bewustzijn 
niet meer kan vullen. Alsof je dood gaat om acht uur later in een 
nieuw lichaam wakker te worden.

De dagen na de spiegelstap hadden alles in zich. Verdoving door 
de morfine, pijn, pijn die weg gaat, verwachting en ook wel angst 
soms maar uiteindelijk geluk van een omvang die nauwelijks te 
bevatten is. En dan is er dat moment van de confrontatie met je 
lichaam waarmee je de rest van je leven en je heel nieuwe leven 
verder gaat. Het besef eindelijk thuis te zijn is er in een flits, 
alsof er iets in je hoofd gebeurt dat alle verdriet, angst en pijn 
van al die jaren volledig verblind. De mens te mogen zijn die je 
echt bent, zonder mismaaktheid van je lichaam, constante pijn in 
je hart en onrust in je hoofd is een gift die de bijna iedereen met 
de geboorte mee krijgt. Gelukkig maar. Maar ik dus niet. Die gift 
kreeg ik op de vijfde dag van mijn nieuwe leven. Nog 
nadrukkelijker herboren worden kan ik me niet voorstellen.

Natuurlijk zullen de meeste mensen een Alice zien die ze al 
meenden te kennen. Alleen ik en een enkeling die mij misschien 
beter kent dan ik mezelf ken zal een verandering merken. Dit 
alles is als een lange reis geweest waarbij er onvoorstelbare 
moeilijkheden zijn die je moet overwinnen. Waarbij er 
ongelukken gebeuren die je, al zie je ze aankomen, niet kunt 
voorkomen. Maar het is ook zo vaak een mooie reis, zoals reizen 
altijd mooie momenten en plaatsen kennen. Gelukkig is het een 
eenmalige reis want deze reis zou niemand moeten hoeven 
maken. Maar goed, ik heb hem dus wel gemaakt net als veel 
anderen die wel moesten. Het mooiste moment van deze reis is 
de aankomst. Die flits dus.

Alice is veranderd, daar valt niets tegen in te brengen. Het is een 
medisch feit. Plastisch gesproken zit er een gat in mij, het is niet 
anders. En ach, grof genomen de helft van de wereldbevolking 
deelt dat gegeven met me. Maar voor mij betekend het dat ik 



ontvanger ben geworden, bewust van mijn kwetsbaarheid maar 
ook van mijn kracht om te bepalen of er ontvangen wordt. Dat 
besef heeft enorme gevolgen. Ik kan me nauwelijks indenken dat 
het mijn verhouding met andere mensen niet zou wijzigen want 
dat doet het natuurlijk wel met me. Dat zal op de een of andere 
manier wel eens merkbaar zijn voor de ander.
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27. A sort of homecoming

'Life changing events' hebben als bijeffect dat er na ofwel een 
langdurig gevoel van onthechting optreedt of juist een gevoel 
van thuiskomen. Zo'n life changing event heb ik dus nu achter de 
rug en welk van de twee gevoelens die ik hiervoor noemde 
overheerst of zelfs uitsluitend aan de orde is weet ik niet. 
Misschien is het allemaal nog te vers.

Ach, onthechting is wel aan de orde denk ik. Oude belangen en 
waarden spelen nauwelijks meer een rol. Zaken als geld, bezit, 
status, ik heb ze afgelegd. Als het meezit voor de rest van mijn 
leven. Tenminste zo denk ik er nu over omdat ze vervangen zijn 
door heel andere zaken zoals liefde, vriendschap, eigenheid, 
ontplooiing. Het valt best te doen om te leven met minder geld 
en veel minder spullen. Zelf kan ik alleen absoluut niet zonder 
liefde en vriendschappen. En ik voel een ongelooflijke sterke 
drang om te creëren.

Thuiskomen als gevoel is nadrukkelijk ook aan de orde. 
Thuiskomen in mijn lichaam dan wel te verstaan. De 
veranderingen die ik ondergaan heb zijn zo fundamenteel dat 
mijn hersenen moeite hebben met het herijken. Gevoel en plaats 
van gevoel zijn niet meer automatisch aan elkaar verbonden. 
Sterker nog, er is sprake van hercodering en dat vergt tijd. Maar 
ondanks dat is het gevoel dat nu na een leven in een 
vergissingslijf ik dus inderdaad mezelf in mezelf herken. Ook 
fysiek.

Al met al dus 'a sort of home coming'. Sort of, dat wel. Het is een 
verwarrende ervaring en gegeven de zwaarte van de ingreep 
merk ik dat er een zware wissel op dat lichaam is getrokken. 
Energie is iets vreemds dat op momenten er in volle kracht is om 
vlak daarna het raam uitgevlogen te zijn, de perenbloesem over, 
de huizen langs, over de duinen en het strand om uiteindelijk in 
de zee te verdwijnen. Het is raar om als je gewend bent van alles 
te doen en veel te moeten schakelen tussen verschillende 
activiteiten, dat dus niet meer lijkt te werken. Van de ene naar de 
andere activiteit kost vreselijk veel moeite nu. Dat zal wel weer 
beter worden, maar toch hinderlijk is het wel.

De andere ongemakken als fysieke pijn zijn wel te bestrijden. 
Middeltjes genoeg maar als die niet op tijd in huis zijn ga je je al 



snel zorgen maken. Gelukkig onterecht. Lastiger is het 
'onderhoud' zoals ik het dan maar noem. Nieuwe handelingen die 
ik uitvoer en die me langzaam vertrouwd worden. Helemaal niet 
vervelend na een tijdje.

Geestelijke pijn is veel lastiger. Want die hersenen van mij zijn 
toch wel druk met het verwerken van wat er allemaal is gebeurt. 
Niet alleen dat van de afgelopen week, maar juist alles wat er aan 
vooraf ging. De 'Jaren Van Moeite' noem ik ze maar. Ik begin te 
begrijpen dat er littekens op mijn zieltje zijn ontstaan en die zijn 
behoorlijk gevoelig. Het vergt veel concentratie, meditatie en 
oefening om daar mee om te gaan. Het besef dat het begrip 
'veranderingsmanagement' dat in mijn beroep zo belangrijk is 
eigenlijk in veel gevallen onzinnig is, dringt goed tot me door. 
Sommige veranderingen kan je niet 'managen' of sturen. Ze 
sturen en managen jou. Wat dan overblijft is achteraf omgaan 
met die veranderingen. Dat kan een enorme last zijn maar zoals 
in mijn geval soms ook juist een enorm geluk.

De 'Jaren Van Moeite', van het grote weg zijn van mezelf, hebben 
dus hun sporen achter gelaten. Sommige sporen hebben me als 
mens veel rijker gemaakt, als economische entiteit juist veel 
armer. Het lijkt wel alsof daar een onbalans in zit, of emotionele 
mens versus economische mens communicerende vaten zijn. 
Beide rijk is niet simpel te bereiken en het één verhinderd het 
ander om te groeien. Tenminste, bij mij en gedurende die jaren 
die nu achter me liggen. En ook dat veranderd hoewel je na veel 
moeite en tegenslag niet snel geloof hecht aan 'zeven vette 
jaren'. Ik zal het wel gaan ervaren met als enorm voordeel dat ik 
in veel zaken niet meer zoveel interesse heb. Precies die zaken 
die mijn verleden voor een flink deel definieerden. Dàt is het 
resultaat van mijn verandering.

Ik weet wie ik vroeger was toen ik op de toppen van mijn ambitie 
succes had, zonder expressie in mijn gezicht. Vlakke trekken, 
onzekere lach, zelfverzekerd masker. Zie ik mezelf dan nu terug 
op een video van een lezing dan valt mij de expressie op die ik 
nu wel heb. Ogen, wenkbrauwen, een lach ... allemaal van mij en 
allemaal actief. Ook die confrontatie met zo'n uitzending waarin 
je jezelf ziet is een soort thuiskomen. Want ik herken mijn eigen 
emoties zoals ik die had toen ik die lezing uitsprak. Ineens zie ik 
een vrouw van middelbare leeftijd een verhaal houden met een 
natuurlijke zekerheid en zekere passie voor het onderwerp. En 
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met gepast cynisme op die punten waar de ook terecht is. Het 
beeld bevalt me wel.

Dat zelfbeeld is nog confronterender als ik mezelf voor de 
levensgrote spiegel in mijn kamer zie. Helemaal zoals het hoort 
te zijn. Niet jong meer, maar wel in orde. Geen bouwfouten meer 
zichtbaar. Eindelijk ben ik er. Hier wil ik nooit meer uit weg.
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28. Tears in heaven

Deze aflevering van TC wordt een pittige, dus heb je geen zin in 
zware kost, skip it. Het wordt ook zoals de meeste eerdere 
afleveringen een persoonlijke, een heel persoonlijke. Dat komt 
omdat ik iets wil proberen te vertellen, van me af te schrijven zo 
je wil, dat ik zelf niet zo goed bevat.

Sinds mijn operatie ben ik een heel ander mens geworden. Dat 
klinkt dramatischer dan dat het is hoor, Het is echter ook heel 
waar. De laatste dagen ben ik behoorlijk emotioneel. Mensen om 
me heen zeggen me dat dit niet gek is gegeven de zwaarte van 
de operatie en de impact op mijn leven. Ik denk dat ze gelijk 
hebben hoewel de meesten waarschijnlijk ook niet weten hoe 
groot die impact is.

Vorige week donderdag ben ik thuis gekomen. Ik ben nu zo'n zes 
dagen thuis en dat is tegelijk prettig en loodzwaar. Vooral de 
emoties grijpen me op de meest idiote momenten naar de keel. 
Dan zit ik ineens te huilen zonder goed te begrijpen waarom. En 
dan niet een beetje snikken maar voluit janken. Op andere 
momenten gebeurt er iets waar ik even niet zo goed mee om kan 
gaan (missen van een trein vandaag bij mijn controlebezoek aan 
het ziekenhuis) en dan vloeien de tranen ook. Ik ben een soort 
emotionele rammelkast.

Verklaringen zijn er zat te bedenken. Mijn hormonen liggen 
volledig in de war (waar want testo's worden nauwelijks meer 
aangemaakt). Het herstel is pittig (ook waar want ik heb best wel 
pijn zo af en toe). Ik moet het allemaal op eigen houtje doen (ook 
waar want ik woon nu eenmaal alleen en bezoek is wat anders 
dan iemand die de hele tijd bij je is). Maar er is meer, veel meer.

Sinds 17 april is mijn leven in twee delen geknipt. Het deel 'er 
voor' en het deel 'er na'. Het eerste deel is een heel definitief 
verleden waarin ik als jongen en man geleefd heb. Het tweede 
deel is mijn leven nu, als vrouw. Die overgang wordt in mijn 
gevoel gemarkeerd door een betonnen muur die nooit meer zal 
weg gaan. Ik heb die muur zelf opgetrokken. Niet dat ik dat wou. 
Beslist niet. Maar omdat het moest gebeuren, omdat ik er 
onderdoor had gegaan als die muur er niet was gekomen. Het is 
een muur uit lijfsbehoud, een muur om er voor te zorgen dat ik 
niet gek wordt. Het is een muur die heel erg nodig is. Diep in 
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mijn hart vindt ik het verschrikkelijk dat het in mijn leven zover 
moest komen dat die muur gebouwd moest worden.

Zingeving, het is een begrip waar ik moeite mee heb. Ik worstel 
er veel mee maar zal er nooit uitkomen. Wat is de bedoeling dat 
ik dit meemaak, dat ik dit heb moeten doen? Ik vindt het heel erg 
dat het allemaal zover is gekomen dat ik mijn gezonde lichaam 
dit moet aan doen. Want een aanslag op je lijf is het zeker wel. Ik 
had zo graag gehad dat dit allemaal niet nodig was geweest, dat 
ik gewoon net als al die andere mensen zonder deze bezoeking 
gelukkig met mezelf had kunnen zijn. Maar nee, bij mij moest 
het dus blijkbaar zo zijn als het is. Eerlijk kan ik het niet vinden. 
Pas nu ik aan mijn lijf merk hoe groot de ingreep was, pas nu 
besef ik hoe verschrikkelijk het is dat er mensen zoals ik zijn die 
dit doormaken. Niet dat ik niet blij ben met het resultaat hoor. 
Dat zeker niet want ik heb er mijn leven door terug, ik hoef me 
niet meer te schamen voor mezelf. Ik mag weer de dingen doen 
die ik graag doe. Eindelijk vindt ik mezelf mooi als voor de 
spiegel sta. Dus het is geweldig dat dit kan. Misschien wordt ik er 
echt gelukkiger door. Daar klinkt een voorbehoud in en dat klopt 
ook wel. Ik ben bang geworden voor geluk.

Hoe het me de komende tijd zal vergaan, ik weet het niet. Ik zal 
in ieder geval mijn best doen zo goed mogelijk weer op de been 
te komen en met een beetje mazzel zijn er geen 'correcties' 
nodig. Maar ik ben wel veranderd, veel meer dan anderen aan me 
zullen kunnen zien. Ik heb mijn verleden nog wel. Toch lijkt het 
steeds meer het verleden van een andere ik. Het is moeilijk om 
het te koesteren. Het is moeilijk om met liefde terug te kijken 
naar dat jongetje van 4, van 12, de knul van 16, de jonge man 
van 22 of de echtgenoot van 30 of de vader van 40. De meeste 
beelden doen me pijn, is het niet uit medelijden om hoe die 
persoon zich voelde in die periode, dan is het wel om de leugen 
in het leven van die persoon op een ander moment.

Het is net zo verschrikkelijk dat ik anderen pijn heb moeten 
doen, misschien nog doe, met mijn verandering. Hoewel de 
operatie toch vooral een zaak van mij alleen is speelt het 
definitieve van de ingreep een grote rol voor anderen. Vooral 
voor diegenen die het dichtste bij me staan of stonden. Ik ben er 
onderweg een paar kwijtgeraakt. Mijn eigen zus, die niet eens 
navraagt hoe het me vergaan is. Liefde die kant op sturen valt me 
zwaar als je er niets voor terug krijgt. Mijn ex die het niet met 
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me aandurfde. Was dat geaardheid of angst voor gezichtsverlies? 
Ik zal het waarschijnlijk nooit weten. In zekere zin mijn moeder 
die, hoewel ze erg meeleeft en van me houdt, me regelmatig 
door de ziel snijdt als ze me weer bij mijn oude naam roept. Of 
als het eten klaar is roept: 'Zo meneer, het eten staat op tafel...'. 
Sorry voor de tere zieltjes, maar godverdomme heb ik daarvoor 
in mijn lijf laten snijden om dat nog te moeten aanhoren. Ik weet 
dat ze het zo niet meent maar pijn doet het me wel.

Kortom, ik ben er nog lang niet. Tranen zullen er regelmatig zijn. 
Ze zijn een vast onderdeel van mijn leven geworden. Ja, ik ben 
een gemankeerd mens en ja, dat zal nooit meer veranderen. De 
littekens zijn te zichtbaar. Eigenlijk ben ik twee mensen. Die ene 
van 'er voor' zal steeds meer een schaduw uit het verleden 
worden, steeds verder van me af. Die andere van 'er na' heeft 
zich zelf de opdracht te geven om het leven te omarmen. Van de 
grond af aan opnieuw opbouwen. Tegen de stroom in desnoods 
en zeker ook met de moed der wanhoop. De rest van mijn leven, 
hoe lang of kort ook, zal ik alleen maar ruimte maken voor wat ik 
echt belangrijk vindt. Bij mij hoeft niemand meer aan te komen 
met flauwekul die niet bij me past. Ik zal ze vriendelijk 
wegsturen. Mijn leven draait nu om de mensen waar ik mee te 
maken heb en krijg, om het leren genieten van de mooie dingen, 
de natuur, kunst, vriendschap, liefde als me dat gegeven wordt.

Die rottige tranen die me nu elke dag treiteren helpen me telkens 
weer er aan herinneren waarom ik dit doormaak. Al die moeite 
om gewoon een beetje gelukkig te kunnen zijn. Gelukkig zijn, 
het moeilijkste wat er is in dit leven.

Naschrift: Denk nu niet dat ik ongelukkig ben want dat is niet zo. 
Ik ben zielsgelukkig, want ik heb uiteindelijk een nieuw leven 
gekregen. Wat ik er mee aan moet weet ik nog niet zo goed, dat 
zal ik de komende maanden en jaren wel gaan merken. Het valt 
alleen op sommige momenten niet mee dat er niemand is die 
haar armen om me heen slaat nu ik dat zo ontzettend nodig heb.
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29. Omhels me

De meeste dagen kan ik wel aan. Het is niet gemakkelijk hoor om 
constant heen en weer te slingeren tussen vreugde en verdriet. 
Langzaam maar zeker voelt mijn lijf mij bekender, langzaam 
maar zeker vlakt mijn emotie af. Mijn hoofd laat me alleen niet 
alleen. Gedachten blijven drijven als wolken in een stormlucht zo 
snel. Vroeger wordt steeds meer vroeger, nu is confronterend en 
morgen lijkt steeds verder weg. Het zijn dagen van afscheid en 
welkom, van pijn en geluk, van mijn lichaam dat zich sterker 
maakt, van mijn hart dat voorzichtig op zoek gaat naar een 
onbekende toekomst.

Een nieuw leven, wat moet ik er mee? Is het voor mij alleen of 
mag ik het met je delen? Hoeveel van mij is er voor jou en 
hoeveel jou is er voor mij? We zullen het ondervinden, we zullen 
leren. Ik zal steeds sterker worden, herstellen maar ik zal nooit 
de oude worden. Dat kan niet en dat wil ik niet. Ik herstel en 
wordt hopelijk snel de nieuwe. Met een nieuw leven waarin ik kan 
zwemmen, kan sporten zonder schaamte. Me laten zien aan jou 
zoals ik ben, me laten voelen. Een nieuw leven waarin ik mijn 
best ga doen om precies dat te doen wat mijn hart me ingeeft. 
Najagen waar ik van droom, waar ik me in kan verliezen. In 
woorden, beelden, reizen, ervaren, voelen, liefhebben. Alles wat 
in dat vorig leven er nooit mocht zijn zonder die schaduw in de 
buurt. Welnu, die schaduw is weg.

Ik weet een beetje wat geluk is, ik ken wanhoop, pijn en 
frustratie, ik weet hoe vriendschap voelt. Maar wat ik nu vooral 
nodig heb zijn jouw armen om me heen. Niet om me te troosten, 
niet om me te beschermen maar om te laten voelen dat ik bij je 
hoor. Er mag zijn in jouw leven zonder voorbehoud, veilig en 
vertrouwd.
Sla je armen om me heen en dan sla ik de mijne om jou heen, 
zoekend naar geborgenheid.



30. Pijn...stillers

Pijn is iets raars. Kiespijn ken ik en dat vindt ik vreselijk. Buikpijn 
ook wel en hoofdpijn. Ik heb ze vaak genoeg gehad om te weten 
hoe het is en hoe ik er weer vanaf kom. Vooral ook hoe lang die 
pijn duurt en hoe intens die is.

En dan is er zo'n operatie en dan heb ik daarna dus ook pijn, niet 
meer dan logisch natuurlijk. Die pijn is wisselend van intensiteit 
en plaats en zonder uitzicht op hoe lang ik er last van zal 
hebben. Dat maakt het een andere pijn, in ieder geval in beleving 
en 'waardering'. Die stomme pijn is er ook in varianten, allemaal 
tegelijk. Zo is er die schrijnende pijn door de hechtingen en zo, 
best wel uit te houden en dus vooral hinderlijk. Er zijn steken 
variërend van de elektrische zenuwpulsjes tot de pijnscheuten 
waar ik toch echt even mijn tandjes voor op elkaar moet houden. 
Maar er is ook een soort zeurderige pijn die vervelender is dan 
'het' warm is en die de neiging heeft zo af en toe heel intens te 
worden. Blij wordt ik er niet van want het lijkt in de tijd nog niet 
echt minder te worden. Maar misschien is dat suggestie en 
neemt gewoon mijn uithoudingsvermogen af. Of ben ik gewoon 
veel te ongeduldig.

Nu kun je pijn bestrijden en dat doe ik natuurlijk ook fanatiek. 
Een steng regiem van paracetamol zou het draagbaar moeten 
houden. Dat is dus de ene dag gemakkelijker dan de andere dag. 
Zo kun je de ene dag lekker gek doen een nog een beetje lopen 
en is het de andere dag eerder een marteling dan een wandeling. 
Er is geen staat op te maken op het moment. De laatste dagen 
lijkt het wel of dat spulletje me iets minder van dienst wil zijn, of 
de pijn is gewoon intenser. Vooral vandaag ben ik behoorlijk de 
pineut geweest. Naarmate de dag vorderde deed ome 
paracetamol steeds minder zijn best. Ach, in het ziekenhuis lag 
ik een paar daagjes aan de morfine en zo'n opiaatje is bepaald zo 
slecht nog niet. Verslavend, dat wel. Dus na een paar dagen was 
de pret over. Maar nu thuis is het allemaal toch wat 
ingewikkelder geworden. Het herstel stokt een beetje, wat ik 
mocht verwachten gebeurt nog niet echt (zwellinkjes die serieus 
gaan slinken en zo) en de pijn steekt dus nadrukkelijker zijn 
duivelskopje op.

Gelukkig zijn er nog dokters die nog langs komen, moet je wel 
een beetje drama queen voor spelen trouwens. Het wordt dus 



voorlopig grover werk dan het om de pijnstillers gaat. Trouwens 
wel vreemd eigenlijk dat het pijnstillers heten in plaats van 
pijndempers of zo. Alsof die pijn lawaai maakt. Natuurlijk is het 
wel fijn dat die middeltjes er zijn. Morgen mijn favoriete chirurg 
maar eens bellen. Tijd voor controle want met de tijd neemt ook 
de onzekerheid toe. Het is even doorbijten geworden, niet dat ik 
verwacht had dat een easy ride zou worden hoor.
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31. Identiteit en rolmodellen

Prof. Deirdre McCloskey, een Amerikaanse vrouw die ik 
respecteer.

‘Distinguished Professor of Economics, History, English, and 
Communication, University of Illinois at Chicago. Professor of 
Social Thought, Academia Vitae, Deventer’ 
staat er op haar website.

De reden waarom ik hier over haar schrijf is omdat ik haar als 
rolmodel zie voor een vrouw met transseksuele achtergrond die 
niets ingeleverd heeft op professioneel vlak. Sterker nog die alle 
respect verdiend en krijgt in de academische wereld. Dat ze als 
man geboren is doet niets af aan haar positie. Nu ben ik het lang 
niet met al haar denkbeelden eens en soms heb ik zelfs grote 
moeite hoe zij met belangen van transgenders om gaat (De Bailey 
affaire). Maar na haar ontmoet te hebben is voor mij een 
schakelaar omgegaan. In de zomer van 2006 heb ik lang met 
haar kunnen spreken dankzij de bemiddeling van een vriendin. 
Zij was in Deventer voor een lezing over haar boek 'Bourgeois 
Virtues'. Het was voor mij en voor haar een emotioneel gesprek 
omdat wij zoveel herkenden, zoveel gemeenschappelijk hadden. 
Voor mijzelf was het heel bijzonder om iemand te ontmoeten die 
net als ik een transseksuele vrouw is en niets had verloren aan 
zeggingskracht en professionaliteit. Daarmee gaf ze mij de 
bevestiging dat het dus mogelijk is voor mensen als ik om 
sociale positie en professionaliteit niet negatief te laten 
beïnvloeden door de genderdysforie waar we onder lijden maar 
eerder te versterken omdat we iets meekrijgen in onze transitie 
dat andere mensen nooit zullen krijgen of ervaren.

Deirdre en ik mailen af en toe en we zullen elkaar vast nog eens 
ontmoeten. Mijn leven is verder gegaan en inmiddels ben ik aan 
het einde gekomen van de fysieke verandering. Ik ben nu 
eindelijk vrouw en heb dus een transseksuele voorgeschiedenis. 
Voor mij is dat een onderdeel van mijn identiteit en daar schaam 
ik me niet voor maar ben er juist trots op. Uiteindelijk heb ik er 
voor moeten vechten, moeten groeien als mens, afscheid moeten 
nemen van dierbare mensen en zaken, mezelf leren vormen als 
de vrouw die ik nu ben en nog veel meer. Een hele klus die me 
aardig gelukt is tot nu toe. Bij Deirdre proef ik een zelfde trots, 
en terecht. Kijk maar eens op http://deirdremccloskey.org.
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In de afgelopen jaren is mij steeds duidelijker geworden dat de 
Nederlandse samenleving een verwrongen beeld heeft van 
transgenders en transseksuelen (het laatste woord gebruik ik 
liever niet overigens). Dat komt door hoe de media omgegaan 
zijn met transseksualiteit. Ofwel het wordt neergezet als een 
enorm probleem ofwel het wordt neergezet als een freaky tic van 
sommige mensen. Kortom, je bent als transseksueel zielig of 
gestoord of allebei. Zelden worden transgenders in de media als 
normale mensen geportretteerd. Toegegeven, ons enige 
'rolmodel' Kelly, heeft bij die beeldvorming niet bepaald in goede 
zin geholpen. Vindt ik. De reacties die ik zelf maar al te vaak heb 
ontvangen in de zin van 'Goh, jij? Echt hoor, ik zou nooit geweten 
hebben dat jij vroeger man was...' hebben mij wel duidelijk 
gemaakt dat het beeld van transgenders dus blijkbaar geheel 
anders is dan ik zou willen en dan de werkelijkheid is. Overigens 
zijn er veel transgenders waar men wel degelijk hun geboorte 
geslacht aan kan aflezen, meestal doordat hun fysiek het 
onmogelijk maakt om in hun echte gender ongezien te leven. Dat 
is een last die sommigen van ons hun leven moeten dragen en 
daarmee een triest gegeven. Het vergt onvoorstelbare 
levenskunst om met zoiets om te kunnen gaan in deze 
dichotome man-vrouw maatschappij. Velen redden dat niet en 
dat is verschrikkelijk. Maatschappelijke isolatie is dan te vaak 
letterlijk dodelijk.

Wat we in Nederland nodig hebben zijn transgender rolmodellen 
die in de openbaarheid staande blijven. Die trots zijn op hun 
identiteit en dat ook uitstralen. Die desnoods het debat aan 
willen gaan om te laten zien dat wij heel normale mensen zijn die 
alleen een hindernis in hun leven hebben moeten overwinnen die 
gigantisch is. Die mensen zijn er wel maar nog niet al te 
zichtbaar. Toch is dat een kwestie van tijd. Steeds vaker zullen 
transgenders in de samenleving zichtbaar worden en hun 
rechtmatige plaats opeisen. Laten zien dat we er net als ieder 
ander mogen zijn. Dat we sterke mensen zijn die weten wat het 
leven kan brengen en in de weg kan leggen maar vooral dat 
transgenders zijn als ieder ander. Mensen. Het zal misschien 
jaren duren maar op een bepaald moment zal ook ik om kunnen 
kijken en trots kunnen zijn op de transgender rolmodellen in de 
Nederlandse samenleving. Ik kan nauwelijks wachten om de 
Nederlandse Deirdre, Kate Bornstein, Lynn Conway, Ann 
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Lawrence en al die andere krachtige transgendervrouwen te zien. 
Ik ken er al heel veel, nu jullie nog.
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32. Eerste keren

Ja hallo, dat ben ik niet op die foto hoor. Het gaat ook niet om de 
dame maar om de minimalistische bekleding die ze aan heeft.

Eén van de vreemdste ervaringen bij gender transitie is dat je, 
ook als je al wat ouder bent en niet meer zo strak in het velletje 
zit, op allerlei momenten geconfronteerd wordt met iets wat je 
voor het eerst overkomt of wat je voor het eerst doet. Dat terwijl 
anderen dat soms al tientallen jaren achter de rug hebben.

De eerste keer de straat op gekleed zoals je wilt, de eerste keer 
dat ze je mevrouw noemen, ik heb het allemaal al jaren achter 
me nu. Eigenlijk dacht ik dat het wel gedaan was met die periode 
van toch wel spannende momenten. Niet dus.

Gisteren ben ik naar het strand geweest. Nu kom ik daar wel 
vaker maar deze keer was het om er met mijn lief vooral te 
liggen bakken in plaats van wandelen. En bakken doe je het 
beste schaars gekleed. Topless vindt ik wat ver gaan op mijn 
leeftijd maar een bikini moet kunnen niet waar? Ook al zit er zo 
hier en daar iets meer dan ik zou willen, slecht staat het me niet. 
En plotsklaps was het er weer, die 'eerste keer'.
De eerste keer in bikini op het strand in de betrekkelijke drukte. 
Mensen die me zien, mogelijk aan me zien dat de vormen niet al 
te vrouwelijk zijn. Nauwelijks heupen, je zou denken dat er 
gestaard wordt. Niet dus.

Deze eerste keer gaf me weer die spanning die ik zo goed ken 
inmiddels. En deze eerste keer was die spanning ook in no time 
weer weg. Want ik viel niet op, mijn lief ook niet. Geen gestaar 
maar wel een lekker warme zon, zonnebrand, zonnebril, zand en 
zee. Voor een middag en avond was de wereld weer heel mooi. 
De vrijheid om gewoon lekker op het strand te kunnen liggen 
kletsen was fantastisch. Vakantieplannen doorpraten en 
ondertussen het zand tussen mijn tenen voelen. Veel te lang niet 
gedaan, niet durven doen en gisteren kon het weer, eindelijk.

Ze zullen nog wel af en toe ineens om een hoekje liggen, die 
eerste keren. Het hoort er bij, ik weet het. Maar het blijft een 
vreemde en bevreemdende ervaring. Tegenwoordig altijd mooie 
ervaringen die me telkens weer een beetje completer maken. 
Voor een ander niets speciaals, voor mij op die momenten wel 
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om daarna ook voor mij niet meer speciaal te zijn. Morgen ga ik 
in mijn eentje weer lekker het strand op, eventjes genieten.
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33. Gender ongemak

Het is de rechter hersenhelft die je hierboven ziet. De linker is 
nog even buiten beeld. Emotioneel als ze is wil ze even niet 
zichtbaar zijn. Zo ongeveer is mijn brein met me bezig vandaag. 
De ratio kant is even in verwarring, bitjes door elkaar, oververhit 
want het fannetje blies niet zo sterk en de emotio kant heeft 
ratio de hele dag al op de hak genomen.

Wat is er aan de hand met die celletjes onder mijn schedeldak? 
Tsja als ik dat wist had ik dit niet geschreven vanavond. Even een 
reconstructie van de dag dan maar, misschien dat het me dan 
wat duidelijker wordt.

's Morgens opgestaan, beetje loom en laat want gisteren was een 
heerlijke maar ook lange dag. En de slaap was pas laat gekomen. 
Wat ge-iChat, douche in, insmeren met de verschillende olietje 
en cremetjes, koffie gedronken, gebrunched en moeders gebeld. 
'Zal ik even langskomen voor een kop koffie, moet later de stad 
in want een vriendin staat daar op een soort marktje'. 'Nou eh, 
doe maar niet want die anderen zijn er.' ('Die anderen' is 
moeders eufemisme voor mijn homofobe zwager en mijn 
transfobe zus die me al jaren niet wil zien en zich niet 
interesseert voor me. Die zus die te bloody stubborn is om even 
de foon te pakken en te vragen of de operatie geslaagd is. 'Die 
anderen' dus.) Nu ja, niet welkom bij je eigen moeder omdat ze 
niet wil dat het tere zieltje van mijn zus geconfronteerd wordt 
met haar ex-broertje-nu-zusje. Hoezo voel ik me genderfucked?

Acute pestbui dus en maar even een tijd extra gewacht voordat ik 
de stad in ben gegaan in de hoop dat die bui wegzakt want het is 
het me niet waard om de frustraties van 'die anderen' mijn dag te 
laten verpesten. Naar de tram geslenterd en van de tram naar de 
Fluff market. Onmogelijke ingang door - en ik had toch al meer 
pijn dan de afgelopen dagen - en daar zie ik die lieve vriendin 
tussen allerlei leuke standjes met allerlei verleidelijk leuke 
hebbedingen. Tasjes, riemen, knuffels, stickers, boekjes en ga zo 
maar door. Allemaal eigen maaksels van behoorlijk knappe 
creatievelievelingen. Super sfeertje want de DJ draait de hele dag 
mijn muziek, wow.

Andere bekende genderbenders en -switchers gezien en dus 
goed gezelschap. Leuke vrouw ontmoet en tijd mee gekletst over 
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politiek, schrijven, mensen, gevoelens, verdriet, blijheid, leven, 
gender, seks (eh...). Dus is het een steeds leukere middag 
geworden naarmate de tijd vorderde. Eind van de middag 
helemaal blij, vooral toen we besloten om gedrieën ergens te 
eten.

Eigenlijk speelde de dag door gender telkens een rol. Eerst 
negatief want afgewezen voelde ik me 's morgens wel. Daarna 
comfortabel bekend omdat er een paar bekenden uit mijn 
wereldje waren. Dan een onverwachte ontmoeting en een mooi 
gesprek waarbij het onderwerp bepaald niet verstopt bleef. En tot 
slot in mijn hoofd, buiten beeld van anderen. Want tegelijk met 
alles wat er voor gebeurde groeide er een besef dat eigenlijk al 
weken sluimert. Dat stomme gender zit me teveel in de weg. 
Constant die vragen aan mezelf:
'Wie ben je nu echt, Alice?'
'Wat is je identiteit?'
'Weet je nu wat het is om je vrouw te voelen?'
'Wil je een man of juist niet of misschien als experiment alleen?'
'Hoe zien die anderen je, Alice?'
'Waarom is dat belangrijk voor je?'
'Waarom durf je niet dat stapje te maken als je een leuk iemand 
tegenkomt?'
'Ben je nu lesbisch of bi?'
'Maakt dat dan wat uit voor je, Alice?'
'Hoe zie je jezelf over tien jaar? Over twintig jaar?'
'Weet je wel wat het is om van iemand te houden?'
'Waarom maak je je zo kwaad over gender discriminatie?'
'Waarom laat je je door die transfobe lui opfokken?'
'Ben je wel sterk genoeg om dit aan te kunnen?'
'Je zegt dat je gelukkig bent, maar is dat zo?'
'Weet je wel wat geluk is of eigenlijk niet echt?'
'Hoe bevalt je leven je? Is het goed zo?'
'Waarom vindt je jezelf dan soms niet mooi?'
'Waarom vindt je jezelf dan soms geen vrouw?'
'Waarom ben je bang om alleen te blijven?'

En ga zo maar door. Eigenlijk zou ik ze uit mijn hoofd willen 
bannen, gewoon mijn leventje leiden. Zoals een vriendin vandaag 
zei: wij zijn bohemiens. Neem je leven, leef het. We hebben 
elkaar beloofd om ons niet het leven te laten benemen door de 
sombere en donkere momenten maar om juist dan er gewoon 
weer tegen aan te gaan. Dòòrleven of je leven er van afhangt. 
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Genieten om het genieten, gek doen, gek zijn, mensen 
ontmoeten. Fuck dat gender, wat maakt het nu helemaal uit. Dus 
zeg ik dan tegen mezelf als niemand het kan horen: 'Ben je geen 
man en vindt je dat je nooit helemaal vrouw zal zijn, je bent een 
Alice en dat is ook wel oké.'

En aan het eind van de dag is er volslagen onverwacht een 
prettige onrust omdat er weer een dag is geweest waarop ik 
iemand heb leren kennen die me geraakt heeft. In het gesprek en 
met haar blauwe ogen die soms dwars door me heen gingen. 
Wow! Zal ik haar vaker zien?

Aan het eind van de dag is gender niet meer belangrijk maar ben 
ik alleen met mezelf, in een prettige verwarring. Maar wel in 
verwarring.

Naschrift: (M)alice was er vandaag ook bij. Alice kocht een beauty 
van een portemonnee, (M)alice een te gek Poptasi t-shirt). 
Misschien was (M)alice er vandaag nog wel meer dan Alice.
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34. Ying & Yang

Ik heb me er nooit zo mee bezig gehouden. Met Ying en Yang 
bedoel ik. Tot vandaag.
Soms heb je dagen die nogal onbegrijpelijk verlopen. Waarop 
goed en minder goed elkaar afwisselen op een onbegrijpelijke 
manier.

Het begon allemaal wel oke. Na mijn ziekenhuisbezoekje van 
gisteren zag ik tegen de tocht terug naar huis op. Gelukkig kon 
ik bij een vriendin blijven slapen waardoor ik pas vandaag terug 
hoefde te rijden. Daardoor was in ieder geval de belasting 
minimaal voor me, uiteindelijk wil ik zo min mogelijk risico lopen 
in deze tijd van herstel. Het vergt allemaal toch al meer dan 
genoeg van mijn lichaam. Vanmorgen rustig wakker geworden na 
een hele diepe en dromerige slaap. Rustig ochtendje gehouden 
en lekker koffie met een sandwich als ontbijt in een leuke zaak 
genoten. Ondertussen wat rommelen met iTunes. Heel gezellig 
dus. Daarna in de auto en via de reiswinkel op de Overtoom naar 
huis.

Een kaart van Californië was vlot gevonden en een redelijk boekje 
ook. Ze schenken er ook koffie dus ben ik lekker blijven zitten. 
Het was nogal rustig dus raakte ik aan de praat met de bazin van 
de zaak en op de een of andere manier was dat heel leuk en 
vloog het gesprek alle kanten op. Na een tijdje kwam het op 
schrijven, reisboeken en reisverhalen en nog weer later ontstond 
er een project voor later dit jaar. Een avond over verschillende 
reisbestemmingen met verhalen, foto's, kunst en muziek. Het 
idee ontstond gemakkelijk en de invulling ook. En dus wordt er 
later dit jaar een avond georganiseerd met verschillende mensen 
die verhalen hebben over boeiende gebieden op onze aardbol. 
Na een paar heerlijke uren heb ik mijn weg naar huis vervolgd. 
Tot zover Ying (of Yang, dat weet ik eigenlijk niet).

Na een lange maar rustige rit was ik thuis. Eerst de kat eten 
gegeven en de post doorgenomen. Niet altijd een onverdeeld 
genoegen dat laatste. Er wil nog wel eens ellende tussen zitten, 
maar goed. Na wat rust werd het tijd voor het 'onderhoud' zoals 
ik het maar noem. Toen kwam Yang (of Ying) om de hoek kijken. 
Hechtingendraadjes, pijn, rommel. Niet bepaald fijn. Na overleg 
met het ziekenhuis vond men verstandig dat ik toch morgen 
maar voor controle kom. Ontzettend balen, want opnieuw zo'n 



reis zit ik niet bepaald op te wachten. Maar goed, dat moet dus 
wel. Het was ook wel schrikken natuurlijk, fijn is anders. Aan de 
andere kant van de lijn probeerde ze me wel gerust te stellen, 
het is waarschijnlijk een gevolg van het onderzoek van gisteren. 
Op zich niet erg maar ondertussen moet ik dus wel weer van Den 
Haag naar Amsterdam morgen.

En nu staat er een pizza naast me te wachten om opgegeten te 
worden en dat gaat dan ook zo snel mogelijk gebeuren want trek 
heb ik wel. Ik ben wel benieuwd wat de dag van morgen me gaat 
brengen. Hopelijk zoveel mogelijk Ying zonder Yang (of Yang 
zonder Ying, dat weet ik nog steeds niet). En daarna een 
weekend om zoveel mogelijk uit te rusten. Hulp is er dan 
gelukkig wel.
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35. Is het ’t waard?

Zo af en toe vraagt iemand me of het 't allemaal waard is. Dat 
gebeurt dan meestal in een heel persoonlijk gesprek. De vraag is 
meestal natuurlijk goed bedoeld maar voor mij als bevraagde de 
moeilijkste die me gesteld kan worden.

Het gaat er dan bij die ander om er achter te komen of alle offers 
en verliezen die ik als transseksuele vrouw heb moeten brengen 
en accepteren het waard zijn. Andersom, of die overgang van 
man naar vrouw al die ellende waard is. In alle eerlijkheid: ik heb 
er geen antwoord op, wel vragen aan mezelf.

Soms maak ik me met het antwoord er maar een beetje vanaf 
door te zeggen dat het 't zeker waard is, want wat is er nu fijner 
om eindelijk jezelf te kunnen en mogen zijn. De leugen voorbij, 
ook fysiek. Maar bijna zonder uitzondering week ik dat ik me er 
dan te gemakkelijk van afmaak. Soms probeer ik uit te leggen 
welke vragen ik mezelf stel. Dat zijn vragen als: is het 't waard 
dat mijn huwelijk voorbij is, de liefde die er eens was verdwenen? 
Is het 't waard om alleen te leven zonder mijn kinderen bij me en 
met een dagelijkse leegte in mijn hart? Is het 't waard dat ik mijn 
bedrijven verloren heb? Is het 't waard dat ik (een deel van mijn) 
familie ben kwijt geraakt? Is het 't waard dat ik huis en bezit heb 
verloren? Is het 't waard dat ik alleen leef terwijl ik dat niet kan? 
Is het 't waard om soms buitengesloten te worden in het 
dagelijks leven? Is het 't waard om die periode van moeizaam 
herstel en pijn door te maken? Is het 't waard mezelf jaren lang 
psychisch te belasten met wachten, onzekerheid, twijfel? Is het 't 
waard om me telkens weer te onderwerpen aan een overheid die 
niet met mensen als ik kan omgaan? Is het 't waard om zo vaak 
te moeten uitleggen hoe het met me zit aan mensen waarvan ik 
vindt dat het ze niet aan gaat maar waar ik wel afhankelijk van  
ben? Is het 't waard om zoveel mensen om me heen ongevraagd 
te moeten confronteren met iets wat ik zelf al nauwelijks begrijp? 
Is het 't waard om een paar mensen die dicht bij me staan of 
stonden pijn te doen? Omdat ze niet voelen wat ik voel? Is het 't 
waard om zoveel geld te moeten besteden aan het veranderen 
van mijn leven? Is het 't waard?

Al die vragen brengen me in verwarring want ondanks alles kan 
ik niet anders dan zijn wie ik ben. Accepteren hoe ik ben, 
omgaan met de verandering die ik zo graag wil, leven met de 



fysieke ongemakken en zelfs pijn. De afgelopen maanden, jaren 
heb ik gemerkt dat bijna alles voorbij gaat. Wat een half jaar 
terug me bang maakte is voorbij. Wat me drie jaar terug als een 
zwart gat voorkwam waarbij ik twijfelde of ik het zou redden, is 
sneller voorbij gegaan dan ik verwacht had. Bij vriendinnen die 
het al jaren achter de rug hebben zie ik dat zelfs na al die jaren 
ze toch nooit helemaal die overgang achter de rug hebben. Er 
nog altijd mee geconfronteerd worden. Stuk voor stuk zijn ze 
getekend maar stuk voor stuk zijn het mooie en heel lieve 
mensen geworden. Dat is een mooi vooruitzicht.

Maar uiteindelijk, aan het eind van de marteling van al die 
vragen, blijft er toch ondanks alles maar één gevoel over: ik ben 
er en ik mag er zijn zoals ik nu ben. Dan is ook bij mij het 
antwoord een hard 'ja, het is het waard. Natuurlijk!'
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36. Liefde, lijf en lust

Liefde 

Nauwelijks zichtbaar staat ze langs de rand van de heide met de 
hand boven de ogen tegen de zon in te kijken. Van binnen 
onrustig, van buiten de kalmte zelve. Tot kort terug de vrouw 
waar ik van hield als geliefde, tot iets langer terug werkelijk mijn 
geliefde. En nu? Nu zo langzamerhand mijn zus. Gevoelsgenote, 
met een gedeeld, verdeeld, geknipt leven. Net als ik. Sterk en 
onzeker. Met een enkele blik in staat mijn ziel in te dringen. 
Zoveel van mij wetend en zo goed aanvoelend waar het soms 
moeilijk bij me is, alsof we altijd samen waren. En het is nog 
maar een goed jaar dat we elkaar kennen. Sterker dan ik met 
haar zelfstandigheid, zwakker met armpje worstelen. Altijd de 
woorden vindend die ik zelf niet vindt. Aanwezig op de 
momenten dat het echt nodig is. Niet meer elke dag in mijn 
gedachten maar wel vaak. Mijn zus. Mijn zus ook die me eigenlijk 
dwingt om mijn eigen leven in te vullen, zich over me zorgen 
maakt en me beschermt. Die me laat weten dat ik haar nooit 
kwijt raak. Ach kon het maar zo zijn dat die werkelijkheid 
bestond. Ooit zal die dag komen maar dat is misschien pas een 
leven verder.

We hebben al zo vaak samen gewandeld, samen genoten van wat 
de natuur geeft, van het terras, van elkaars gezelschap. Van 
elkaars verdriet soms maar zoveel meer van elkaars lach. We 
hebben elkaar in elkaars leven toegelaten, zo ver dat er geen weg 
meer terug is. Met een zusterliefde die tegen alles bestand is. 
Allebei hebben we gevochten met gevoelens, met draken in ons 
hoofd, met pijn over wat er niet kan zijn. Maar we zijn er nog, we 
hebben nog steeds plezier. En ik? Ik ben vrij, vrij van de 
drukkende verliefdheid, vrij om mijn leven in te richten op een 
manier die bij mij past. Hoe dat er uit ziet begint zich langzaam 
af te tekenen.

Lijf

De afgelopen verwarrende tijd stond in het teken van het herstel 
van mijn lichaam en daarmee het herstel van mijn gewone 
functioneren. Maar dat niet alleen. De afgelopen maanden 
stonden ook in het teken van liefde, vriendschap en gevoelens. 
Hoe ik daarmee om ging en om wil gaan. Wat belangrijk is, wat 
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dat niet is en hoe ik als mens verder wil en kan gaan. Misschien 
moet gaan. En intiemer, de afgelopen tijd stond in het teken wat 
het verschil tussen lust en liefde voor mij is. Allemaal 
onderwerpen die zich aan me opdringen door de verandering van 
mijn lijf als gevolg van de operatie zelf en van de daardoor 
veranderde hormoonhuishouding. En dat laatste is een gebied 
dat al snel over het hoofd wordt gezien. Naast het fysieke 
gevecht ben ik geconfronteerd met mijn eigen verlangen, zelfs 
met mijn eigen lust en uiteindelijk met de vraag wat liefde voor 
mij betekend als die in de vorm van beantwoorde lust 
achterwege blijft maar er mentaal wel is. Deze confrontatie is 
moeilijk, soms verwarrend en gaat diep. Ze valt me zwaar en dat 
moet ook want het gaat om mijn eigen waarden. Hoe denk ik 
over deze onderwerpen en kan ik werkelijkheden accepteren of 
wordt ik ongelukkig?

Mijn lijf verteld me zoveel de laatste weken. Het verteld me wat ik 
prettig vindt, wanneer ik teveel gevergd heb, wanneer ik iemand 
bij me wil voelen, wat ik al aan kan en wat niet. Mijn lijf is een 
wispelturiger vriendin dan mijn zus. Maar het is wel mijn vriendin 
aan het worden. Nog nieuw in sommige opzichten, ongelooflijk 
sterk maar ook kwetsbaar. Soms gesloten, soms toegankelijk. In 
staat om zich te spannen, in te spannen, te reageren op nieuwe 
manieren met een intensiteit die me verrast. Om zelfs nu al flinke 
wandelingen te maken. Langzaam maar zeker leer ik lief te zijn 
er voor. Langzaam aan begin ik mijn eigen lijf te verstaan. En 
langzaam aan begin ik echt te luisteren er naar. De 
waarschuwingen die het me geeft serieus te nemen om dan mijn 
rust te nemen. Maar ook om het uit te dagen, stappen te laten 
maken. De ene dag hard werken, inspannen, de andere dag 
rusten, herstellen, sterk worden.

Lust

Naast liefde en lijf is er lust. Waar ik dat vroeger moeilijk vond en 
vijandig, me er verlegen bij voelde, is dat tegenwoordig een 
geschenk. Het betekent niet alleen dat lijf en liefde er voor me 
zijn maar ook dat ik mezelf mooi kan vinden. En dat krijg je ook 
terug van anderen. Mooie vriendschappen en geen ongemak 
meer in gewoon menselijk contact. De twijfel is er wel soms om 
me uit te spreken als iemand me aan trekt. Dat is ook wel 
begrijpelijk als lijf nog niet helemaal in orde is en fysieke liefde 
me net in de steek heeft gelaten. Ik kan er nu mee om gaan en 
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dat is al heel wat meer dan ik ooit tevoren kon. Maar juist lust 
dwingt me om te leren waar nooit ruimte voor was. Om te 
ervaren, te voelen hoe het is om als vrouw te leven. Me te 
verhouden tot mannen en vrouwen. Lust brengt me regelmatig in 
prettige verwarring. De behoefte is er, de wens ook wel maar de 
vorm is niet duidelijk. Als een jonge vrouw ontdek ik mezelf, leer 
ik mezelf in balans te houden. Leer ik van mezelf te houden 
zonder die spanning van vroeger. Maar ik ben niet jong.

Die vrouw die aan de rand van de heide met de hand boven de 
ogen de verte in kijkt heeft me onbedoeld vrijgemaakt, me 
gedwongen om mijn weg te zoeken. Ze is nu mijn zus en 
daarmee veilig gezelschap. De veranderingen die we hebben 
ondergaan in onze onderlinge band heeft in plaats van een 
verwijdering juist verdieping van gevoelens bij mij gegeven. 
Duidelijkheid dat ik met al mijn gevoel, met mijn liefde, mijn lijf 
en mijn lust mijn eigen weg ben op gegaan. Waar die weg naar 
toe gaat weet ik niet maar dat hoeft ook niet. Het is in ieder geval 
geen onprettige weg om te gaan zelfs ondanks dat onvervuld 
verlangen.
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37. Anijsmelkdag

Het is weer zover. De wiebeldagen zijn aangebroken (zie eerder 
in deze reeks). Dagen waarop ik me niet lekker voel, beetje 
verdrietig ben zonder duidelijke reden, melancholische muziek 
draai en het buiten regent. Het een zal wel met het ander 
samenhangen. Het is een anijsmelkdag. Komt bij dat ik een 
beetje brommerig ben, mijn eufemisme voor een licht schorre 
keel die doet vermoeden dat ik teveel testo’s in mijn bloed heb 
of flink gerookt en gedronken heb. Niet de sexy lage 
vrouwenstem die ik mooi vindt maar gewoon een beetje 
schraperig.

Maar goed, het is dus een anijsmelkdag. Zo’n dag waarop mijn 
lieve Mimi de pootjes en haar kop op mijn arm komt leggen 
omdat ze ook wel door heeft dat het even niet gaat zoals ik wil. 
Op een anijsmelkdag maak en drink ik dus anijsmelk. Het doet 
me aan vroeger herinneren wanneer ik weer eens buikpijn had. 
Dat had ik als kind vaak en mijn moeder had een prima oplossing 
die me altijd is bijgebleven en die de laatste tijd weer erg nuttig 
blijkt te zijn. Een beker warme melk met een paar anijsblokjes er 
in opgelost. Het zoetpittige goedje doet mijn gevoel teruggaan 
naar voor mijn twaalfde jaar naar voor 1975. Er is weinig 
lekkerder dan zo’n beker. Het werkt het beste vlak voor het 
slapen gaan maar ook overdag geeft het rust. De anijs heeft een 
vreemde kalmerende werking. Het zal niet voor niets zijn dat het 
in allerleid dranken wordt gebruikt als ingrediënt. Anijs wordt 
onder meer gebruikt in de pastis, het Griekse ouzo en het Turkse 
raki. Het is een belangrijk ingrediënt van absint, sambuca, arak, 
Bénédictine, Brokmöpke, Elixir d’Anvers, tsikoudia, tsipouro, 
rakia, rakija en patxaran. Zo leert WikiPedia me. Een aantal van 
die drankjes ken ik wel maar er is er eigenlijk geeneen die het 
kan opnemen tegen warme anijsmelk.

In gedachten komt mijn moeder me een bekertje brengen. 
Vergezeld van een beschuitje met suiker. Zo ging het bij ons 
thuis toen het leven nog mooi was. Toen het soms gewoon 
lekker was om een beetje ziek te zijn met een beetje koorts en 
veel slaap. Met een warm bed en zacht licht. De harde wereld 
bestond nog niet voor me, die kwam later in mijn leven. Als ik nu 
dus anijsmelk drink waan ik me weer even terug zonder de 
problemen die volwassenen op hun weg vinden, zonder 
discriminatie, geweld, liefdeloosheid en manipulaties. Anijsmelk, 
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het laat me weer even jong zijn. Een beker vol kleine slokjes 
geluk die me laat weten dat je geluk kunt drinken, in je lijf kan 
voelen stromen, weldadig, vriendelijk.

Het is misschien raar maar de laatste maanden drink ik meer 
anijsmelk dan in de jaren daarvoor. Misschien omdat het me 
helpt alleen te zijn en mezelf niet onder te dompelen in donkere 
gedachten. Misschien omdat het een pijnlijke keel verzacht. 
Misschien omdat ik wil vergeten wat er allemaal gebeurt is in een 
jaar. Omdat ik wil vergeten hoe zwaar dat jaar was, hoeveel er 
kapot is gegaan, hoe vaak ik kapot ben gegaan. Misschien omdat 
ik me sterk wil voelen maar het niet ben. Misschien omdat ik die 
moeder met haar anijsmelk nog een keer terug wil hebben. Die 
moeder de me verteld alles maar even te vergeten, mijn ogen 
dicht te doen, te slapen maar eerst mijn anijsmelk laat 
opdrinken. Misschien staat die anijsmelk wel voor het doorleven 
van een nieuwe jeugd in een tweede leven. Misschien is het een 
metafoor voor onbezorgd leven. Misschien is dat de reden 
waarom ik zo graag die anijsmelk weer drink en me dan telkens 
weer even gelukkig voel.
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38. Zelfbeeld
Eén van de zaken waar veel mensen als ik mee worstelen is het 
zelfbeeld en dat geldt natuurlijk ook voor mij. Immers, een groot 
deel van mijn leven heb ik als jongen en man geleefd. Inmiddels 
is dat al een tijd anders. Leven als man terwijl je het niet bent 
heeft iets surrealistisch. Net zoals het voor sommigen die mij 
langer kennen surrealistisch is me nu als vrouw te zien.
Mijn zelfbeeld wordt grotendeels bepaald door hoe ik me op een 
bepaald moment voel. Als ik relaxed ben zit het wel goed. 
Zelfvertrouwen te over in die gevoelstoestand. Het kost me 
verbazingwekkend weinig moeite om gewoon mezelf te zijn. De 
kans dat iemand me meneer noemt of me twijfelachtig aan kijkt 
is erg klein tegenwoordig. Er is een soort basis identiteit waarop 
ik blijkbaar kan terugvallen en die identiteit is vrouwelijk. Voel ik 
me daarentegen niet prettig dan besteed ik al snel minder 
aandacht aan mijn uiterlijk. Meer casual / slordig gekleed, geen 
make up of hoogstens lipstick. Toch wordt ik ook dan niet meer 
verkeerd ‘gelabled’ door onbekenden. In die zin ben ik dus wel 
tevreden over mijn uiterlijk en dat steunt mijn zelfbeeld. Ik heb 
wat dat betreft geluk denk ik. Zo ben ik niet al te groot en zijn 
mijn trekken niet mannelijk (meer). De hormoontjes hebben 
overtuigend hun werk gedaan.
Maar zelfbeeld is meer. Er is een mentaal zelfbeeld dat niet 
zozeer met uiterlijk te maken heeft maar veel eerder met 
innerlijk en gedrag. Met hoe mensen me ervaren in plaats van 
wat hun ogen hun vertellen. Bijzonder genoeg merk ik daar de 
laatste maanden een verschuiving op. Vrouwen zien me als een 
vrij zachtaardige maar zelfverzekerde vrouw van middelbare 
leeftijd waarmee je een gesprek kunt hebben. Soms kom ik een 
vrouw tegen die me zelfs leuk lijkt te vinden. Mannen voelen zich 
niet meer bedreigd door wie ik ben. Dat is wel eens anders 
geweest. In het begin van mijn transitie kwam ik nog wel eens 
mannen tegen die geschokt waren door mijn verschijning als 
‘voormalige man’ die toch wel vrij vrouwelijk is. Wat er in de 
psyche van die mannen gebeurde weet ik natuurlijk niet maar ik 
vermoedt dat het op zijn minst bevreemdend is dat iemand 
lichamelijk veranderd op een punt dat voor mannen toch nogal 
gevoelig ligt. Dat levert een confrontatie op die wel eens lastig 
kan zijn. Gelukkig zijn de meeste geschokte reacties van mannen 
inmiddels ook verleden tijd. Dat zal vooral liggen aan mijn 
gedrag denk ik dan maar. De mannelijke kantjes zijn er zo 
langzamerhand wel afgesleten en dus spreken zij en ik niet 
langer dezelfde taal.
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De beste bevestigingen van mijn zelfbeeld zijn de reacties van 
anderen op mij als ze me niet of net kennen. Een gesprek met 
een boeiende vrouw die me na een tijdje zegt dat ik mooi ben en 
dat letterlijk bedoeld. De jongen in de supermarkt die me na rent 
‘mevrouw, mevrouw u hebt uw sleutels laten vallen’ roepend. De 
mannen vanmorgen, toen ik bij een vriendin weg ging en in de 
ochtendvroegte naar buiten stapte, die  me vrolijk goedemorgen 
wensten en waarvan er eentje een knipoogje naar me gooide. Het 
is eigenlijk het alledaagse dat me bevestigd in mijn zelfbeeld van 
vrouw op middelbare leeftijd die er best wel aardig uit schijnt te 
zien. Het is een mooie maar ook rare ervaring omdat het precies 
die ervaringen zijn die in mijn leven er niet waren. Goed ik ben 
niet de jongste meer en zeker niet een schoonheid of zo. Maar 
blijkbaar wordt ik gezien en blijkbaar is dat niet al te vervelend, 
zowel voor mannen als vrouwen.
En als dan één van mijn kinderen bij me is en we plezier maken 
dan wil het zo maar voorkomen dat mensen me toch echt als een 
moeder met zoon of dochter zien. Ondanks de kwetsbaarheid 
van die observatie is dat een signaal dat me, meestal heimelijk, 
veel plezier doet. Goed ik ben dan biologisch wel een vader maar 
mentaal zeker niet. Ik weet dat ook die gevoelens veranderd zijn 
en blijkbaar is dat zichtbaar voor buitenstaanders.
Ben ik nu tevreden met mijn zelfbeeld? Is het een mooi zelfbeeld? 
Als ik heel eerlijk ben zal ik zeker niet klagen. Goed, er kan 
uiterlijk altijd iets beter en mooier. Tsja welke vrouw heeft dat nu 
niet? Maar naarmate ik me vaker goed voel en soms zelfs 
gelukkig wordt me duidelijker dat ik best blij mág zijn met de 
mens die ik nu ben. Ondanks een groot deel van mijn leven dat 
als verloren voelt. De komende dagen ben ik in Parijs te vinden. 
Vooral flanerend en plezier makend. Een dame die misschien niet 
meer zo jong is maar die eindelijk begint te leven. Kijk ik naar de 
foto boven dit stukje, gisteren genomen in de prachtige Harense 
Hortus, dan zie ik mezelf en ben ik blij.
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39. Shit happens
Ik hou van reizen. Niet van douane’s. Het is nu de tweede keer in 
een paar jaar dat ik een vervelende ervaring bij een douane heb 
meegemaakt. Niks schokkends hoor deze keer, maar wel irritant. 
Ik noem zoiets ‘transgender momenten’. Dat zijn van die 
momenten waarop je er door iemand weer eens fijntjes op 
gewezen wordt geen vrouw van geboorte te zijn maar een ‘trans’. 
Zo ook deze keer dus.
Hoe ging het in zijn of haar werk? Welnu, het vertrek van 
Schiphol ging zo soepeltjes dat ik me eigenlijk niet zoveel meer 
herinner van het gedoetje daar. Anders dan twee jaar terug werd 
ik nu niet apart genomen voor een body search en het enige dat 
ik me nog goed herinner van deze keer is dus de opluchting dat 
dat niet gebeurde. De vlucht er na was lang maar genoeglijk en 
omdat we overdag vlogen was er genoeg te beleven. De ijsbergen 
bij Groenland, de bergen en meren boven Canada en tot slotte de 
landing met zicht op de skyscrapers van Chicago. Eenmaal aan 
de grond op Chicago O Hare moesten we door de douane. Niet 
alleen wij zelf maar ook onze bagage. Ondanks dat het een 
transfervlucht was is het zo dat je de douane perikelen krijgt 
zodra je voet op American soil gezet hebt.

De rij bij de douane verliep redelijk vlot. Iets wat zeker niet 
gezegd kon worden van de bagageafhandeling na de douane. 
Maar goed zover zijn we nog niet, eerst de douane nog. Nu moet 
ik er even bij vertellen dat ik weliswaar een post-opje ben 
volgens het transenjargon maar dat mijn paspoort nog steeds 
een ‘M’ vermeldt en geen ‘V’. Ik en mijn paspoort zenden dus 
nog steeds een dubbele boodschap uit. (Mijn vliegticket stond op 
naam van een zekere Mevr. Alice Verheij en de boarding passes 
benoemden ene Verheij/Alice zonder geslachtsaanduiding.) 
Ondanks dat die dubbele boodschapen vaker voorkomen loop ik 
dus het risico dat er bij grensoverschrijdingen grenzen worden 
overschreden. Zo ook deze keer.

Bij het loketje van de douanebeambte kwamen de bekende 
vragen langs als ‘waar gaat u naar toe?’, ‘waarvoor?’ en ‘waar 
logeert u?’ en vooral ‘wanneer vertrekt u weer?’. Niet het meest 
gastvrije vraaggesprekje dat ik me kan herinneren, maar goed ze 
moeten het nu eenmaal vragen in deze gevaarlijke tijden 
nietwaar? Na de vragen werden mijn vingertopjes gescand en 
ondertussen keek de douaneman nadrukkelijk in mijn paspoort. 
Er werd nog wat van dat paspoort ingescand, UV lampje er over 
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heen en ga zo maar door. Ik dacht dat het allemaal wel achter de 
rug was en normaal gesproken zou dat ook zo zijn.

Geheel tot mijn verrassing kwam er nog één vraag uit de mond 
van de douanier, niet om hem beantwoord te krijgen overigens. 
Zijn ogen zeiden genoeg wat dat betreft. ‘So, you’re a guy?’. Ik 
heb hem alleen maar aangekeken en antwoordde zoiets als ‘Well, 
not exactly.’. Toen gebaarde hij dat ik door kon lopen.

Kijk het is niet dat er weer eens iemand het nodig vindt om me 
op die manier te laten weten wat voor mens ik in zijn ogen ben. 
Het is de inbreuk op je privacy die er weer eens gepleegd wordt 
dat me hindert. Want het hinderde me wel. Niet zodanig dat ik er 
iets mee wou doen of zo, teveel gedoe immers. Maar wel genoeg 
om me te irriteren. Het is gewoon niet leuk om weer zo’n 
ervaring op te doen. Het is ook allemaal niet erg hoor en ik kan 
er inmiddels mee om gaan. Maar je vergeet het niet, het blijft 
hangen zogezegd.

Verder is het me in de hele vakantie geen enkele keer overkomen 
dat ik verkeerd gelabeld werd. Het was toch vooral ‘Yes, ma’am’ 
en ‘No, ma’am’ wat ik te horen kreeg en dat klonk wel goed. Mijn 
vakantieplezier is er niet door beïnvloed, mijn gevoel voor 
eigenwaarde al helemaal niet. Alleen is er wel even die irritatie 
omdat ik ook wel weet dat de beste man geacht wordt dit niet te 
doen. Way out of line dus. Het is overigens wel iets waar ik voor 
de reis al rekening mee gehouden had en in die zin is mijn 
gevoel dan ook eerder te omschrijven als ‘well, shit happens’ in 
plaats van gekwetstheid.
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40. Sharp dressed woman
Afgelopen vrijdag ben ik voor het eerst na mijn geweldige 
Amerikaanse vakantie weer naar mijn stamkroeg gegaan. En 
omdat ik nog lekker bruin ben voor mijn doen en in een stoere 
bui was had ik besloten ‘op stoer en sexy’ te gaan. Zwarte jeans, 
spannend beetje bloot topje, zwart satijnen gilet, netkousen, 
zwarte pumps, haren in een staartje. Hot dus. Nou ja, voor mijn 
doen dan. Het mooie is dat als je zelf vindt dat je er wel oke uit 
ziet dat dit dus blijkbaar voor anderen te zien is. Uitstraling of 
zo?

Anyway, het was helaas, helaas, een super rustige vrijdagavond 
in de kroeg. Pas na tienen kwamen er een paar mensen en twee 
lieve vriend(inn)en. Daarmee werd het in ieder geval een stuk 
gezelliger want om tekst zitten we echt nooit verlegen. Zo 
kabbelde de avond verder zonder dat er al teveel leek te 
gebeuren. En toen kwam zij. Vreselijk mooie ogen, 
onvoorstelbaar figuurtje, little black dress die behoorlijk wat 
been liet zien. ‘Heee, wat leuk. Tijd niet gezien jullie…’. Op zo’n 
moment wordt de wereld een beetje mooier. Trouwens, 
misschien kennen jullie haar nog van ‘Blondjes’ van een half 
jaartje terug.

Het heen en weer gepraat over vakanties, elkaar en van alles wat 
ik me niet meer herinner werd vergezeld met een ogenspel 
tussen ons beiden. Of ik lesbisch was. Eh, ja? Echt? Nou ja, 
misschien niet helemaal maar eigenlijk toch wel. O leuk, is ook 
veel fijner hoewel een vriendje ook wel leuk is. Ja soms wel maar 
die zie ik niet en jou wel…Hou oud ben je eigenlijk. Nou raad 
maar. 38 misschien? Nee? Ouder, o dan moet ik natuurlijk 
uitkijken wat ik ga zeggen. 40? Nee sorry. Jeetje, echt? Tsja, 
verjongingskuurtje gehad. Wow, je ziet er anders geweldig uit. 
Lief van je… En ga zo maar door. Kortom een voorbode voor 
mooie tijden als je tenminste een stapje durft te maken. 
Telefoonnummers uitwisselen is dan helemaal geen slecht idee.

Rond middernacht was het wel een goed moment om richting de 
Sappho te gaan. De nacht wegdansen is zo af en toe echt heel 
erg lekker. Zo ook deze nacht. Eindelijk klopte de muziek, het 
weer was redelijk en dus stond de stoep vol en was er binnen 
tenminste nog ruimte om te bewegen (en ademen). Het sfeertje 
was erg leuk dus heb ik nog uren gedanst. En wat daarna die 
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avond nog gebeurde vertel ik hier niet maar het leven is toch 
weer een stukje mooier geworden. Waar een beetje extra moeite 
voor het uitgaan al niet goed voor is.
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41. De laatste trein
Het is zover. Nadat vorig jaar de verzameling computers die ik in 
mijn vorige leven had opgebouwd er aan moest geloven en 
eindigde in het depot van het Museon in Den Haag zijn nu de 
treintjes aan de beurt. Jaren terug toen ik niet meer een klein 
jongetje was maar een groot jongetje heb ik revanche genomen 
op mijn ouders. Ik kocht treintjes en alles wat daarmee te maken 
had dat het een lieve lust was. Maar waarom revanche dan vraag 
je je misschien af?

Welnu, toen ik dus nog echt een kleine jongen was mocht ik nog 
bij sinterklaas op schoot kruipen voor een verhaaltje, 
vermaninkje en vooral kadootje. En daar zat hem de bron van 
mijn revanche. Punt is dat ik zo graag treintjes wilde hebben 
want dat hadden mijn vriendjes ook. Ja, ik was in die tijd 
‘gewoon’ een jongetje dat met vriendjes ‘cojbojtje’ speelde in de 
grasvelden tussen de flatgebouwen en verder vooral Dinky Toys, 
treintjes en zo meer leuk vond. Geen Barbies, geen 
verkleedspullen (anders dan natuurlijk een cowboy en 
indianenpak), nee autootjes en treintjes. En eerlijk is eerlijk, dat 
heb ik heel lang volgehouden. Wist ik veel dat poppen ook leuk 
konden zijn en niet ’stom’, dat jaren later verkleden en make up 
me ook bekoorden. Nee, een kleine blonde gezonde Hollandse 
knul was ik met een vurige wens om een treinbaan te hebben.

Het is er nooit van gekomen in die tijd. Wellicht was het te duur 
voor mijn ouders en misschien vonden ze iets anders gewoon 
leuker voor me. Het werd een racebaan van Jouef met een rode 
en groene raceauto. Van die zestiger jaren modellen die we nu 
vooral primitief vinden. Mijn ouders hebben er heel wat plezier 
van gehad en mijn zus en ik ook. Uren hebben we rondjes 
gereden en het werd een ware sport om in de vlakke bochten zo 
het ‘gas’ in te houden dat de autotjes slippend door de bocht 
gingen maar wel in de sleuf bleven. Je kon er knoepertjes hard 
mee rijden, zoveel weet ik nog wel. Maar geen treinbaan dus, 
geen seinen, geen straatverlichting, huizen, autootjes en alles 
wat er zoal bij een echte modeltrein hoort.

Dat kwam pas veel later toen ik een gezinnetje stichtte en ik en 
wijlen mijn vader het erg leuk vonden om voor mijn oudste een 
treinbaan te maken. We gingen voor het betere spul en een 
specifiek ‘tijdperk’ zoals dat in modeltreinenjargon heet. Roco 
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met NS 50er en 60er jaren materieel. De huisjes werden aan de 
tijd aangepast en de autootjes ook. Het werd een bloemkool 
Hollands landschap in extreme kneuterigheid. Eerlijk gezegd 
allemaal best mooi. Het heeft jaren op zolder gestaan, stof 
verzamelend, tot het moment dat ik er aan toe zou komen om 
het van de hand te doen. Gek toch, dat zoiets niet gemakkelijk 
gaat. Het was het laatste ‘project’ van mijn vader met mij samen. 
Het was een soort revanche toen, een laatste opflakkering van 
het kleine jongetje in mij. Trouwens, diegenen die mij goed 
kennen weten inmiddels welk stukje van dat kleine jongetje er 
nog steeds zit. Misschien schrijf ik daar nog weleens apart over.

Mijn pa is al jaren terug overleden, mij heeft hij nooit echt 
gekend. En de treintjes zijn niet meer aangeraakt. Mijn beide 
jongens vinden het ook niet echt boeiend want er wordt nooit 
mee gespeeld. Het modelbouw virus slaat bij ons duidelijk een 
generatie over, misschien wel meerdere. In ieder geval is het tijd 
om op te ruimen. De treinen zijn in doosjes gedaan, de rails en 
scenery opgeruimd en alles staat nu te koop. Met een beetje 
mazzel vindt ik een koper om het in één keer aan over te doen. 
Het is nog heel erg mooi allemaal en volgens mijn oudste knul 
rijdt het geweldig. Maar de treintjes moeten gaan. Het 
eindstationnetje van mijn vorige leven is bereikt, ik rij niet meer 
mee.

Daarmee is er dus ook aan dit deel van mijn leven een einde 
gekomen. Geen modelbouw meer, geen gepieterpeuter met lijm, 
verf en al die knutseldingetjes die nodig zijn om een wereld in 
het klein te maken. Ik ben te groot geworden voor die wereld. De 
interesse is hormonaal verschoven naar schrijven, mode, make 
up en hobbies als wandelen, rennen en reizen. Het is over met de 
1000, de 2200, de Sik, de wagons type D en al die andere zo 
Hollandse treinen. Nog een paar weken en dan rijdt de laatste 
trein mijn station uit naar een nieuwe exploitant. Misschien kan 
ik van de opbrengst een mooie jurk kopen en een camera voor 
mijn oudste zoon. Nu ik dit schrijf valt het me op dat ik er zelfs 
niet weemoedig onder ben.

Toch zal het wel altijd zo blijven dat als er een trein langs rijdt ik 
even kijk welk type het is en welke beschildering van welk jaar er 
op zit. Sommige zaken gaan nooit verloren terwijl het belang er 
van al lang niet meer bestaat.
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42. Second Life
Deze Chronicle is misschien wat heftig voor jullie lieve lezers. 
Toch kan ik het niet laten het er maar eens uit te gooien zoals 
het is. Niet uit boosheid of frustratie maar omdat er aan 
sommige dingen een eind moet komen. Want ik ben een flink 
stuk van mezelf kwijt, onvrijwillig, onomkoombaar en wat mij 
betreft ‘good riddens’! Dat stuk is een verleden dat pijn doet 
gecombineerd met een overschot aan onterecht begrip voor de 
tere zieltjes van mensen die het maar moeilijk hebben met mijn 
geluk.

Ik kan natuurlijk een obligaat verhaal schrijven over hoe geweldig 
het is om eindelijk ‘mezelf’ te kunnen zijn. Wat dat ‘mezelf’ dan 
ook wezen moge. Ik kan ook schrijven hoe fijn het is me vrouw te 
voelen, wat dat ‘vrouw voelen’ dan ook moge betekenen. Ik kan 
schrijven over het geluk dat ik heb gevonden na mijn operatie en 
dat het herstel zo goed gaat. Of over mijn nieuwe liefde en het 
geluk dat ik met mijn dochter nu heb gevonden. Ik zou dat 
kunnen doen en dat doe ik ook wel. Maar niet nu. Nu is het wat 
mij betreft tijd om maar eens duidelijk te maken hoe het echt zit. 
En dat is niet altijd een pretje om te lezen denk ik.

Goed dan. Reality sucks, dus daar gaan we dan maar.

Zo aan de buitenkant bezien wordt ik door de maatschappij in 
het algemeen als vrouw gezien. Dat wil ik ook want ik heb de 
overtuiging dat ik dat ook ben. Wat nader bekeken blijkt dat ik 
ook zo ongeveer alles bezit wat een vrouw met haar geboorte 
heeft meegekregen. Op de eierstokken, baarmoeder en passende 
chromosoomcombinatie na dan. Emotioneel ben ik vrouwelijk 
ofwel ‘vrouw gelijk’ of nog beter ‘op vrouw gelijkend’. Het is 
maar hoe je naar woorden kijkt nietwaar? Ik functioneer als 
vrouw, gedraag me als vrouw en meestal reageer ik als vrouw. En 
dat voelt goed want het klopt, voor mij in ieder geval.

Niet voor iedereen trouwens. Een oude vriend blijft moeite 
hebben met mijn transitie, mijn eigen zus wil me niet zien, 
mannen nemen me minder snel serieus dan vroeger, inparkeren 
gaat lastiger en ik huil om de geringste dingen. Vooral als het om 
kinderen en fluffy animals gaat. Die vriend en die zus, acht hun 
moeite of gebrek aan acceptatie (wat een rotwoord is dat 
overigens) is wat mij betreft hun moeite. Het raakt me niet. Ja ik 
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loop over van begrip. So what! Jullie probleem, niet het mijne en 
gelukkig van geen betekenis meer in mijn leven.

In mijn werk merk ik dat IT managers soms maar al te 
gemakkelijk de indruk wekken dat het natuurlijk niet zo mijn 
terrein is om een mening over IT te hebben. Wat weten (blonde) 
vrouwen daar van af immers? Nou, eh… deze dame meer dan 
jullie mannen! Instanties laten met het grootste gemak weten 
zich geen lor van mijn transitie aan te trekken en blijven me 
gewoon adresseren als meneer. Ze moesten eens weten hoe gvd 
veel pijn zo’n operatie is… Kerken en ‘gelovigen’ laten bij tijd en 
wijle weten dat het toch wel erg goddeloos is om je ding er af te 
laten halen ten gunste van iets veel leukers en ga zo maar even 
door. Get a life!

Het is wel over met mijn moeite om altijd en eeuwig te ‘moeten 
inzien dat het voor anderen moeilijk is om te accepteren.’… Dat 
terwijl een lieve prachtige vriendin die ‘net als ik’ is regelmatig 
volslagen idiote reacties krijgt omdat ze is zoals ze is. Het is 
mooi geweest. Ik ben transgender (oke, transseksueel dan) en ik 
ben er trots op! Ik heb er pijn voor moeten lijden en niet zo’n 
beetje ook. En regelmatig heb ik nog pijn. Ik heb het er graag 
voor over maar zeur er dan niet over tegen mij! Ga iets nuttigs 
doen, arme mensen rijk maken, ouderen helpen, vluchtelingen 
opvangen of wat dan ook maar laat mij en mijn lieve lotgenotes 
met rust. Wat maakt het nou uit dat ik heb moeten laten 
sleutelen aan mijn lijf ten koste van gigantische pijn, een hoop 
moeite en veel geld. Het is voor mij een weg naar geluk, naar een 
second life. En wat wie dan ook daarvan mag vinden, het is mijn 
lijf en mijn weg en die volg ik. Wees liever blij dat je zelf die 
ellendige transitie niet hebt hoeven meemaken (hoe mooi 
sommige aspecten daarvan ook zijn trouwens maar dat begrijpt 
zowat niemand).

Natuurlijk zijn er lieve mensen die goed met het vraagstuk, dat ik 
ze soms ongevraagd door de strot duw, om gaan. Da’s allemaal 
mooi en prachtig maar vraag mij niet dankbaar te zijn voor jullie 
tolerantie of acceptatie. Ik wil niet getolereerd en al helemaal niet 
geaccepteerd worden. Alsof wie dan ook mij te tolereren of 
accepteren heeft! Ik ben er gewoon, live with it! Weg gaan ben ik 
toch niet van plan, ik heb net nog gehoord dat ik 111 jaar oud 
wordt en die hele transitie heeft me sowieso al jonger gemaakt. 
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Dus wen er maar aan en als je uitleg wilt hebben vraag dan uitleg 
zonder schroom want die is nergens voor nodig.

Want zeg nu zelf, waarom zou ondergetekende zich eigenlijk 
moeten laten tolereren of accepteren? Moet ik zonodig een 
‘goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’ 
stempel krijgen? Een accreditatie? (mooi woord vindt ik dat 
trouwens). Of een kwaliteitskeurmerk ‘echte trans van passabele 
kwaliteit’. Nee, tolereer me niet. Accepteer me niet. Ga gewoon 
met me om, ik heb het verdiend en de lieve mensen die er voor 
me zijn zonder gedoe verdienen dat ook. Leef je eigen leven, 
wees vooral gelukkig en laat mij mijn tweede leven leven. Mijn 
’second life’ inderdaad want dat is het. Reïncarnatie nog tijdens 
mijn leven. Door bad karma gedreven transformatie van lijf en 
ziel. Het positieve is dat ik er niet voor dood hoef te gaan maar 
gewoon door blijf leven. Gewoon een nieuw level bereikt, een 
tweede ronde, een second life.

Het eerste leven van mij had goeie dingen in zich zoals een 
onbezorgde jeugd tot mijn pubertijd. Tot de verkrachting door 
drie rotmeiden. Ja, goed gelezen. Dat kan ook blonde jongetjes 
overkomen. Goed was een periode op school, een andere goede 
periode was in mijn nu voorbije huwelijk. Slecht waren dus die 
verkrachting, het gepest op de diverse scholen. Slecht waren de 
keren dat ik op school in elkaar geramd ben, de jaloezie die ik 
voelde na de geboorte van mijn kinderen, de frustratie van het 
jarenlang leven in een fout lichaam, de schaamte voor een 
gedeeltelijk dubbelleven, het verdriet over de pijn die ik mijn 
liefsten heb moeten doen door mijn verandering. Allemaal 
rottigheden uit een eerste leven. Een vooral voorbij eerste leven 
want nu ben ik aan het tweede begonnen.

Dat ’second life’ bevalt me prima. Goed ik heb weinig bezit en zo 
goed als geen geld. Ik woon eenvoudig en kan me geen 
financiële uitspattingen veroorloven. Status interesseert me niet 
meer, gelukkig maar. Het maakt het er allemaal stukken 
eenvoudiger op. De wereld ziet me zoals ik aan het begin van 
deze tekst schreef zoals ik gezien wil worden: een gewone 
vrouw. In dit leven heb ik tenminste een aantal schatten van 
vriendinnen en een enkele vriend, een geliefde die zo mooi is 
(van binnen en van buiten) dat ik me tien keer daags in mijn 
armen knijp van geluk, geweldige kinderen, een prima baan, 
allerlei interesses en een leven voor me. In dit second life kan 
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alles weer. Als ik wil zingen zing ik, als ik wil spelen speel ik, als 
ik wil liefhebben heb ik lief. Dit second life is alles wat het eerste 
niet was of op zijn minst maar voor een klein deel was.

Goed, ik heb ‘een verleden’ zoals dat soms wat eufemistisch 
omschreven wordt. Maar het is niet belangrijk want dat verleden 
is precies dat, een verleden. Ik leef nu, niet gisteren en nog niet 
morgen. Nu is het goed, nu leef ik, nu geniet ik. Eindelijk ben ik 
er en hoef ik me niet meer voor te doen als een mens die ik niet 
echt ben. Eindelijk is het harnas weg en de behoefte aan een 
nieuw heb ik niet. Mensen om me heen weten dat als ze mij zien 
ze de echte Alice zien. Zonder een schaduw of een filter. Er is 
geen enkele reden om mezelf anders voor te doen dan wie ik 
werkelijk ben dus dan doe ik dat ook maar niet meer.

Het verleden heeft me niet sterk gemaakt, wel verwond. Wat me 
sterk gemaakt heeft is de transitie van first life naar second life. 
De moeite, de pijn, de worsteling gevolgd door de aankomst, de 
overwinning op mijn eigen angsten. En daar sta ik dan plots. 
Midden in mijn second life. Niet alleen, maar samen met de 
liefste mensen die er te vinden zijn om me heen, naast me, 
achter me. Mensen waar ik van kan houden. Ik heb geen 
medelijden nodig, geen begrip en dus ook geen tolerantie of 
acceptatie. Ik redt het nu wel verder.

Waarom deze tekst nu ineens? Tsja, misschien alleen maar omdat 
pas nu al het gedoe achter de rug is ik merk dat ik open sta voor 
die ander. Dat ik de liefste vrouw gevonden heb die er te vinden 
is en dat haar liefde me sterk maakt maar de impact van mij als 
mens op haar me ook aan het denken heeft gezet. Zo aan het 
denken dat ik eindelijk in staat ben om achter me te laten wat 
achter me gelaten moet worden. Al is het alleen maar omdat het 
enige wat echt telt de toekomst is. Mijn toekomst, onze toekomst 
en misschien een gezamenlijk second life. Gewoon omdat we het 
verdienen, zij en ik. Samen.

- 90 -



43. Onzichtbare man
Ik weet het wel, het hoort er gewoon allemaal bij. Gaat het tijden 
lang goed en zal niemand je verleden ongevraagd op je bordje 
schuiven en dan is er ineens weer ‘zo’n situatie’. Of twee.
‘Zo’n, situatie’?
Ja, zo een moment dat ongevraagd iemand je met het 
gepoederde neusje op de genetische feiten drukt. Je straight-
faced vraagt of je nu man of vrouw bent. ‘Want als ik uw stem 
hoor dan weet ik het niet meer.’ Zoiets zal de dame gezegd 
hebben. Ik was er zo door geraakt dat ik niet eens meer weet wat 
precies het zinnetje was want ‘zo’, impertinentie’ verwacht je 
gewoon niet. Tenminste, ik niet.

Goed het was lekker weer, heet zelfs. Ik zag er niet al te 
vrouwelijk uit want een spijkerbroek en een t-shirt laten dan 
misschien wel boobs zien maar geen hips. De make-up lag er 
ook niet al te dik op en mijn hersens waren toch echt met 
vriendin en kinderen bezig. En dan verraad je jezelf. De vraag 
doet je ineens realiseren dat voor anderen het misschien wel lijkt 
alsof je een rol speelt terwijl nu juist het tegendeel waar is. Dat 
was immers vroeger toen ik een meneer schijn te zijn geweest. 
Nu niet meer, nu ben ik mezelf. Ben ik dan ook echt mezelf? Mijn 
hoofd verteld van wel maar mijn lijf verraad me dus soms. En 
laten we eerlijk zijn, het is voor mij ook stukken slimmer om 
gewoon een leuke rok aan te doen dan een spijkerbroek. Grappig 
genoeg worden er dan geen vragen gesteld is mijn ervaring.

De dame in kwestie kan ik het niet kwalijk nemen Oud, eenzaam, 
om een praatje verlegen en misschien niet meer helemaal op 
deze wereld. Wat doe je dan als je iemand tegenkomt die je niet 
gewoon kunt plaatsen? Dan vraag je het dus gewoon aan zo’n 
persoon hoe het zit. Laffe ik geeft natuurlijk een fabuleus 
ontwijkend antwoord en dat helpt de situatie niet bepaald. De 
wereld wordt voor iedereen ineens ongemakkelijk. Maar goed dat 
er dan kinderen zijn.

Terwijl ik een drankje haal gaat het gesprek verder tussen de 
dame en mijn kleine oogappel. Eenmaal terug bij de tafel lijkt het 
allemaal wat opgeklaard. Nog later hoor ik het ‘million dollar 
answer’ van mijn lieverd. ‘Alice is mijn vader. Maar dat is zo een 
lang verhaal dat, daar heb ik geen tijd voor om te vertellen hoor.’ 
De waarheid is soms zo simpel dat wij volwassenen er de 
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woorden niet voor kunnen vinden terwijl een kind er totaal geen 
moeite mee heeft. Want gelijk had ie natuurlijk.

Het is maar een incident, van geen betekenis. Wel tekenend voor 
mijn werkelijkheid. Hoe langer ik er over nadenk en hoe meer ik 
met mijn ‘zusjes’ praat over dit soort gebeurtenissen, hoe 
duidelijker het wordt dat die onzichtbare man soms niet 
onzichtbaar is. Dat die man, ook al wil ik dat niet, gewoon in me 
huist. Als de omstandigheden er zijn, mijn bewustzijn er juist 
niet mee bezig is dan kan die onzichtbare man zich zomaar laten 
zien. Niet voor mezelf maar wel voor anderen. Dat zal veel vaker 
zijn dan ik zelf in de gaten heb of wil toegeven. Sociale codering 
is iets wat ook bij mij heeft plaatsgevonden. Gewenst sociaal 
mannelijk leven noem ik dat maar. Het is bijna heel mijn leven bij 
me geweest. Met moeite, maar toch. Al die gewoonten, 
bewegingen, die kleine dingetjes die zo typisch mannelijk zijn 
zitten er nog een beetje. Sommige wil ik ook niet kwijt, andere 
maar al te graag. Te lage schoenen dan loop je minder 
vrouwelijk. Geen make up gebruikt dan spreken mijn ogen 
minder en zijn ze op zijn minst ‘sekse neutraal’. Spijkerbroek 
aan betekend geen heupen en dus man. En ga zo maar door. 
Honderden kleine details, even zovele aanpassingen in mijn 
dagelijkse bestaan die meestal lukken en onbewust gaan maar 
die soms heel veel moeite vergen. De voice mail stem, de 
telefoonstem. Ze zijn anders dan de gewone gespreksstem. Geen 
direct zichtbaar contact met de gesprekspartner betekend 
verzakelijking. Verzakelijking maakt onbewust mijn stem lager. 
Door de telefoon is de score 50% goed, 50% door de mand vallen.

En dan heb ik het nog gemakkelijk in verhouding tot zoveel 
zusjes. Mijn uiterlijk is aangekleed wel ok. Gezicht, ogen, 
handen, benen en zelfs een beetje figuur in combinatie met goed 
gekozen kleding zorgt er voor dat het eigenlijk gewoon een 
probleemloos bestaan is geworden. Alleen verslappen kan ik me 
dus niet goed veroorloven. Dat geeft gelukkig geen spanning 
maar leidt dus wel tot ‘zo’n situatie’ af en toe. Ik zal er mee 
moeten omgaan en met vallen en opstaan lukt het me wel om me 
te wapenen. Moeilijker vindt ik het voor die ander die er soms bij 
is. Vooral als ik mijn leven met die ander deel. Want ook die zal 
er aan moeten wennen dat dit af en toe gebeurt en ook die wordt 
met de neus op mijn onzichtbare man gedrukt. Moeder, geliefde, 
vrienden en vriendinnen, collega’s, ze maken het allemaal wel 
een keer mee. Ik kan ze denk ik alleen maar helpen door er voor 
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mezelf niet zo’n punt van te maken of in ieder geval niet te laten 
merken dat ik geraakt ben. En dat moet ik nog leren.
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44. Life Sucks
Wat zou het fijn zijn als ‘leven’ wat minder een werkwoord was. 
Minder moeite, minder gedoe, minder worsteling. Want ‘het 
leven’ is behoorlijk ingewikkeld tegenwoordig. Vraag je een 
parkeervergunning aan dan moet je een leaseverklaring opsturen 
(wie wist 25 jaar terug eigenlijk wat zoiets was?). Als je telefoon 
wilt moet je kiezen uit mobiel GSM, mobiel UMTS, analoog, ISDN, 
VOIP, Skype en ga zo maar door. Ben je je baan kwijt en heb je 
een uitkering nodig dan moet je 14 maanden aan aanstellingen, 
loonstroken en werkgeversverklaringen insturen anders kan je je 
geld vergeten.

En als je je kind wilt opvoeden moet de halve wereld daar over 
mee praten c.q. lullen.

Als je trans bent moet je de rest van je leven te pas en te onpas 
uitleggen wat dat is, wat het voor je betekent, hoe je je verhoudt 
tot anderen (ben je dan hetero of lesbisch?) en zo meer.  Of je 
wilt of niet, alles in het kader van ‘de acceptatie’. Want, ook of je 
wilt of niet, er zijn altijd wel weer mensen die zo nodig moeten 
weten hoe het met je zit. Wat je in je slipje hebt, met wie je naar 
bed gaat en hoe de ‘verbouwing’ plaats vond. Je bent immers op 
dat vlak bijzonder en bij een trans mag je je veroorloven de 
meest intieme vragen te stellen, toch?

Nou, niet dus. Ik ben dat zat en daar ben ik niet de enige in. Als 
er weer eens een hetero man me vraagt of ‘ut’ er nog zit dan 
antwoord ik dat ik hem dat vertel onder de voorwaarde dat hij 
me verteld hoe vaak en in welke standjes hij ‘ut’ met zijn vrouw 
doet. Voor vrouwen geldt iets anders en de lesbo’s vraag ik dan 
of ze voor butch of lipstick vallen en waarom.

Het punt is een beetje dat de impertinentie van veel mensen het 
leven niet bepaald eenvoudiger maakt. Het zorgt er voor dat ik 
me jammer genoeg maar al teveel bewust blijf van mijn gender 
verleden. De fascinatie van anderen met dat verleden is 
hinderlijk. Het is niet van belang voor mijn bestaan als mens, 
professional of schrijfster wat er nu in verhouding tot vroeger in 
mijn string huist. Het is voor de opvoeding van mijn kinderen 
niet belangrijk wat mijn verleden op dat punt is. Tenzij ‘de 
wereld’ hun daar ook lastig mee valt. En dat gebeurt dus 
geregeld.
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De komende tijd komen ingewikkelde zaken als echtscheiding en 
opvoeding weer aan de orde. En weer zijn er ‘instanties’ die zich 
met ons bemoeien. Ze moeten wel in dit kapot georganiseerde 
land. Maar ik ben niet ingewikkeld. Ik ben ontwikkeld. 
Ontwikkeld tot mens, tot vrouw, tot ouder, tot professional. En 
daar zal ‘men’ het mee moeten doen. Dat betekent dan wel dat ik 
niet zonder weerwoord over me heen en weer laat lopen. Dat op 
zich brengt dan weer mee dat mensen me lastig zullen vinden. 
Vroeger vond ik dat vervelend, tegenwoordig maakt het me niks 
meer uit. Als ik niet uitkijk ga ik me zorgen maken als ik niet 
lastig wordt gevonden door instanties en dergelijke.

Ondertussen zie ik levens van mensen om me heen instorten. 
Ziekte, verlies van werk, tegenwerking, bedrog. Ik zie het, voel 
het soms en irriteer me er natuurlijk enorm aan. De oneerlijkheid 
van ‘het lot’ dat om de één of andere reden altijd de verkeerden 
en ook nog in meervoud treft. Vaak is er niks tegen te doen. Het 
maakt me wel verdrietig en opstandig.

Het nadeel van dit al is dat het zo vermoeiend is. Soms breekt 
het me op en ontbreekt het me aan de fut om weer op te staan, 
verder te leven. Gelukkig duurt dat niet heel erg lang en gelukkig 
heb ik tegenwoordig mensen om me heen die me zo af en toe 
een duwtje in de rug geven en ik hun for that matter. En 
natuurlijk zijn er de special effects als liefde, genegenheid en 
succes. Want ook die zijn er regelmatig. Zo waar lukken er ook 
dingen die ik belangrijk vindt. Zo waar blijkt dat er zo hier en 
daar ineens iemand op duikt die gewoon helpt in plaats van de 
wereld moeilijker maakt. En zo waar is er dus liefde in 
verschillende vormen: kinderen, ‘vriendin’, vriendinnen, de poes. 
Als die zich weer eens laten zien merk ik dat ik ook in een wereld 
leef waarin mensen (en dieren) van elkaar houden, zonder 
voorwaarden en zonder gedoe.

Dus ja, ‘life sucks, but the special effects are awesome.’ en daar 
hou ik me net als veel anderen maar aan vast.
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45. Confused
Jaren terug was er een televisieserie ‘Soap’. Aan het eind (of was 
het ‘t begin) van elke aflevering sprak een voice over het zinnetje 
‘Confused? You will be after this (the next) episode of Soap.’ Het 
zinnetje is me altijd bijgebleven omdat het zo ongeveer aangeeft 
hoe ik me voel in mijn leven.

Confused, dat ben ik zeker. Vooral denk ik omdat ik pas nu 
mezelf een beetje leer kennen. Deels doordat ik ouder wordt 
maar vooral ook door de veranderingen die ik het ondergaan de 
afgelopen jaren. Ik schrijf dat in meervoud want er zijn veel 
veranderingen. Voor de meeste mensen misschien teveel om te 
ondergaan. Voor mij vooral teveel om niet verward te zijn. 
Verandering van gender, werkkring, woonsituatie, 
vriendschappen, levensdoel, lichaamsbeleving, geluksbeleving en 
ga zo maar door. Allemaal veranderingen ik ondergaan ben. 
Sommige zeer welkom, anderen niet welkom maar 
onontkoombaar. En dat alles heeft me in verwarring gebracht. 
Zeker de laatste tijd.

Het lijkt soms alsof ik geen basis meer heb om plannen te 
maken. Ze worden toch wel verstoord door de werkelijkheid. 
Geen vakantieplannen dit jaar? Dus ben ik in Barcelona, Parijs en 
Los Angeles geweest en Cairo staat nog op de rol. Geen geloof in 
een nieuwe liefde en ja hoor daar is ineens een schat van een 
vrouw die van me houdt en waarvan ik ook zielsveel hou. Alleen 
leven? Niet dus. Mijn dochter is nu bij me en het gaat goed 
samen. Eenzaam thuis? Ook niet dus want mijn social life is soms 
drukker dan ik aan kan. Zulke lieve vriendinnen…

Toekomstplannen zijn moeilijk merk ik. Wordt de liefde een 
relatie die zo stevig is dat we samen verder kunnen gaan? Kan zij 
dat aan? En ik? Zijn mijn eigen ambities me duidelijk? Wat is 
belangrijker: mijn promotieonderzoek of mijn schrijfwerk? 
Allebei zal niet kunnen zonder allebei matig te doen. Op het 
moment is schrijven te belangrijk om opzij te zetten ten gunste 
van een promotie waar mijn hart ook ligt. Zal mijn werk aan 
slaan? Lukt het me die boeken er uit te persen die ik wil schrijven 
(en voor een deel al gedaan hebt)? En wat moet ik met die drive 
die in me zit om een duw te geven aan transgender emancipatie 
terwijl ik vaak fysiek en geestelijk te moe ben om me voldoende 
in te zetten. Of gebeurtenissen in mijn eigen leven me dwingen 
de priotiteitjes anders te leggen?

- 96 -



Het is allemaal verwarrend. De afgelopen week alleen al bestond 
uit een rocky relatie, rechtszaken, zakelijke perikelen rond mijn 
oude bedrijven, nieuwe klus voor mijn werk en (dus) een paar 
slapeloze nachten. Fysiek / medisch is het allemaal niet wat ik 
graag wil en als ik dat er dan bij tel dan merk ik dat het me 
zwaar valt mezelf te plaatsen. Ben ik vader of meer moeder? Ex 
directeur van een paar bedrijven of adviseur in loondienst, 
geliefde of slechts ‘vriendin’ of zelfs hulpverleenster (oei!), 
promovenda of schrijfster. De laatste dagen voel ik me nog 
nadrukkelijker een meervoudige persoonlijkheid dan gewoonlijk. 
Gelukkig strijden die persoonlijkheden nog niet met elkaar maar 
de conflicten liggen op de loer. En dat is onbehaaglijk. Steeds 
vaker wil ik er tussenuit knijpen maar dat kan nog even niet.

Over een paar weekjes ga ik met een geweldig lieve vriendin naar 
Cairo. Piramides bekijken, op kamelen rijden, zand happen en 
mezelf onder dompelen in een voor mij volslagen onbekende 
cultuur. Er even tussen uit knijpen zit er dus aan te komen. De 
komende tijd zoek ik mijn persoonlijk heil dan ook maar in het 
voorbereiden van die reis. Me verdiepen in Egypte en proberen 
vast te stellen wat ik in Cairo en Luxor in ieder geval niet wil 
missen. In de hoop dat de verwarring de komende tijd minder 
wordt. En na Cairo? Na Cairo wordt het hoog tijd dat mijn 
leventje wat rustiger wordt. Misschien ga ik moeite doen om een 
beetje saai te worden. Met dochter, part time met mijn jongens 
en vast ook met mijn geliefde. Alleen hoe dat er uit gaat zien 
weet ik echt niet. Wat is rust? Hoe doe je dat: saai leven.

Confused, I still am during this episode of my life…
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46. Kiezen voor mezelf
Het gaat me niet gemakkelijk af. Kiezen bedoel ik. Kiezen is 
moeilijk, kleren bijvoorbeeld. Het vergt spiegelmomenten. En dat 
is dan nog de simpele variant. Maar er zijn veel moeilijker keuzes 
te maken soms. Zoals eerdere deze week.
Want was een paar hoofdstukjes terug er nog sprake van een 
nieuwe liefde, nu is die al weer voorbij. Omdat ik heb gekozen. 
Voor mezelf deze keer en dat is een overwinning. Het is een 
vreemde gewaarwording om een verlies van een liefde als een 
overwinning te ervaren. Toch is het precies die tegenstrijdigheid 
die me verteld dat ik na alles meer veerkracht heb gekregen dan 
ik ooit dacht.

Goed, die lieve vrouw die ik dacht ontmoet te hebben bleek niet 
bij mij te passen. Een soort ruwe diamant waar je je aan snijdt. 
Met de schoonheid van de liefde die ze mij gaf, het 
zelfvertrouwen dat ik daarmee kreeg en de mooie ervaringen die 
we deelden kwam er iets anders mee dat uiteindelijk de basis 
weg sloeg. En terwijl ik mezelf altijd voor houdt dat relaties 
herstelbaar zouden moeten zijn kan ik dat deze keer niet 
opbrengen. Na wat nadenken meen ik mezelf te begrijpen en kan 
ik dat ook verklaren.

Natuurlijk, ik ben overgevoelig voor sommige signalen die 
mensen uitzenden. Maar soms zijn signalen gewoonweg niet te 
negeren en heel soms zijn signalen, hoe zwak ook, een 
onthulling van de werkelijke gedachten van iemand. En daar 
wordt het lelijk. Wegvallen van gevoel van liefde bij mij kan 
blijkbaar split second plaatsvinden op het moment dat de ander 
in een vlaag van onnadenkendheid me raakt op mijn 
kwetsbaarste plek. Mijn verleden als ‘man’ werd me voor mijn 
voeten gegooid als een manier om maar niet naar de eigen 
problemen te hoeven kijken. Een afleidingsmanoeuvre tijdens 
een twist die mij onthulde dat als het spannend wordt de ander 
me toch niet kan zien zoals ik werkelijk ben. En dat snijdt. ‘The 
first cut is the deepest’ zongen verschillende artiesten en dat 
klopt. Want zo’n opmerking en het effect van de onthulling van 
de diepere gedachten achter die opmerking zijn zo heftig en 
hebben zo een enorme slagkracht dat in plaats van een gesprek 
ik niets anders meer kan dan me terugtrekken in mezelf. ‘Shields 
up’ in Star Trek termen. Want de aanval waar ik in een relatie 
altijd bang voor ben is daar. Einde relatie is het onontkoombare 
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gevolg. Zo plotseling als liefde zich kan vertonen zo snel kan het 
kapot gaan. 

Natuurlijk maakt me het verdrietig om weer te moeten ervaren, 
de derde keer op rij, dat omwille van wat ik ben een liefdesrelatie 
onmogelijk blijkt te zijn. Dat is keihard en de gevolgen voor mij 
zijn groot. Op dit moment is er geen geloof in de mogelijkheid 
van een relatie met een andere vrouw zonder dat mijn 
biologische verleden me ooit parten zal spelen. Fact of life is dat 
de ander er blijkbaar nooit mee overweg zou kunnen. De 
gemaakte stap om mezelf te willen zijn heeft als gevolg dat ik 
dan wel mezelf kan en mag zijn maar dat ik er vervolgens wel 
alleen voor zal blijven staan. 

Een nieuwe relatie? Ik moet er even niet aan denken. Het risico 
om op enig moment geconfronteerd te worden met de diepere 
gedachten van de ander over mijn oude biologie wil ik niet lopen. 
Het is gewoon te oneerlijk. Ik wil mezelf niet aandoen dat weer te 
moeten ervaren. Dan maar mijn energie en liefde richten op 
andere zaken als dochter, zoons, werk, schrijven en 
vriendschappen. Maar misschien zie ik het te somber. Misschien 
ga ik de fysieke bevestiging van mijn vrouwelijkheid weer keihard 
missen. Misschien wordt ik gewoon weer een keer verliefd. 

Transen en relaties. God wat ingewikkeld kan dat toch zijn. 
Nee! Het is nu eigenlijk gewoon: relaties, wat kunnen die 
ingewikkeld zijn. Want misschien is nu het punt gekomen om een 
punt er achter te zetten. Een punt achter het ‘trans’ zijn. Na 
zesenveertig Kronieken (één voor elk levensjaar) is het mooi 
geweest. Deze dame lijdt aan precies dat waar eigenlijk de 
meeste mensen aan lijden. Het leven en de moeite bij het maken 
van keuzes.

Waarom is het toch zo vaak een keuze tussen de mooie 
momenten en de ruimte voor jezelf?
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Nawoord

Deze bundel van verhalen, belevenissen en gevoelens is ontstaan 
in iets meer dan één jaar. Een jaar dat in het teken stond van 
nieuw begin en einde van het een ongewenst verleden. 
Nu de laatste fysieke fase min of meer is afgesloten, nu de pijn 
voorbij is maar vooral nu het ‘gewone leven’ de macht heeft over 
genomen is er geen reden meer om ‘Kronieken’ te schrijven.

Vooral het woord transgender, dat ik weliswaar met trots met me 
mee draag, speelt geen dominante rol meer in mijn leven. 
Hoewel de laatste Chronicle misschien iets anders suggereert. 
Toch denk ik oprecht dat er inmiddels iets heel anders een 
dominante rol speelt in mijn leven. Dat andere is het begrip 
‘gewoon’. Gewoon leven, gewoon zijn net als ieder ander en 
vooral gewoon vrouw zijn. Bij een gesprek op de nieuwe school 
van mijn dochter was de verwarring compleet want ik was toch 
haar moeder? Op het werk bij mijn huidige klant heeft niemand 
in de gaten hoe mijn verleden in elkaar zit. Terwijl ik er toch 
behoorlijk open over ben en Internet al snel alles onthuld.

Mijn leven gaat verder. Het is net opnieuw begonnen, de wereld 
is hetzelfde gebleven, de meeste mensen om mij heen ook. Maar 
ik niet. Ik heb de verandering doorstaan. En ik ben er niet 
slechter uitgekomen dan dat ik er in gegaan ben. Door deze 
verhalen hoop ik natuurlijk anderen die deze moeilijke weg van 
persoonlijke extreme verandering nog moeten ondergaan een 
hart onder de riem te steken. Als je een beetje je best doet en 
wat geluk er bij hebt, als je lef hebt en lieve vrienden en 
vriendinnen om je heen. Als dat er is, dan komt het goed. Ik kan 
het weten.

Ω
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De Genderdans

Alice Verheij (in 1962 geboren in Den 
Haag) heeft na een leven als de man die 
ze niet was in 2004 besloten om zichzelf 
eindelijk te accepteren. De sprong in het 
diepe van een nieuw vrouwenleven was 
een menselijk waagstuk dat haar sporen 
heeft nagelaten bij haar zelf, haar gezin, 
werkkring, vrienden en kennissen. 
Nu, eind 2008, is de storm voorbij. Haar 
leven is totaal veranderd. Van de 
gesloten man is Alice een vrouw van de 
wereld geworden met liefdes, nieuwe 
interesses, vriendschappen en 
ervaringen die maar weinig andere 
mensen zullen krijgen.

‘De Genderdans’ gaat over alles wat er gebeurt in het jaar van de definitieve transitie. De maanden 
vol onzekerheid voorafgaand aan de zo belangrijke operatie. De verwondering en de pijn, de 
vreugde van het nieuwe leven en het verdriet van al het verlies dat er bij hoorde. Over de 
maanden van herstel, de ervaringen in de liefde, bij het werk en bij het aangaan van contacten 
met andere mensen. En ook over het ondervinden hoe er in de samenleving soms wordt 
omgegaan met mensen als Alice.

‘De Genderdans’ is een kroniek, een boek vol verhalen, gedichten en columns. Maar bovenal is het 
een boek vol emoties en een inkijkje in het leven van een transgender vrouw. Het is de kroniek 
van een ‘life changing event’. Persoonlijk en kwetsbaar. Het geeft inzicht in de moeite en de 
schoonheid van het leven tussen de geslachten in en in het leven van iemand die uiteindelijk 
misschien nooit helemaal thuis komt.


