
 

  

  

Transgenders 



 

 

Beste lezer, 
 

 

Transgender. We horen er steeds vaker over. Hoe beleven de mensen zelf 
het feit dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn?  
Welk traject ga je in als je besluit je lichaam passend te maken bij je eigen 
beleving?  
 
Met dit advies hopen we wat meer bekendheid te brengen. 
 
 
 
Verhalencoaches NOBB. 
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Transgender informatie 
 

 

 Ver van de boom / Solomon, Andrew 

Een boek over kinderen die door aangeboren tekorten en 
gebreken een moeilijke start in hun jonge leven moeten maken. 
Solomon beschrijft elf afwijkingstypen met grote 
fijngevoeligheid en kennis van zaken, zodat de lezer een helder 
beeld krijgt van de levensopdracht waarvoor deze vaak zwaar 
gehandicapte kinderen staan. Het wezenlijke van elk van de elf 
stoornissen wordt zo volledig mogelijk beschreven. Per 
hoofdstuk en dus per afwijkingstype behandelt Solomon de 
verticale identiteit tussen ouders en kind. Kinderen hebben via 
DNA en omgevingsinvloeden enkele eigenschappen gemeen 
met hun ouders; horizontale identiteit komt bij kinderen voor 
als verworven eigenschappen die de ouders niet hebben. Met 
literatuurlijst, noten en register.  

 

 
 

 

 Transgenderzorg 

Dit boek bevat informatie over de begeleiding van 
transgenderpersonen, jongens en mannen die vrouw willen 
worden of meisjes en vrouwen die man willen worden, omdat 
ze voelen dat ze in een verkeerd lichaam zitten. Aan de orde 
komen onder meer de diagnose, hormoontherapie, de operatie, 
nazorg en effecten van de behandeling op de kwaliteit van 
leven. Ook sociale aspecten, werk, discriminatie en juridische 
aspecten worden behandeld. Dit boek voor 
transgenderpersonen en hulpverleners kan zeker gezien worden 
als een standaardwerk op dit gebied voor Nederland en 
Vlaanderen.  

 
  

 

 



 

 

 

Transgender informatie 
 

 

 Holebitransmuseum / Van Gierdeghom, Olivier 

Belgische uitgave over de geschiedenis van holebi's (Belgische 
term voor homo's, lesbiennes en biseksuelen) en transgenders 
van de Brugse holebi-jongerenvereniging Jong en HiB. De inhoud 
van het boekje bestaat feitelijk uit de tekst en de zwart-
witafbeeldingen van twee mobiele tentoonstellingen die deze 
vereniging organiseerde, een over holebi's (in 2012) en een over 
transgenders. Minimusea over de geschiedenis van deze 
groepen mensen in boekvorm. Het is vooral een historisch 
overzicht, dat aangeeft dat Holebi's en transgenders er altijd al 
waren en hoe in verschillende tijden en culturen over hen 
gedacht werd (en wordt). Ook is er aandacht voor een paar 
belangrijke personen. De tekst geeft in kort bestek heel veel 
informatie. Dat maakt het boekje heel geschikt voor het maken 
van een spreekbeurt of voorbereiden van een les. 

 
 

 

 Genderkinderen/ Wong, Sarah 

Een beschrijving van de problematiek van kinderen die hun 
lichaam ervaren als een lichaam met het verkeerde geslacht. 
Een moeilijke weg moeten ze gaan om zich beter te voelen. De 
schrijfster laat de jongeren zelf aan het woord, waardoor men 
een goed beeld krijgt van hun beleving. Naast de deskundige 
hulpverleners, citeert ze ook ouders en leerkrachten over wat ze 
ervaren, hun onmacht en hulp. Het proces van de verandering 
naar het andere geslacht duurt jaren en is niet af met de 
medische ingrepen. Men blijft levenslang onder medische 
controle. Het tweede deel van het boek bevat kleurenfoto's van 
een deel van jongeren, die het proces van geslachtsverandering 
zijn aangegaan. De foto's getuigen van kracht en moed en zullen 
zeker inspireren. De fotografe volgde de jongeren enkele jaren.  

.  
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Transgender; 
autobiografisch 

 

 

 Mijn valse verleden/ Bakker, Alex 

Een autobiografisch verhaal van de schrijver, een transseksueel 
die als meisje geboren werd in een protestants gezin in Drente 
en die een geweldige worsteling doormaakte om zich 
uiteindelijk herboren te voelen in zijn mannelijk lichaam. De 
schrijver voelde al van jongs af aan dat er lichamelijk iets niet 
klopte met zijn gevoel van wie hij werkelijk was. Pas op zijn 
28ste veranderde hij van geslacht. Na het nieuwe begin als man 
stopte hij zijn verleden weg. Vijftien jaar later heeft hij letterlijk 
de dozen van zijn verleden geopend en durfde hij zijn verleden 
onder ogen te zien. Tegelijk was dit een verwerking. Hij 
beschrijft het in dit boek op een boeiende en goed inleefbare 
wijze. De schrijver is historicus en tekstschrijver. Een goed boek 
voor transgenders en hun omgeving voor meer inzicht en 
begrip. 

 
 

 

 Aan de achterkant was alles in orde / De 
Schepper, Samuel Dali 

Autobiografisch boek van de Vlaamse Samuel, die als Veerle 
geboren is. Hij wist eigenlijk al op zijn derde dat hij in het 
verkeerde lichaam geboren was. Maar pas op zijn veertigste 
gaat hij behandelingen aan. Dit komt ook omdat hij zijn ouders 
hiermee niet wil belasten. Heel uitgebreid vertelt De Schepper 
over zijn kinderjaren, het vragen aan Sinterklaas om een 
jongetje te zijn, zijn puberteit, gevoelens, de operaties en het 
leven nu. Geen onderwerp wordt geschuwd. Hoe wordt de penis 
gemaakt? Met huid en een zenuw uit je arm. Kun je een erectie 
krijgen? Ja, met behulp van een pompje. Hoe voelt een 
orgasme? Als een pijl die uit een boog schiet. Ben je veranderd? 
Ja, veel rustiger geworden, ik ben nu wie ik echt ben. Vlot 
geschreven en met humor, zijn beste wapen zoals hij zelf zegt.  

 
  

 

 



 

 

 

Transgender; 
autobiografisch 

 

 

 De maakbare man / Februari, Maxim 

Een kort en helder boek over clichés en sociale aspecten van de 
overgang door de auteur van vrouw naar (nog meer) man, een 
man met een verleden. Dit boek geeft antwoorden op de meest 
gestelde vragen, in de vorm van filosofische beschouwingen, 
feiten en ervaringen van hemzelf en anderen. Elf hoofdstukken 
met titels als Taal en etiquette, Lichaam, Maatschappij, Relaties 
en Bekende namen. Hij schrijft relativerend en gevat. De 
schrijver vroeg aan een vriend hoe hij het zou vinden in een jurk 
naar een congres te gaan. Zo voelde Maxim zich altijd toen hij 
nog vrouw was. Een goed boek voor mensen die met hun sekse-
identiteit worstelen.  

 

 
 

 

 Mooie jongens / Foerier, Maria 

Lucia (25) heeft van het transgenderteam toestemming 
gekregen om Luc te worden op voorwaarde dat zij eerst een jaar 
lang als man leeft. Ze vertrekt naar Venetië samen met Ron, die 
ze toevallig heeft ontmoet. Het eerste deel van het verhaal gaat 
vooral over de voorbereidingen van de reis en over Lucia 
vroeger, als meisje met een incestverleden. Het tweede deel 
speelt zich af in Venetië waar Luc probeert man te zijn. In beide 
delen komt goed uit hoe de ervaringen zijn van iemand die in 
een verkeerd lichaam leeft. Daarnaast is er het verhaal van Ron 
die een geheim met zich meedraagt. Uit deze debuutroman 
komt duidelijk de filosofieachtergrond van de auteur (1965) naar 
voren zoals in de gesprekken tussen Luc(ia) en Ron. Een boek 
met autobiografische elementen over een gedurfd onderwerp. 
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Transgender; 
autobiografisch 

 

 

 Uit een oude jas vol stenen / Stoute, Renate 

Renate Stoute - geboren als René Stoute ('Op de rug van vuile 
zwanen') - vertelt hier op indringende wijze het relaas van haar 
zoektocht naar haar eigen (sekse)identiteit. We volgen haar 
wanneer ze, na een leven waarin vervreemding, misplaatstheid 
en depressie terugkerende thema's zijn, langzaam de waarheid 
begint te aanvaarden en radicaal breekt met haar vroegere 
bestaan. Dan volgt een gevecht voor erkenning als 
transseksueel, waarna de auteur de kans krijgt tijdens een 
anderhalf jaar durende testperiode, ondersteund door 
medicijnen en onder psychologische begeleiding, een nieuw 
bestaan als vrouw uit te proberen. Uiteindelijk volgt dan de 
definitieve geslachtsaanpassende operatie. Onder meer aan de 
hand van dagboeknotities doet Stoute verslag van de successen 
en tegenslagen in deze verschillende fases van het proces van 
haar 'wedergeboorte'.  

 
 

 

 Nathalie: Hoe ik werd wie ik altijd al was / 
Vugt, Nathalie van  

Het verhaal van een transgender. Hoe een vrouw zich niet 
gelukkig voelde in het lichaam van een man en hoe zij van man 
tot vrouw werd. Wat dat allemaal voor moeilijkheden 
meebracht en de mooie momenten die zij beleefde met het 
eigen gezin. Een mooie en reële beschrijving van hoe heel de 
omgeving geïnformeerd werd en erbij betrokken raakte. Juist 
door de geweldige inzet van de direct betrokkenen ontstond er 
acceptatie bij de omgeving. Dat is ook wat zij wilde bereiken met 
het op schrift stellen van haar verhaal. Er zijn ook stukjes tekst 
door haar partner, kinderen en schoonzus geschreven. 
Toegevoegd is een aantal adressen voor meer informatie en 
hulp. Zeer informatief voor transgenders en hun omgeving. 

 
 
  

 

 



 

 

 

Transgender; 
autobiografisch 

 

 

 Monica, mijn vader / Sips, Maaike 

Cees is een publieke figuur, een dominante man, actief in de 
gemeentepolitiek. Als hij met pensioen gaat, komt Monica 
tevoorschijn, dan nog man, maar geestelijk klaar om fysiek een 
vrouw te worden. Dat is aan het eind van het boek een feit. 
Voor dochter Maaike is Monica een complete verrassing. Ze 
besluit een boek te schrijven over de geschiedenis van haar 
vader en betrekt daar zichzelf nadrukkelijk bij. Met Cees had ze 
geen vertrouwelijke band, met Monica ontstaat die wel. Het 
duurt een tijdje voor ze aan het idee gewend is dat haar vader 
als man van het toneel verdwijnt. De dochter spaart hem niet. 
Zo uit ze haar verbijstering over de bizarre wegen die hij soms 
inslaat voor hij besluit volledig vrouw te worden. Ze kijkt ook 
met zelfkritiek naar de manier waarop zij met het geheel 
omgaat. Een moedig, integer en ontroerend document. Prachtig, 
waargebeurd verhaal over een man die besluit een vrouw te 
worden. Geeft ook inkijk in de transgenderwereld. - 

 
 

 

 Roze met blauw lint / IJsselstein, Astrid 

Een moeder van een genderkind beschrijft een deel van haar 
eigen leven, hoe haar relatie ontstaat, de zwangerschappen. 
Met name in de tweede helft van het boek beschrijft ze hoe zij 
omgaat met haar genderkind en wat er allemaal in de eerste 
levensjaren op haar weg komt. Opmerkelijk is de 
vanzelfsprekendheid waarmee zij, met haar man, haar kind, 
dochter/zoon, accepteert. Ze beschrijft haar worsteling om een 
goede diagnose te krijgen voor haar kind, haar zorgen om wat 
haar kind nog te verduren krijgt. Alles is gericht op het geluk van 
haar kind(eren). Het boek is informatief en gemakkelijk leesbaar, 
bedoeld als steun voor ouders en naasten die ook met 
genderkinderen te maken hebben. 
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Transgender; verhalen 
 

 

 Lucy op het schoolplein met olijven/ Eijk, Inez 
van 

Bundel met zeventien verhalen waarin mensen centraal staan  
die het niet makkelijk hebben: vaak zijn ze onhandig, hebben ze 
vreemde trekjes of stevenen ze onvermijdelijk af op een tragisch 
einde. Toch proberen ze er iets van te maken, wanhopig of met 
slinkse streken. Dat levert ongemakkelijke, tragikomische 
situaties op. De toon is direct en de humor is droog en hard, 
maar werkt juist daarom goed. In de verhalen komen thema’s 
voor als homoseksualiteit, transgender zijn, ouderdom, verlies 
en invaliditeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 Wissel / Berg, Sabine van den 

Ada’s vader is bezig met zijn overgang van man naar vrouw. Hij 
heeft zijn gezin verlaten en puber Ada worstelt samen met haar 
broertje Otto en hun moeder met alle veranderingen. Het is 
voor haar extra moeilijk, omdat haar vader lijkt te denken dat zij 
hem begrijpt, omdat zij ook in een vrouw aan het veranderen is. 
Ze probeert alles te verwerken door maandenlang elke avond 
een fantasieverhaal aan haar broertje te vertellen over een 
spooktrein. De dialogen en innerlijke emoties zijn pijnlijk helder 
geschreven, het verdriet en het wederzijdse onbegrip prachtig 
verwoord. 

 

 
  

 

 



 

 

 
 

Transgender; verhalen 
 

 

 Under construction / Bracke, Dirk 

Andreas voelt zichzelf een meisje, maar heeft een 
jongenslichaam. Hij is een transgender en staat onder 
doktersbegeleiding, omdat hij een 
geslachtsveranderingsoperatie wil. Gaandeweg het verhaal 
verandert hij in Emma. Elvire is verslaafd. Zij doet alles om aan 
drugs te komen en gaat met drugsdealers naar bed. Deze twee 
jonge mensen, die door hun apartheid opvallen, worden 
vrienden. Hoe verschillend hun levens ook zijn, toch zijn er 
overeenkomsten, zoals hun strijd om geaccepteerd te worden 
en een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Het verhaal begint 
als ze elf zijn en loopt tot hun achttiende.Het deel van 16 jaar is 
het grootst . 

 

 

 

 

 Jongensdroom / Minkman, Lorna 

De 17-jarige David gaat sinds zijn veertiende als jongen door het 
leven, maar hij heeft nog het lichaam van een meisje. Als hij 
midden in het schooljaar naar een ander dorp verhuist, komt hij 
in een nieuwe klas terecht. Durft hij zijn geheim te vertellen? En 
wat moet hij doen als Tessa verliefd op hem wordt? Het boek is 
geschreven vanuit de perspectieven van David en zijn 
klasgenoten Menno en Tessa. De gevoelens van David worden 
realistisch beschreven. Hierdoor kan het boek een steun zijn 
voor jongeren die meer over dit onderwerp willen lezen. Met 
bronvermelding en Nederlandse websites voor nadere 
informatie. Zie ook www.lornaminkman.nl. 
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Transgender; verhalen 
 

 

 Een enkeltje Venus / Will, Milou van der 

Al op jonge leeftijd voelt Julius zich niet thuis in zijn lichaam: 
geboren als man voelt hij zich vrouw. Op school wordt hij gepest 
en uitgescholden voor homo. In vrouwenkleding en met make-
up voelt hij zich prettig. Toch probeert Julius een leven te leiden 
als een geslaagd man en hij trouwt met Valerie. De behoefte om 
zich af en toe als vrouw te verkleden en zijn onbehagen blijven 
echter. Nina, een collega met wie hij bevriend is, doorziet hem 
en alleen aan haar vertelt hij over zijn vrouwelijke gevoelens en 
zijn haat tegen zijn mannelijke eigenschappen. Inmiddels vader 
probeert hij zelfmoord te plegen, maar Nina weet hem daarvan 
te weerhouden. Julius besluit om nu echt vrouw te willen 
worden, Julia. Onderzoek wijst uit dat hij genderdysforie heeft 
en in aanmerking komt voor een geslachtsaanpassende 
operatie. 

 

 

 

 Genderlegs / Winter, Erica de 

Een transseksueel meisje, dat al sinds haar tiende weet dat ze in 
een verkeerd lichaam is geboren en een jongen is, groeit op als 
oudste van vier dochters van ouders met een vechtrelatie 
waarin drank een grote rol speelt. Haar moeder, die niet van 
haar kan houden, mishandelt haar vaak. Ze maakt de 
huishoudschool niet af en gaat werken. Dan heeft ze in stilte 
haar eerste relaties met vrouwen. Op 11 december 1985 beslist 
ze dat ze man wil worden. Via de niet meewerkende huisarts 
komt ze bij het RIAGG, waar de psychiater wel meewerkt. Na 
twee jaar psychiatrie komt ze in aanmerking voor de 
geslachtsveranderende operaties. Als die zijn uitgevoerd en ze 
als de man René kan leven, zijn nog veel hobbels te nemen. De 
auteur debuteert met deze roman over het leven van haar man. 
Het indringende verhaal laat goed zien hoe de omgeving kan 
reageren op transseksualiteit. Door het gesprek met 
transgendergeneticus Megens erna, en de goede naslaginfo, 
heel belangrijk voor (jonge) transseksuelen, hun omgeving, 
hulpverlening en onderwijs.  
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Transgender; verhalen 
 

 

 Hoe ik een non werd / Aira, César 
 

De zesjarige César is net verhuisd naar een grote stad en 
krijgt eindelijk een ijsje van zijn vader. Het ijsje blijkt 
bedorven te zijn. Het jongetje - of is hij eigenlijk een 
meisje? - loopt een cyanidevergiftiging op en de vader 
vermoordt de ijsverkoper. Later neemt de vrouw van de 
ijsverkoper wraak op hem. Intussen voelt het 
jongetje/meisje zich op school een buitenstaander. 
De Argentijn César Aira (1949) is een van Argentinië's 
bekendste schrijvers en beoefent talrijke genres, maar 
houdt zich nooit aan de regels daarvan. Deze 
autobiografische roman is een van zijn bekendste werken. 

 

 

 Genderlegs / Winter, Erica de 

Een transseksueel meisje, dat al sinds haar tiende weet dat ze in 
een verkeerd lichaam is geboren en een jongen is, groeit op als 
oudste van vier dochters van ouders met een vechtrelatie 
waarin drank een grote rol speelt. Haar moeder, die niet van 
haar kan houden, mishandelt haar vaak. Ze maakt de 
huishoudschool niet af en gaat werken. Dan heeft ze in stilte 
haar eerste relaties met vrouwen. Op 11 december 1985 beslist 
ze dat ze man wil worden. Via de niet meewerkende huisarts 
komt ze bij het RIAGG, waar de psychiater wel meewerkt. Na 
twee jaar psychiatrie komt ze in aanmerking voor de 
geslachtsveranderende operaties. Als die zijn uitgevoerd en ze 
als de man René kan leven, zijn nog veel hobbels te nemen. De 
auteur debuteert met deze roman over het leven van haar man. 
Het indringende verhaal laat goed zien hoe de omgeving kan 
reageren op transseksualiteit. Door het gesprek met 
transgendergeneticus Megens erna, en de goede naslaginfo, 
heel belangrijk voor (jonge) transseksuelen, hun omgeving, 
hulpverlening en onderwijs.  

 
 
 

Transgender; verhalen 

 

 



 

 

 

 

 Maan / Held, Gaby den  

Rik is stoer, speelt rugby en woont in Friesland. Op een dag 
ontmoet hij Maan, een jongen die voelt dat hij een meisje is. 
Maan woont bij haar excentrieke moeder en dat zorgt voor 
argwaan en roddels in het Friese dorp. Maan leeft deels in een 
fantasiewereld met kikker Louis. De vriendschap komt onder 
spanning te staan, omdat Rik vrienden met Maan wil blijven, 
maar ook bij de stoere rugbyjongens wil horen. In de ik-persoon 
vertelt Rik zijn observaties aan Maan. Het verhaal bestaat uit 
twee delen. Deel 1 gaat over hun jeugd en deel 2 over de 
jongvolwassenheid. Binnen de vertelling van Rik staan andere 
verhalen, zoals de avonturen van Louis. Dit ongewone verhaal 
beschrijft zware thema's als transgender en pesten op een 
integere wijze.  

 

 

 
 

 

 Meisje van Mars / Woltz, Anna 

Al heel vroeg wist Evert dat hij eigenlijk een meisje was, maar in 
een ander lichaam zat. Zijn ouders begrijpen het niet en worden 
zelfs boos op hem. Dan volgt de lange weg om erkend te 
worden als genderdysfore jongen, die een sekseoperatie mag 
ondergaan. Tijdens deze zoektocht moeten veel hobbels 
genomen worden. Aan het slot van het boek, na enkele 
operaties, is Evert definitief veranderd in Evy. Elfde deel van de 
Slash-reeks, waarin waargebeurde verhalen van bijzondere 
jongeren worden beschreven. Als lezer kun je je eenvoudig 
identificeren met de hoofdpersoon en leef je met haar mee. 
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Transgender; verhalen 
 

 

 George / Gino, Alex  
 
George is een 10-jarige jongen, tenminste, dat is wat anderen 
denken. George zelf voelt zich een meisje. Ze schaamt zich 
ervoor en heeft dit nog nooit aan iemand verteld. Dan kondigt 
haar juf aan dat haar klas het toneelstuk ‘Charlottes web’ gaan 
uitvoeren. Georges liefste wens is het spelen van de hoofdrol, 
die van spin Charlotte. Maar alleen meisjes mogen die rol 
spelen. Met hulp van haar beste vriendin Kelly verzint George 
een oplossing. Voor zover bekend is dit het eerste boek over 
transseksualiteit voor deze jonge doelgroep. Op rustige en 
toegankelijke manier beschrijft Alex Gino (zelf transgender) het 
leven van een transgender en haar onzekerheid daarin. Door de 
persoonsvorm ‘zij’ en ‘haar’ te gebruiken terwijl ze door de 
buitenwereld als ‘hij’ en ‘hem’ wordt gezien, voelt de lezer 
meteen aan hoe vreemd het is als je anders wordt 
aangesproken dan je je voelt.  
Het motto van George is: ‘je mag zijn wie je bent’ en dit boek is 
een uitstekende manier om anders zijn bespreekbaar te maken, 
thuis en op school. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

 
 

 

 Aldus Sybren/ Meinderts, Micha 

Al sinds ze zich van zichzelf bewust werd, weet Brechtje dat hij 
een jongen in een meisjeslichaam is en wel, zo blijkt later, een 
homoseksuele jongen. Als hij acht is, wordt zijn vader 
overgeplaatst naar de VS waar Brechtje vervolgens twintig jaar 
van zijn leven doorbrengt en ook trouwt met een man. Als hij 
ontdekt hoe zijn lichaam in harmonie met zijn gender en 
geaardheid gebracht kan worden, verhuist hij, na de eerste 
stappen op die weg en scheiding van echtgenoot Brian, als 
Sybren terug naar Nederland. We volgen zijn zoektocht naar een 
passende geliefde die hij uiteindelijk vindt in boekillustrator 
Olivier. Micha Meinderts (een pseudoniem) schreef een 
ongekend openhartige en gedetailleerde roman over 
genderdysforie, coming out en transitie met een grote 
psychologische en emotionele overtuigingskracht.  

  

 

 



 

 

 

Transgender; verhalen 
 

 

 Jongen / Björk, Marja 

Een verhaal over het proces van een transgenderkind. Marion is 
als meisje geboren, maar voelt zich een jongen. Ze snapt als jong 
kind niet dat anderen niet weten dat ze een jongen is. Ze loopt 
tegen onbegrip aan, voelt boosheid, komt in rare situaties 
terecht en weet niet wat ze met haar lijf aan moet. Wanneer 
Marion Makke wordt, wordt het langzaam rustiger in haar leven. 
Het boek is uit het Fins vertaald en werd in 2014 bekroond met 
de Young Aleksis Award. De lezer voelt dat het onderwerp de 
auteur na aan het hart ligt en dat klopt aangezien het het 
verhaal is van haar eigen kind. Een aangrijpend, intrigerend en 
openhartig verhaal voor jongeren vanaf ca. 13 jaar. 

 
 

 

 Het lammetje dat een varken is / Lammers, 
Pim, en Milja Praagman 
 
Het lammetje in het prentenboek van Pim Lammers en Milja 
Praagman voelt zich een varkentje. De andere lammetjes en 
varkentjes vinden dat eerst wat vreemd, maar voor het 
lammetje is het heel vanzelfsprekend lekker door de modder te 
rollen. Zoals de varkentjes doen. ‘Dit is helemaal geen lam. Dit is 
een varkentje’, zegt de dierenarts dan ook tegen de boer. Hij 
weet wel wat hij kan doen zodat het diertje niet alleen van 
binnen een varkentje is, maar ook van buiten. 
Het prentenboek gaat uiteindelijk ook over jongens en meisjes. 
Kinderen van 3 tot 6 jaar zijn bezig of hebben al ontdekt dat er 
verschillen zijn, biologisch en sociaal. Ze zijn zich ook bewust van 
hun eigen sekse-identiteit, of misschien in verwarring hierover. 
Het prentenboek laat dan heel slim zien dat je kunt zijn wat of 
wie je wilt zijn. Natuurlijk moet een lam dat zich een varkentje 
voelt ook gewoon een varkentje kunnen zijn. Het is allemaal niet 
zo onveranderlijk en vast in de wereld. 
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Transgender; verhaal 
en DVD 

 

 

 I am a woman now/ Erp, Michiel van  

Portretten van vijf transseksuelen die zich van man tot vrouw 
lieten transformeren. In de periode eind jaren vijftig-begin jaren 
zeventig kon iedereen die een geslachtsveranderende operatie 
wilde ondergaan terecht bij gynaecoloog Georges Burou in 
Casablanca. Dit zonder psychologische onderzoeken vooraf. 
Destijds waren de mogelijkheden tot transformatie zeer schaars, 
maar in Casablanca kon het. De vrouwen, pioniers op het gebied 
van sekseoperaties van man tot vrouw, zijn inmiddels op 
leeftijd. Ze blikken terug op de operatie en maken de balans van 
hun leven op. Geen van hen heeft er spijt van, ze zijn Burou 
(1910-1987) nog altijd dankbaar. Het boek is voortgekomen uit 
de film 'I am a woman now' (2011) van documentairemaker 
Michel van Erp. Van Erp wilde onder meer weten of de operatie 
de vrouwen de verwachte levensvreugde heeft bezorgd. Met 
een van hen ontmoet hij de zoon van Georges Burou. 
Openhartige en indringende verslagen. Met foto's in zwart-wit 
en kleur.  

 
 

 

 I am a woman now 

De Nederlandse documentairemaker Michiel van Erp (Angst, 
Pretpark Nederland) portretteert vijf oudere transseksuele 
vrouwen. Zij hebben gemeen dat ze zich in de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw hebben laten ombouwen van 
man naar vrouw in een kliniek in Casablanca. Daar verrichte de 
Franse gynaecoloog Georges Burou pionierswerk met een 
methode die nu nog steeds gebruikt wordt. De vijf vrouwen zijn 
nu bejaard. Van Erp volgt de Franse Bambi, de Vlaamse Corinne, 
de Britse April, de Duitse Jean en de Nederlandse Colette en 
kijkt met hen terug op hun leven. De grote verdienste van Van 
Erp is dat hij op geen moment de melancholie de kans geeft de 
overhand te nemen. De vrouwen worden nergens zielige types, 
maar zijn eerder glorieus en heroïsch in beeld gebracht. De 
camera van Mark van Aller verstaat de kunst van de liefdevolle 
benadering..  

 

 



 

 

 
 

Transgender; DVD 
 

 

 Facing mirrors 

Iraans drama uit 2011 van Negar Azarbayjani. Adineh, of 'Eddie' 
zoals ze zichzelf noemt, probeert een paspoort te bemachtigen 
zodat ze naar Duitsland kan vluchten om een 
geslachtsveranderingsoperatie te ondergaan. Zij komt uit een 
rijke familie en haar vader wil haar uithuwelijken aan een neef. 
Tijdens haar vlucht houdt ze een auto aan. Die wordt bestuurd 
door de conservatieve jonge vrouw Rana die een clandestien 
taxibedrijfje runt omdat haar man in de gevangenis zit. Zo 
probeert zij te overleven met haar zoontje ondanks het feit dat 
het voor een vrouw taboe is om een taxi te besturen. Eddie 
biedt haar veel geld om haar naar een schuilplaats te brengen 
en probeert haar uit te leggen waarom zij vlucht. Als Rana in 
paniek raakt brengt zij allebei hun levens in gevaar. Winnaar van 
veel prijzen op kleinere filmfestivals over de hele wereld. 

 
 

 

 Gardenia  

In 2010 vroeg de Belgische choreograaf Alain Platel enkele 
oudere travestieten en transseksuelen, mee te werken aan zijn 
voorstelling Gardenia. Dat werd een wereldhit en de show 
toerde twee jaar rond de wereld. Nu, na 200 voorstellingen zijn 
de transgenders weer terug in eigen leven als schoonmaker, 
pianoleraar of gewoon thuis bij het gekooide vogeltje. In deze 
documentaire van Tomas Wallner uit 2014 worden beelden uit 
de show afgewisseld met interviews waarin de hoofdrolspelers 
terugblikken op hun kleurrijke, maar vaak moeizame leven aan 
de zelfkant, vol onbegrip en operaties in schimmige klinieken. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat je nooit te oud bent om jezelf 
te zijn of naar de liefde te verlangen. ' 
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Websites 
 
http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/wat-zijn-transgender-mensen/ 
 
https://www.sense.info/ontdek-je-lichaam/transgender 
 
https://www.transgendernetwerk.nl/ 
 
https://www.transgenderinfo.nl/ 
 
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/68465-transgender-of-transseksueel-wat-
is-het-verschil.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cyToH46J7ng 
 
http://www.holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=11563 
 
http://www.gezondheidenco.nl/114261/transseksualiteit-hoe-wordt-een-man-een-
vrouw-en-een-vrouw-een-man/ 
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