


Gevoel

Het was erop of eronder, als man kon hij

niet meer verder leven. Gedurende zeven

jaar werd Louis steeds meer Angela, de

vrouw die hrl wl de zijn. "le kunt je niet

voorstelle'r hoe ee.zaa.r' i\ .re heb ge-

voeld. Nu ben ik einde ljk vrouw en mag ik

zijn wie ik werke jk ben. Het is zo heerlijk

om rokken te dragenl"
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ngela (57) woont in een rustige buurt in een
keurig nette straat. Zc vertell dar ze het te,
gensoordig heel druk heeft, in tegensrelling

toi ! roeger. "Heel veel avonden ben ik op pad en
dan heb ik overdag mijn sewone h€ik nog Mijn
lelen is totaal leràn<lerd. Echt iotàal. Vroeger $,as
ik een huismur zelfs vier jaar lang een echtê klui
zenaar Vanaf 1997 kwam ik het huis bijna niêt uit.
Allêen olerdag deed ik mijn Í'erk àls rnagazijnbe-
hêerder Het ('as een hcel moeilijke pe.iode. Vijftig
jàar lang $'as ik ongclukkig, omdat ik een man
was." Ze zuchL maar kijkt daarna opgeluchi. "Dar
{as vroeger hè, maar nu ben ik zo veranderdtSinds
2001 is mijn levên e.hi begonnên.
\l\ krnd \a. .l dl d.l op .o"len. Tocn il á.htjddr

was, hield ik hele verkleedpartijen enliep iksriekem
in de rokken van mijn moeder rond. Heerlijk vond
ik datlVaar niemand mochi het weten. Ik sloop de
trap op tot ik mijn moeders slaapkamerhad bereik!
deplekwaar de rokkenhingen. Hetdragen !àn een
rok gaf mij toen al eên enorme rust. Als ik in een
rok liep loelde ik mij zo soedlMijn hele ieugd s,as
ik heimclijk met die verkleedpartijen bezig. Dat is
niet gemakkelijk voor eên kind. Je !oeltje to(h een
buiienstaander, een apart wezen.
Ik werd ouder en veranderde in een onhandêltdr!
pubcr. tk zatniet lekkcrin mijn vêl en was snel ge-
prikkeld- Dat bngclukkig zijn'zaiheel diep.
Ik ging h'el eens met kennissên uit. Dan stonden
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LOUIS WAS VUFTIG JAAR ONGELUKKIG OMDAT HIJ EEN MAN WAS

we aan de rand van de dansvlos te drinken. Ik zei
geen woord, keek alleen maar naar de meisj€t naaÍ
de kler€n die ze aanhadden lk zag hoe mooi d€

rokken zwierden, Pnchtigl
Twe€ keer heb ik een mêisje meer dan leuk gevon-

d€a maar het werd niks. Ik kon niet. In de tiid dat
ik verlieÍd was Íaakte ik geen vrouwenkleren aan.

Dan deed ik cven mijn uitersie best om'normaal'te
zijn. Ik duríde niks tegen diemeisies te ze88en, dus
er gebeurde helemaàl niks Mijn verlieÍde gevoelens

werd€n op den duur langzaam aan mind€Í heftig,
totdai ze echt w€8 waren.
In mijn vrije titd deed ik niet veel bijzonders. Ik las
veel €n met enkele familiel€den sPeelde ik zaalvoeL

baL een avond in de week en soms oP een zondag
middaS. Als nijn faÍnilie bij inii oP bezoek kwam,
wist ik niet goed q'àt ik moest doen. Wanne€r rest
ik koffie inschenken, oÍ iets anders? Ik was zo on-
handig en hulpeloos in diêdingen
Ik was verdeÍ heel zwiSzaam €n had mo€ite met

feestjes. Slond ik naast iemànd waar ik iels legcn

moe5t /eggen. maar wat dànl Ik was niet echt so'
ciaal, al wilde ik niets liever. Meestal vluchtte ik zo
snel moSelijk h'eer naar huis. Mijn hele leven keek

ik naar andeÍen, nooit stond ikzelf in het middel-
punt. 'LooP toch eens rechtoP,' zei mijn moeder
altiid teSen Ínij. Zoh Sebogên houding zegt natuur-
lijk genoeg. Ik lachte zêlden Dat kan ook niet an-

dcrs. want aldiejaren stond ik ro onder sPanninS.

le kunt w€l ze88en dai miin leven als Louis vrese'

lijk wàs..le kunt je niet voorstellen hoe e€nzaam ik
was. Ik vond er allemaat niks aan. HcÍhaaldelijk
da€ht ik aan z€lfmoord, ik kon 8€en kant oP. Ik
deed de dingen di€ ik moest doen, Íunction€€Íde
op de automatis.he piloot. Gelukkig had ik genoeg

positieve kÉcht in me om steeds door te kunnen

8aan. Ondanks all€ Probl€men ben ik ook nooit
gaan roken, drinken, of aan de drugs gegaan. Daar

Het echte leven van Louis speelde zich binnen z'n
eigen huis af, zo vertalt Angela "Ik ko{ht via een

postorderb€diiif jurken en rokken. Als ik klaaÍ was

met werken ging ik me thuis meteen omkleden.

Ha, eindelijk de juist€ kleding aan. Wat een oPluch-

tingl Maar wel met alle Sonliinen €n rolluiken dicht,
want niemand mo€ht het àen. Dat durfde ik niet.

Daarna bleef ik de avond binnen. All€en 's nachts
ging ik wel eens een eindj€ in de buurt lopen, wánt
dan sliepen alle mensen- Soms reed ik ook e€n

eindje in mijn auto. Het gevo€I om als viorjw bui-
ten rond te rijd€n, of te wandelen, was sPannend

en Íantàstisch. Stiekcme momentcn, Sestol€n ogen_

blikken in het donker."
Lángzamerhand kwamen €r loch
warp Be\oelens naàí builen. Hel liet /ich niet
meer stopPen- Ik liet me steeds meer liet zien zo_

als ik werkelijk was. Zoals die keer dat mijn zus,

die de sleutel van mijn huis had daar samÊn met

mijn noeder iets kwam halen. Miin moeder zag oP

mijn slaapkamer êen jurk aan de kast hangen Na

die vondst zijn ze vertrokken, want dat vonden ze

roch weL vrc€md. L-àter dic weel Sing ik naar miln
moeder, waar mijn zus ook wás Mijn zus vro€g
toen wààrom die iurk in mijn rlaaPkdmer hinS

'Een dergelijke verandering is niet

makkelijk. Zeker niet voor familie,

dat begrijp ik heel goed'

Heel rustigen duidelijk heb ik ze alles uitS€lêtd.Ik
kon het niet meer Seheim houden Ze h€bben hun
besl B€daan om mii t€ begrijPcn Miin mocde,ci
dat ze van mijhield. Mijn familie heeft mijn late-

re transformatie ook red€lÍk SeaccePteerd. Ik heb

het ze nooit opgedrong€n en alles heel voorzjchtig
gebracht. Een dergelijke verandering is niêt mak-
kelijk. ZekeÍ niet voor Íamilie, dai be8rijP ik heel
goed. Voor mijzelf is h€t niet eenvoudiS, maar het is

wel mijn leven en mitn keuze. Een broer en eên zus

hebben er echt moeite mee twe€ andêre zussen en

een broer vinden het prima.
Voor mijn moeder blitft hei nog altijd niet Semak'
kelijk om mij nu als vrouw t€ zi€n, maar ze doet
hdàr best. Zij i5 de eniS€ die mij Louis mag blij\en
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noemen. Miin jongste zus zei eens: 'Wii zullen je

wcl altijd als man blijven zi.'n, maar wanneer een

vrcemd€ je alsvrouw ziet is het Prjmà.'
Vanaf 2001 heb ik steeds mcer gekozen voor een

leven dat bij mii paste. Ik kon niet meeÍ verder als
man. Nou ja, eiScnlijk was hei gêen keuze. Je bêÍt
wai je bent. En dai moet er Scwoon uitkomen Dat
geldt voor iederecn, denk ik. Dan Pas kun je ..ht
gelukkig worden.
Ik zocht op internci ên vond gêlijkgestemden Ik
be8on dl' lrd\e-lr.l madráldcren /dger "Jn 

mrln

uitstraling datik misschien wel tiansseksueel was.
Aan dic mogelijkhcid had ik nog niet gedachi F.n
keerpcrmaand bezocht ikeen avond in een buuit-
huir spcciaal \'oor travesUeien cn innsseksuelen
Hier h"b,l \eelá"n B"l'ad ll nnrmu.rle \eel . Prr_

we mensendiebegrepcn waaÍmee ik worsielde H.t
hà. l"eprlrj\ um geen buiLen.."dndpr re(' te /iin.
De volSende stap was onhelroePeliik ln 2003 lvil,le
ik een echte vrouw zijn. Inmlddels had ik a18e-
sprekken mci een psychologe d ie gesPecialiseerd is

in transseksualiteit.

'lk heb mijn tijd nodig gehad.

Nu ben ik Angela en ben ik bezig

om mijn vleugels uit te slaan'

Zii was ervan overtuigd dai ik cen transseksueel
was en adviseerde me om een aÍspraak ie makcn
met hct VU ziekenhuis. Daar had ik ook gesPrek'

ken met cen psycholoog en al snel krceg ik 'groen
licht'voor de medischêbehandelinS. In het zieken-
hL .l-ebb, n ze ne "ll.' goed u'-8ple8d:o" s erling
\,an de hormonen die ik de rest van mijn levcnmoet
slikken, de medische ingrê€P die ik zou krijgen
Maar ik was nietbanS, dit ltas niks vergelekên met

de aÍgelopen vijf tig jaar.

lnjuli 2006 wcrd ik geopereerd. De oPeratie duurde
drie uur. Ze hebben een vagina geconstrueerd en
alles wat er verder bij hoort. Daarna ben ik iwee
maanden thuis gêbleven om te herstellen lk heb
gcen borstimplantaten, dai was onmogelijk Mlin
huid op mijnborst en Íug is in Íniin jeugd door een

ongeluk verbrand. Ik ben als viê4adg kind in een ieil
met kokende zult gevallen. Bii mijn oPa, die slager

was. Verbrandde huid kun ie niet meer oPÍekken
In 2002 had ik allcs a1 op mijn werk verteld door
middcl van een biieÍ. Daarna liet ik a1 miin col

lêga's twee fotos zi.'n, waarop ik als vrouw ston.l
aÍgebeeld. Het liep gemakkelijk. Ëcn maand l,t. r
was de kerstborrel waar ik voor dc cerste keer als
Angela kwam. lk had toen een chiqucÍeestjurk aan

enben op één plek g.'bleven. Niet mcteenjezelfoP-
dflngen. dd.hr il. Fc"Í redêÍeen de flrd D"l SirF
goed. Ik heb wel siaan zwieren oP de dansvloer,
prachtig, ejndelijk mct mijn Ínooiejurk in het oPen-

baar. Ik voelde me een echte vrouw De reacties van
de dnd, re \ roJwen op nrjn he,l $d-er heel Po.i-
lief. Bij mannen duurt het meesial iets langer' Zij
hebbcn meer zoiets van: jc bent toch een manlMaa!
de ec$te siap gezet enik gingdoor
,n dh lrjd heb rL ier ool h. êl /or8\ uld g àdl miin
buren vcrteld. Stuk voor stuk nodigde ik ze uit om
bij mii langs te komen. 'lk wil ju11ie heel graàg iets
meedelen cn dat kan wel eens emotioneel worden,'
/ei \. /" l-.bbcn goed óeg-eD"r {àl he \uor mii
betekendc cn respect gehàd voor mln verháal. Dat
was heel fijn. Een paaÍ buren hadden al wel zo hun
ve, mned"n-. omdàl ,,e nij Bel 'in. hadder gelrer
. r \ .oL,\enl lercr I r da. ler\ 1 rl hêt /o g"hê m

had proberen te houdenl Dit verraste me wel, maar
maakte'nijn openbaring' ook eenvoudiger'
Ik heb nu uitstekend contact mei de mênsen in dc
buurt. Vêel ligt ook aanje êigen houding en het rcs-
pect datje voor je omsêving kan opbrcngen
Mênsen vroegen mij soms of ik niet vcêl eeÍder als

r rou* ooor re. lerer hao wrllei 8ádr. l. liel rm-

me6 al zolang met die gcvoelens rond. Maar nee,

tochnict,ikhebmijniijdnodig gehad.Nubeginl.lP
maatschappij aan het idee ic wennen, maar vroeger
was hct veel moeilijker om seaccepteerd ie wotden
Nu ben ik Angela. rk vond het als kind al zo'n
prachtigc meisjesnaam. Dat isme altijd bijgebleven
Ik ben bezig oÍn Íníjn vleugels uit te slaan en a11een

d ie stappen tc zêtten die bijmiipassen Dit is de tiid
om mijn gevocl uii te dÍukken. Ik zeg tegcn men
.en: il ben /orlr rl oen en /oêl her gelul om mrn
manier. Probeer het te acceptercn. Wees blij voor
mii. PÍobeer dat althans.Ik heb scen secondc spijt
gehad van nijn onmekeer."

Angela's baek'Ein ielijk, ik lééÍ1 , DeÍschiint 16 naoPnbPt

bii ritgewij DatLboaks. Zic aok'o'o riatubooks.nl

Wil je rcngercn op het Mhaal |'nfl Aftgela? Mail
o.u.u. '0943 A gela'na rcdactie@nijflgehein nt
oÍ sfuur eenbtieÍna Renadie Mijn Gehein,

Postbus 100, 5126 Zl Gibe. le l&nt ook contact net
oLsop eme l)ia wotu.'n4ngehein.nt.


