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Transgender	  bestaat	  al	  een	  eeuwigheid	  en	  is	  sinds	  de	  jaren	  zestig	  medisch	  benoemd.	  
Langzamerhand	  krijgt	  het	  idee	  dat	  het	  een	  gewone	  variatie	  van	  de	  natuur	  is	  meer	  er-‐
kenning.	  Ten	  onrechte	  worden	  transgenders	  evenwel	  wereldwijd	  gek,	  crimineel,	  ziek	  of	  
zondig	  verklaard.	  

1

Hoewel trans* in principe geen medisch verschijn-
sel is, en helemaal al geen ziekte, is het sinds de 
jaren zestig sterk gemedicaliseerd. Gelukkig krijgt 
het idee dat trans* net als ras en seksualiteit een 
gewone variatie van de natuur is langzamerhand 
meer erkenning. Toch worden transgenders even-
wel wereldwijd gek, crimineel, ziek of zondig ver-
klaard.  

Om de strijd met de psychiatrische en medische 
wereld duidelijk te maken, wordt sinds 2008 rond 
20 oktober in een toenemend aantal steden in de 
wereld een manifestatie georganiseerd in het kader 
van de campagne “Stop Trans Pathologisering 
2012”. In Nederland zijn er de afgelopen jaren een 
aantal manifestaties en discussieavonden gehouden 
rond dit thema. Deze keer komen we met een 
boekje.  

Buiten een Nederlandstalige samenvatting van het 
Human Rights Watch rapport “Controlling bodies, 
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denying identities” over de Nederlandse situatie, 
uit 2011 is er nagenoeg geen informatie in het Ne-
derlands die een andere invalshoek geeft dan de 
heersende opinie dat er wat mis is met trans-zijn. 
Vreerwerk vindt het tijd dat dit verandert. De dis-
cussie moet breder gevoerd worden dan alleen 
door een klein aantal betrokkenen. Daarom publi-
ceren wij deze brochure om de discussie aan te 
zwengelen. Om bewustzijn te kweken dat het feit 
dat transgenders niet over hun identiteit en hun li-
chaam mogen beschikken zonder dat eerst een ex-
pert toestemming geeft, een mensenrechtenschen-
ding is. Door alternatieven te geven. 

Wij hopen dat de hier verzamelde informatie leidt 
tot meer kennis over de problematiek van rechte-
loosheid van transgenders en de strijd voor per-
soonlijke autonomie versterkt. Een deel van de hier 
gepubliceerde artikelen is eerder op onze website 
verschenen, andere zijn speciaal voor nu geschre-
ven of vers vertaald voor deze gelegenheid. 

Transgenders gebruiken zelf de term “trans*”. Trans* staat voor de grote variatie aan identiteiten die 
we tegenkomen: ‘homovrouwen’ (girlfags), ‘lesbische mannen’ (guydykes), ‘jongensmeisjes’ (boy-
girls), ‘meisjesjongens’ (girlboys), ‘genderweigeraars’ (genderqueers), travestieten (cross dressers), 
(ex) genderkids … 
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Vrijwel	  iedereen	  heeft	  een	  genderidentiteit,	  
een	  diep	  gevoelde	  overtuiging	  in	  hoeverre	  ze	  zich	  man	  of	  vrouw	  (of	  
anders)	  voelen.	  Een	  aanzienlijke	  groep	  mensen	  heeft	  hun	  eigen	  vari-‐
ant,	  plaatst	  zich	  ergens	  tussen	  of	  buiten	  man	  of	  vrouw.	  

1

De recentste gegevens voor Nederland 
houden het op 4% dat zich niet (hele-
maal) identificeert met hoe ze op 
grond van hun geboortegeslacht zijn 
ingedeeld.  
 
Gendervariatie is een veelvoorkomen-
de menselijke trek. Daarom zijn gen-
deridentiteiten en genderexpressies 
(hoe je uitdrukking geeft aan je gende-
ridentiteit) geen ziekten. Ze vereisen 
geen behandeling, genezing, onder-
drukking, vervolging of bestraffing, 
maar respect. 
 
Het einde van het jaar wordt geken-
merkt door twee belangrijke momen-
ten voor transgenders. Enerzijds is er 
de internationale dag tegen de patho-
logisering, dit jaar op 20 oktober. 
Daarnaast is er op 20 november de In-

J.	  Vreer	  
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ternationale Transgender Gedenkdag, 
waar de dodelijke slachtoffers van 
transfobie, geweld en discriminatie 
herdacht worden. Deze twee dagen 
staan met elkaar in verband. 

Pathologisering is het ziek verklaren 
van trans*-identiteiten. De internatio-
nale campagne STP2012, Stop Trans 
Pathologisering 2012,  is opgericht 
om aandacht te vestigen op het proces 
van herdefinieren van het wereldwijd 
gebruikte Amerikaanse psychiatrisch 
handboek DSM dat van grote invloed 
is op diagnoses. De samenstellers 
hiervan hebben ondanks zware pro-
testen toch besloten transgender op te 
nemen in nieuwe editie (DSM-5).  

Wie niet voor vol wordt aangezien 
zal niet makkelijk een volwaardige 
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Gendervariatie	  is	  	  
universeel:	  Albanië	  kent	  

“gezworen	  maagden”,	  Sibe-‐
rië	  kent	  magische	  sjama-‐
nen,	  in	  Oceanië	  kent	  men	  

fa'afafine	  en	  mahu,	  in	  India	  
en	  Pakistan	  zijn	  er	  hijra’s	  en	  

kothi,	  Amerika	  heeft	  two	  
spirited	  people	  …	  
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plaats in de samenleving verwerven. Op veel 
plaatsen in de wereld, Nederland niet uitgezon-
derd, leidt een psychiatrische diagnose tot stigma. 
Zelfs de verdraagzaamheid voor alternatieve ui-
tingen van seksualiteit en gender ligt op veel 
plaatsen moeilijk. Dat uit zich onder ander in het 
feit dat minstens om de dag een trans* of gender 
variant iemand wordt vermoord in onze wereld. 
Daarom geven wij dit boekje in uit in deze perio-
de. 
 
Trans* is een vorm van gendervariatie. Mensen 
die er de voorkeur aan geven of voelen dat ze 
zich anders moeten of willen presenteren dan de 
verwachtingen zijn die geassocieerd worden met 
de genderrol die hen bij geboorte is toegekend. In 
onze omgeving noemen we die bijvoorbeeld tra-
vestieten, cross dresser, drag kings en drag 
queens, transgenders.  
 
Hoewel het vaak gebruikt wordt, vinden wij 
“transseksueel” geen prettige of goede term. 
Want die gaat heel erg uit van een medische en 
psychiatrische blik op volstrekt natuurlijk gedrag. 
Gendervariatie komt overal voor en is van alle 
tijden. In Albanië kent men “gezworen maag-
den”, Siberië kent de magische sjamanen. In Oce-

anië kent men 
fa'afafine en 
mahu, in In-
dia en Pakis-
tan zijn er de 
hijra's en 
kothi, de oor-
spronkelijke 
bewoners van 
Noord-
Amerika ken-
nen de “two 
spirit” ... 
Overal zijn 
mensen die 
zich in geen 
van de hokjes 
thuis-voelen 
en zich als 
“third gen-

der”, derde geslacht of genderqueer positioneren. 
Het denken over gender is eigenlijk alleen in de 
westerse wereld sterk binair. Dit is historisch zo 
gegroeid onder invloed van kerk en wetenschap. 
Hierdoor is het voor mensen heel moeilijk om 
zich anders te voelen dan wordt verwacht van een 
man of vrouw. Al is er de laatste veertig jaar wel 
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meer ruimte binnen de groepen gekomen. Zo, dat 
vrouwen tegenwoordig zeer vaak voorheen man-
nenkleren (broeken, overhemden) dragen alleen is 
die verandering niet wederzijds. Mannen worden 
geacht geen  als vrouwelijk beschouwde kleding 
te dragen. Dan worden ze op z'n minst raar aan-
gekeken. Gendernormen … 
 
Zoals gezegd zijn er al eeuwen mensen die zich 
anders gebrek aan betere metaforen beschouwen 
als “geboren in het verkeerde lichaam”. Wanneer 
ze de ruimte hebben daar meer over te reflecteren 
en zich beginnen te emanciperen, merken ze vaak 
dat de metaforen niet kloppen, behalve dan dat ze 
'anders' zijn. 

Helaas is een groot deel van de levenswetenschap 
niet meegegaan op deze reis en verdenkt de psy-
chiatrie gendervariante mensen er nog steeds van 
dat ze een geestesstoornis hebben. Jarenlang 
“gender-identiteitsstoornis”, heet het nu “gender-
dysforie”. Recent wetenschappelijk onderzoek 
wijst vrijwel alle bewijs voor categorische sekse-
verschillen af (Malabou, Vidal, Jordan-Young). 
Door ongeëmancipeerde holebi's en transgenders 
en door geborneerde wetenschap viert het idee 
van een of andere ziekte of afwijking nog steeds 
hoogtij. 
 
Een grote groep transgenders kan niet goed zich-
zelf zijn zonder medische hulp. Daarom klopt 
men aan bij artsen aan voor hormoonbehandeling 
en/of operaties. De vrouwen willen bijvoorbeeld 
een vrouwelijker gezicht te krijgen, mannen wil-
len littekencorrectie van de borst of liposuctie op 
de heupen. Of ze willen van hun vermaledijde 
geslachtsdelen af. Wat ook de oorzaak is, men 

Pre-‐colombiaanse	  travesti,	  Peru	  
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vaart er wel bij. 
In deze brochure kijken we naar de situatie in 
Nederland waar een wetsvernieuwing het leven 
voor transgenders en (minder) andere gendervari-
ante personen beter leefbaar moet maken, en we 
schetsen de problemen die er overblijven. 
 
Thijs Witty onderzoekt hoe het beter kan. Hij gaat 
in zijn bijdrage in op hoe pathologie zich ver-
houdt tot het normale, en op hoe willekeurig 
“normaal” eigenlijk is. Omdat de mening dat 
trans* een stoornis is ook in wetten gegoten is, 
kijken we naar het ontwerp voor de Nederlandse 
wet op de gendererkenning en naar internationale 
ontwikkelingen. We belanden in Spanje waar de 
voorhoede van de Europese transgenderbeweging 
zit. In het artikel van psycholoog Trinidad 
Bergero et al. wordt uitgebreider ingegaan op 
gendervariatie en de binaire dwangbuis en wordt 
een alternatief gezocht vanuit fuzzy logic.  
De bundel bevat geen oorspronkelijk Engelstalig 
materiaal, want dat is voor de meesten wel vind-
baar. Bovendien willen we een ander perspectief 
tonen: het Angelsaksische model is niet zaligma-
kend.  
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Wij geloven dat er een dubbele strijd gestreden 
moet worden rondom trans-zijn. Een strijd voor 
zelfbeschikking en een strijd tegen discriminatie 
en geweld, tegen transfobie. Transgenders moeten 
zelf kunnen besluiten bij welk gender men zich 
het beste thuis voelt en hoe men dan geregistreerd 
wil staan, alsmede welke zorgaanspraken men 
maakt. Zorg moet een keuze zijn en net als alle 
andere zorg van hoge kwaliteit.  
 
Erkenning en respect leiden ook tot minder ge-
weld en discriminatie, maar dan wel echte erken-
ning en echt respect. Dat vereist inzicht dat het 
om gendernormativiteit (vastomlijnde ideeën welk 
gedrag bij een bepaald gender hoort) draait. Wie 
buiten de heersende gendernormen leeft als holebi 
of trans* heeft het moeilijker dan wie naadloos 
probeert in te passen. 
 
Daarom pleiten wij voor investeringen in de 
transgenderzorg, met name op psychosociaal ge-
bied waar de grootste problemen liggen. Scherpe-
re aandacht voor de preventie van arbeidsmarkt-
discriminatie en geweld strekken ook zeer tot de 
aanbeveling. 
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Thijs	  Witty	  

Het	  onderscheid	  tussen	  het	  normale	  en	  het	  pathologische	  wordt	  direct	  verbonden	  
aan	  hoe	  dit	  binaire	  paar	  geconceptualiseerd	  is	  in	  diverse	  wetenschappen.	  Welke	  
waarden	  worden	  toegekend	  aan	  een	  normale	  toestand	  en	  een	  pathologische	  toe-‐
stand?	  En	  met	  welke	  methodes	  wordt	  dit	  onderscheid	  in	  de	  eerste	  plaats	  mogelijk	  
gemaakt?	  	  
	  

1

Het onderscheid tussen het normale en het pathologische, zoals we die terugvinden in bijvoorbeeld een 
psychiatrisch standaardboek als de DSM, is direct verbonden aan de wijze waarop dit binaire paar gecon-
ceptualiseerd is in velden zo divers als biologie, fysiologie, geneeskunde, nosologie en psychiatrie. Ook 
de logica achter het pathologiseren van trans*lichamen vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van de 
Westerse levenswetenschappen. Welke waarden worden toegekend aan een normale toestand en welke 
aan een pathologische toestand? En met welke methodes wordt dit onderscheid in de eerste plaats mo-
gelijk gemaakt?  
 
Ziektebeelden in de Westerse levenswetenschappen hebben zich in twee complementaire vormen on-
twikkeld. De hippocratische traditie, ontstaan in Griekenland rond 450 voor Christus, begrijpt ziekte 
voornamelijk als een dynamisch proces. Elke afwijking is een verstoring van een harmonisch evenwicht 
dat als natuurlijke staat begrepen wordt. Dit ziektebegrip is daarmee holistisch: de natuur staat gelijk aan 
evenwicht en wanneer deze wordt verstoord, kunnen we een ziekte identificeren. Dit is wat vandaag de 
dag nog steeds het naturalistische begrip van gezondheid genoemd wordt. Een tweede opvatting van 
ziekte is ontologisch. Hier wordt een kwaal begrepen als een binnendringend object, bijvoorbeeld een 
parasiet of virus. Dit ziektebegrip is locatief van aard: een ziekte wordt als zelfstandig object afgeleid, 
waar vervolgens geneesmethodes op afgestemd worden. 
 
De Franse filosoof en medicus Georges Canguilhem (1904-1995) bestudeerde de geschiedenis van de 
levenswetenschappen in zijn boek Le Normal et le pathologique (1943). Door alle stappen te traceren die 
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Als	  genderdysforie	  een	  stoornis	  is,	  waarom	  is	  de	  behandeling	  dan	  het	  
bevestigen	  ervan?	  

2

leiden tot de vorming van concepten, geeft hij zeer kritische analyses van de vermeende neutraliteit van 
begrippen als gezondheid, ziekte, homeostase, evenwicht, etcetera. Canguilhem merkt op dat de logica 
van pathologie beter begrepen kan worden als we het in zijn geheel bestuderen, in plaats van in allerlei 
specifieke gevallen. Canguilhem concludeert namelijk dat in de gehele geschiedenis van de Westerse le-
venswetenschappen het pathologische per definitie pas betekenis krijgen in een context van heersende 
moraal, politiek en esthetiek. De normativiteit van gezond/ziek is dus altijd het resultaat van een relatie 
die bepaald wordt door macht. Dominante studies naar gezondheid, zoals de positivistische leer van Au-
gust Comte en François Broussais, geven geen enkel criterium dat ons in staat stelt te weten wat een 
normaal verschijnsel is. In deze modellen van het normale en het pathologische wordt willekeurig ge-
bruikt gemaakt van ideeën over de "gewone" toestand, de "fysiologische" toestand en de "natuurlijke" 
toestand van een lichaam. Elke opvatting van pathologie is gebaseerd op een inwisselbare (en dus 
relatieve) voorkennis van de overeenkomstige normale toestand.  

3

 
In de biologie en psychiatrie bestaat er geen feit dat op zichzelf normaal of pathologisch is. De weten-
schappelijke studie van pathologische gevallen wordt daarmee een onmisbare fase in de algemene 
zoektocht naar de wetten van de normale toestand. Uiteraard is er een noodzakelijk contrast tussen ge-
zondheid en ziekte, maar deze moet niet gezocht worden in een dynamisch noch ontologisch ziektebeeld. 
In de ervaring van ziekte stellen beide vormen een polemische situatie voor; een strijd tussen een orga-
nisme en een vreemd element, of een interne strijd tussen tegengestelde krachten. Pathologie verschilt 
hier van een staat van gezondheid, zoals een kwaliteit verschilt van een andere: door aanwezigheid of af-
wezigheid van een bepaald beginsel of door een wijziging in het totale organisme. Zowel de dynamische 
als ontologische opvatting beschouwt logischerwijs een trans*lichaam als inherent pathologisch. Een 
trans*lichaam is in deze logica namelijk alleen mogelijk als een tijdelijke, kortstondige zone van on-
duidelijkheid tussen een normale toestand en een pathologische uitzondering.  
 
Wanneer iemand bijvoorbeeld het verlangen heeft om fysieke verandering te ondergaan en zichzelf 
trans* noemt, maken juridische, psychiatrische en medische instituten dit verlangen doorgaans be-
spreekbaar middels een pathologisch vocabulaire. Heersende vertogen rondom transgenderisme vandaag 
de dag, met name het verlangen naar geslachtsverandering, maken vaak gebruik van termen zoals iden-
titeitstoornis (ontologisch), genderdysforie en geslachtscorrectie (dynamisch). Deze termen zijn direct 
afgeleid van Westerse ziektebeelden. Hoewel het buiten kijf staat dat trans* ervaren kan worden als 
stoornis of dysforie ("er klopt 'iets' niet"), valt nooit te herleiden of zo'n ervaring in relatie tot het lichaam 
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Foto	  van	  trans-‐actie	  op	  Roze	  Zaterdag	  7-‐7-‐2012.	  Fotograaf	  onbekend	  
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van causale aard is (een ziekte). De kritiek van Canguilhem, en vele denkers met hem, is juist dat taal, 
moraal en politieke macht het lichaam begrijpbaar maakt en in de eerste plaats als pathologisch (ziek) 
bestempelt. Zo wordt het onderscheid normaal/pathologisch toegepast als machtsapparaat in verschillen-
de velden (medische zorg, financiering, staatsrechtelijke erkenning). Dit heeft grote consequenties voor 
de belevingswereld, legitimiteit en erkenning van trans*. 
 
De strijd tegen pathologisering van trans*lichamen is daarmee tweevoudig: het denaturaliseren van 
"normale lichamen" en het ontwikkelen van een nieuw vocabulaire om trans* denkbaar en tastbaar te 
maken zonder te vervallen in ziektebeelden. 
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Niet	  dat	  het	  onverwacht	  is,	  maar	  de	  regering	  neemt	  transgenders	  niet	  
serieus	  genoeg.	  Zoals	  het	  er	  nu	  uit	  ziet,	  krijgen	  we	  redelijk	  wat	  taart,	  
maar	  we	  mogen	  niet	  zelf	  het	  recept	  van	  de	  taart	  bepalen.	  En	  daar	  ver-‐
zet	  de	  transbeweging	  zich	  tegen.	  

1

Inmiddels is het wetsvoorstel voor een verbeterde wet op de genderregistratie (“ge-
slachtsregistratie” is de juridische term) bij de Tweede Kamer aangeland. We hebben 
nog even voor het debat, en de lobby is in volle gang. We zien dat  het niet goedge-
noeg is. Van een conservatieve regering valt dat ook niet te verwachten. Al zitten er 
zeker verbeteringen in, het gaat voorbij aan de kern. Die kern is zelfbeschikking. 

Goed 
Het beste in de vernieuwde wet is het los-
koppelen van de juridische en medische ge-
slachtsverandering. In de toekomst heeft 
een transpersoon geen hormonen en ge-
slachtsoperatie meer nodig voordat de regi-
stratie veranderd kan worden. Ook hoeft 
men niet meer langs de rechter maar vol-
staat het inleveren van een verklaring bij 
burgerzaken van de gemeente. Jongeren 
zullen vanaf 16 jaar zelfstandig hun wijzi-
ging kunnen aanvragen. Ook erkent de wet-
gever dat de wetgeving niet voldoet aan 
mensenrechtelijke eisen zoals de Yogyakar-
ta Beginselen waaraan zij zich committeert. 
Deze beginselen zijn een toespitsing van 
bestaande mensenrechten op LHBTI. 

Deskundige 
Het grootste struikelblok in het huidige wetsvoorstel is dat de wetgever verlangt dat 
transgenders een verklaring overleggen van een externe deskundige. Daarmee conti-
nueert men de maatschappelijke transfobie. Zhij moet deskundig zijn op het gebied 
van genderdysforie. Deze voorwaarde levert een aantal problemen op. Om te begin-
nen is een expert in genderdysforie niet per se een gender-expert of iemand die je kan 
helpen je eigen weg te vinden. 

Vervolgens haalt de deskundige die ideeën dan uit wettelijke en medisch/psycholo-
gische criteria die op achterhaalde wetenschappelijke ideeën gebaseerd zijn tot stand 
komen. De basis is sinds Harry Benjamin, grondlegger van de behandeling van trans-
seksualiteit, niet echt veranderd. Dus dat levert geen zelfbeschikking op.  
De officiële instanties lopen ver achter bij de mondiale transgenderbeweging. De 
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) doet het relatief 

J.	  Vreer	  Verkerke	  
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goed, maar wordt grotendeels door niet-trans* professi-
onals aangevoerd. Hun laatste Standards of Care gaan 
nog niet uit van onze autonomie.  

Het wereldwijd gebruikte handboek van de Amerikaan-
se psychiaters, DSM (Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders) blijft vinden dat we een gees-
tesziekte hebben. De aanstaande vijfde editie rept van 
“genderdysforie” en heeft ook fetisjistische travestie 
erin gehouden. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO moeten we maar afwachten of we het gaan halen 
(al zijn daar goede ontwikkelingen). Er is goed contact 
met het ICD-11 comité. Maar uiteindeljik moeten de 
gezondheidsministers van de lidstaten in de algemene 
vergadering beslissen. 

De Nederlandse regering volgt de lijn dat deskundigen 
bepalen hoe het met ons is, en vindt dus dat we supervi-
sie nodig hebben. Zij wenst vast te houden aan de opin-
ie van een externe deskundige, die bevestigt wat wij vinden en die vaststelt dat wij serieus zijn in onze 
gevoelens. Hoe zou het zijn wanneer we die politici aan een onderzoek zouden onderwerpen, als ze de 
naam van hun partner zouden willen aannemen? Zouden ze zich dan - in lijn met de transgenderwet - 
moeten verantwoorden? Die wet gaat er ook van uit dat buitenstaanders dus niet alleen weten hoe wij 
werken, zij mogen ook over ons beslissen. Zoals een trans*activiste tweette: “Transgenders met >15% 
queer worden verboten”.  

Deze constructie is risicovol omdat transen afhankelijk blijven van een politiek klimaat. In deze crisistijd 
waar alles onderuit wordt gehaald en bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld, is dat riskant. Ook mis-
informatie, gebrek aan inzicht, kan tot problemen leiden.  

Zelfbeschikking 
Vrouwen eisen al jaren lang het recht op zelfbeschikking over hun lichaam. Zij bepalen of, hoe en wan-
neer ze anticonceptie gebruiken. Zij horen te bepalen of ze overgaan tot abortus. Daar mag geen staat tus-
sen staan. Dat is helaas nog steeds wel het geval ook in Europa (Ierland, Malta). Dat zijn ook staten met 
felle politieke tegenstand voor vrouwenrechten. Als het had gekund, hadden ze waarschijnlijk vrouwen-
kiesrecht, echtscheiding en andere vormen van autonomie nog steeds tegengehouden. Feministen bena-
drukken ook nog steeds dat er veel moet gebeuren voordat Nederlandse vrouwen echt zelfbeschikkings-
recht hebben. En de transgenders fietsen daar achteraan. 

De strijd voor gelijke rechten voor transgenders kan een goede bondgenoot hebben aan de vrouwenbewe-
ging, zodra die inziet dat feminisme niet alleen om vrouwen draait, maar om gender. En hoe dat op ver-
schillende klassen mensen en lichamen uitwerkt. En andersom zouden transgenders natuurlijke bondge-
noten kunnen zijn in de strijd voor vrouwenrechten, omdat ze als geen ander weten hoe het is als een an-
der bepaalt hoe jij mag leven, en aan welke eisen je dan moet voldoen.  

Het andere geslacht 
Waar we ook vanaf moeten is de formulering “het andere geslacht”. Nu staat dat nog in het voorstel 
(Memorie van Toelichting) maar die formulering houdt het biologistische idee van twee geslachten in 
stand, terwijl er veel meer genders zijn en de registratie ook om gender gaat.  
Historisch gezien is deze visie begrijpelijk, want in Nederland wordt alle gendervariatie langs de binaire 
meetlat gelegd. De genderdysforiezorgteams zien degenen die geen ‘volledige’ behandeling willen als 
langzame of aarzelende transseksuelen. Dat je identiteit anders werkt en dat je minder genitaal gefocust 
bent dan zij, wil er niet in. De autonomie van de persoon wordt dus beperkt door wat de wetgever zich 
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kan voorstellen, niet door de vraag of het kán. 

Publieke transfobie 
Misinformatie gekoppeld aan gebrek aan autonomie leidt tot het zorgwekkend effect dat als er een reden 
wordt gevonden, de transfobie weer omhoogschiet. Dat zagen we recent in Groot Brittannië en Ierland  

met een advertentie van gokkantoor Paddy’s Power rondom de paardenraces. Meteen schieten de nega-
tieve reacties tegen transen weer omhoog. Terwijl kort ervoor een stevige procedure was opgestart door 
de speciale persklachtencommissie Leveson. 
De Nederlandse pers is ook niet respectvol of zelfs maar neutraal tegenover transgenders. Er worden nog 
altijd onheuse grappen gemaakt, die over Surinamers of vrouwen niet kunnen. Ook wordt homoseksuali-
teit in mannenkringen gebruikt om de eigen mannelijkheid af te schermen voor kritiek.  
In zo’n klimaat is het niet raar dat gendervariante jongeren vele malen hogere cijfers voor zelfmoordge-
dachten hebben dan alle andere groepen. In Ierland blijkt dat 78% van de ondervraagde transgenders 
zelfdoding heeft overwogen. In de VS en in Ierland heeft 41% een poging ondernomen, in Frankrijk 
34%. 
 
Genderpolitie 
Dat alles – de abortuswetgeving en de transwetgeving – heeft te maken met het feit dat we nog steeds in 
een sterk door mannen gedomineerde maatschappij leven, met weinig vrouwen en holebi’s (homo’s,  
lesbo’s, biseksuelen) in hoge posities. De heteronorm is in Nederland heel sterk gevestigd. Zo sterk dat 
ook de holebi’s zelf vaak vinden dat “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” op hen van toepassing 
is. Ze zijn vaak zelf genderpolitie voor hun uitgesprokener mede-holebi’s. Van deze heteronormatieve en 
cisnormatieve tendens hebben veel transen ook last: het idee is dat alleen “transseksuelen” échte transen 
zijn. Alleen wie man/vrouw-zijn omhelst, telt. Passabiliteit is de norm. Dat men dit vindt, is niet raar: in 
een wereld die van je verwacht dat je cisgender en hetero bent, is het vreemd niet beïnvloed te raken. 
Maar dat het zo sterk is ... Genderqueers zijn moeilijk te vinden en zijn ook niet erg geliefd in de scene.  

Beweging 
Een solide transbeweging is er niet in Nederland. Er zijn wel een aantal actieve transen en een paar orga-
nisaties. Deze organisaties houden zich vooral bezig met het maatschappelijk middenveld en de politiek. 
Dat is nuttig werk, maar maakt geen beweging. Dat is wel nodig om draagvlak te creëren en te verbreden. 
Ik denk dat als we een grotere actieve transbeweging hadden gehad, onze stem ook luider had geklonken. 

Kortom: het huidige wetsvoorstel is close but no cigar. We krijgen meer taart, maar mogen niet zelf be-
palen hoe die taart is samengesteld. Hopelijk kunnen we het recept in de Kamer nog verder verbeteren. 

 

 
 

90%	  van	  de	  transjeugd	  zegt	  zich	  onveilig	  te	  voelen	  op	  school	  
vanwege	  hun	  genderexpresssie	  
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Toen	  Nederland	  in	  1982	  het	  proces	  begon	  naar	  een	  wet	  die	  het	  wijzi-‐
gen	  van	  geslachtsregistratie	  mogelijk	  maakte	  voor	  transseksuelen,	  
was	  het	  een	  van	  de	  eerste	  landen	  die	  dat	  deed.	  Alleen	  Zweden	  en	  
Duitsland	  hadden	  eerder	  een	  wet.	  	  

1

Het waren de eerste landen die het mogelijk maakten om de aanvankelijke regi-
stratie te wijzigen, zonder dat er een fysieke (intersex gerelateerde) reden toe was. 
Tot die tijd kon het in Nederland ook alleen maar via een “misslag” procedure, 
via het oprekken van het gebruik van algemene wetgeving om fouten recht te 
trekken (zoals het huidige artikel 19BW). 

De door de wet gestelde voorwaarden in artikel 28 BW waren: 

• psychologische evaluatie met verklaring van genderidentiteitsstoornis of 
transseksualiteit 

• zoveel mogelijk lichamelijk aangepast zijn aan het doelgeslacht middels 
o hormoontherapie van minimaal1 jaar 
o sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie 
o ongehuwdheid [later geschrapt] 
o goedkeuring door rechtbank 

In Duitsland en Zweden zijn dat psychiatrische evaluatie, waarbij Zweden speci-
fieke experts verplicht stelt. Net als in Frankrijk: daar kan men alleen terecht bij 
specifieke psychiaters, endocrinologen en chirurgen. Deze hebben beperkte capa-
citeit en opvattingen die de autonomie van de patiënt niet respecteren. Er ligt dan 
ook een zaak tegen Frankrijk bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 
Hoe goed je je ook voelt, in de ogen van de behandelaars ben je gestoord. Noor-
wegen kent nog helemaal geen wet, laat de interpretatie van geslachtsverandering 
aan het ziekenhuis over en die geven het door voor een nieuw burgernummer. 

Sinds 2004 gaat het qua nieuwe wetgeving de goede kant op. Toen is in Groot-
Brittannië de Gender Recognition Act aangenomen, grotendeels geschreven door 

	  

J.	  Vreer	  Verkerke	  



	  16	  

2

prof. dr. Stephen Whittle LLC, en de Britse transorganisatie Press for Change. Het uiteindelijk resultaat 
luidde: 

• twee verklaringen van genderidentiteitsstoornis (van 'deskundigen') 
• minstens twee jaar genderidentiteitsstoornis 
• “has undergone, is undergoing or intends to undergo gender reassignment therapy” 
• ongehuwd zijn 
• goedkeuring door Gender Recognition Panel leidend tot GRC 

Dit klinkt goed, want er is geen fysiek medische behandeling nodig. “Van plan zijn” is voldoende. Dit is 
de eerste wet die lichamelijke behandeling overbodig maakte. Het werd destijds gevierd als de beste wet 
ooit en voorbeeld voor alle verder ontwikkelingen. Zo heeft Spanje in de wet van 2007 het Britse voor-
beeld gevolgd, maar dan zonder de intentie tot behandeling voldoende te verklaren. Tot onvruchtbaarheid 
leidende hormoonbehandeling gedurende twee jaar is verplicht bij wet. (De steriliteit wordt verondersteld 
maar niet genoemd). En vorig jaar heeft Portugal een wet aangenomen die alleen een verklaring van gen-
derdysforie en verder niets. Dit is in Europa momenteel de beste wet.  

Aan de andere kant staan landen als Ierland, Bosnië en Kosovo die nog helemaal geen voorziening heb-
ben, zelfs geen beroerde. Ierland weigert simpelweg en nu onder druk van onder meer TGEU en ILGA 
Europe conferenties, en dus een overvloed aan publiciteit en lobbywerk belooft de Ierse regering haast te 

maken met het wetsvoorstel. (Dat ze eerder hebben geopperd en dat ongeveer tussen de Nederlandse en 
Zweedse huidige wetgeving in staat). Onvoldoende dus, te licht bevonden, zoals activisten ook lieten 
merken bij de speech van de minister op de 4e European Transgender Council in Dublin.  

Als het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven ongewijzigd doorgaat wordt de Nederlandse situatie on-
geveer als Portugal: diagnose en door naar afdeling burgerzaken. En terecht strijden de Nederlandse or-
ganisaties voor een wet zonder diagnose. Mét is niet aanvaardbaar en ontraadt iedereen ten zeerste. Er is 
ook een precedent van een totaal niet pathologiserende wet op de genderidentiteit, zij het ver buiten Eu-
ropa. Dat is Argentinië.  
Een initiatiefwet vanuit de trans* en LHBT-beweging heeft het daar geschopt tot wet. Nadat eerdere 
voorstellen in de strijd sneuvelden is een radicaal voorstel wel geslaagd. Sinds de ondertekening van wet 

Wagen	  van	  Gender	  Dynamix	  op	  Zuid-‐afrikaanse	  Pride	  	  
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26.743 op 24 mei 2012 kan een ieder die 18 jaar of ouder is en in bezit van een brief die aangeeft dat men 
begrijpt wat de gevolgen zijn (“informed consent”) bij het Nationaal Persoonsregister zijn of haar geboor-
tecertificaat laten wijzigen en een nieuw paspoort/ID te verkrijgen met behoud van burgernummer. Deze 
wet heeft tot doel de genderidentiteit, die men alleen maar zelf kan bepalen te beschermen (artikel 1). Zo-
als men recht heeft op een genderidentiteit heeft men ook echt op (art. 11) vrije persoonlijke ontwikke-
ling. Wat hier inhoudt dat men zelf uitmaakt of men enige medische behandeling vraagt. Ook daarvoor is 
uitsluitend informed consent nodig. Er is verder geen administratieve of juridische procedure voor nodig 
of zelfs mogelijk. Vergelijk dat met Engeland waar je minstens “van plan” moet zijn om medische be-
handeling te ondergaan en dus in omissie bent wanneer je daar niet mee aanvangt, en waarbij een psychi-
atrische diagnose nodig is en je blijft achtervolgen.  

In het geval van minderjarigen (v.a. 13 jaar) is daarbij toestemming van wettelijke vertegenwoordiger 
nodig maar kind 
kan bij onenigheid 
beroep doen op 
kinderombudsman.  
In Argentinië heb-
ben kinderen deels 
een specifiek ster-
kere positie van-
wege het verleden 
van de dictatuur 
waarin kinderen 
geroofd werden bij 
tegenstanders van 
de militairen en 
herplaatst bij hun 
vriendelijk gezinde 
kinderloze stellen. 

Ze waren dus van 
hun identiteit beroofd. 

Daarom is de identiteits-
kwestie in Argentinië van 

een zo groot belang. Niemand mag of kan iemand zhaar identiteit afnemen en dat ligt ook aan de basis 
van deze wet. Het is een mensenrecht, gebaseerd op de Yogyakarta Beginselen. 

Conclusie is dat de Argentijnen door hun dictatuur in de jaren 1976-1983 goed hebben doorgekregen hoe 
belangrijk identiteit is en beter dan alle andere landen totnutoe erkennen dat dit zo belangrijk is dat aller-
lei traditionele bezwaren jegens geslachtsverandering niet ter zake doen. Dat betekent ook dat het in de 
Nederlandse discussie wel degelijk een rol kan spelen: als identiteit zo wezenlijk is, kan een genderdysfo-
riedeskundige daar niets aan toe voegen.  

Hiermee is Argentinië nog geen paradijs voor gendervariante personen. De travestis grijpen het feit dat 
de wet alleen mannen of vrouwen erkent aan om te klagen dat zij worden buitengesloten. Maar er is tege-
lijk niets dat hen hoeft te weerhouden dit aan te pakken. Omdat de grondslag ligt in de Yogyakarta Be-
ginselen die niet van man of vrouw uitgaan, kunnen ze de wet proberen open te breken. Het is ook niet 
erg queer om te geloven dat alleen wat legaal is, bestaat.  

 

Genderidentiteitwet	  NU!	  	  
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De	  Wereldgezondheidsorganisatie	  en	  de	  American	  Psychiatric	  Asso-‐
ciation	  beschouwen	  transseksualiteit	  als	  een	  geestelijke	  stoornis.	  In	  
dit	  artikel	  zetten	  we	  kritisch	  een	  aantal	  aspecten	  uiteen	  die	  betrek-‐
king	  hebben	  op	  die	  conceptualisering	  als	  mentale	  stoornis.	  Wij	  
denken	  dat	  het	  belangrijk	  is	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  ideologische	  
basis	  en	  de	  impliciete	  waarden	  in	  de	  classificaties.  

2

1. Gender 
Mensen hebben de neiging wat ze om 
zich heen zien te organiseren op basis 
van een serie complexe mentale cate-
gorieën van abstract karakter (leeftijd, 
sociale klasse, gender), die vergezeld 
gaan van een geheel aan ideeën, repre-
sentaties, houdingen, gedragingen en 
daarmee geassocieerde waarden die 
daar inhoud aan geven. Deze ategori-
sering varieert al naar gelang de socia-
le context waarin ze plaatsvinden. In 
die zin heeft de westerse samenleving 
geprobeerd de verschillende vormen, 
situaties en leefwijzen van mannelijk-
heid en vrouwelijkheid met een dualis-
tisch concept (man/vrouw, mannelijk/ 
vrouwelijk) te beheersen. Dit feit heeft 
enorme repercussies, omdat het een 
hele serie mechanismen in werking 
zet: houdingen, verwachtingen, gevoe-
lens en emoties die leiden tot overtui-
gingen, stereotype ideeën met betrek-
king tot vrouwelijkheid en mannelijk-
heid die op een gegeven historisch 
moment bestaan in een maatschappij. 

Een groot deel van de persoonlijke 
identiteit komt voort uit de adoptie en 
internalisering van deze overtuiging, 
die normen, waarden, stereotypen, ge-
deeld door het collectief waartoe men 
behoort, waarmee de persoon zich 
identificeert. Zo vormt deze vormt zich 
om tot zeer krachtige criteria voor  
sociale organisatie. 

3

In onze maatschappij worden personen 
in hoge mate gegenderd naar hun bio-
logische geslacht en meer concreet 
naar hun genitaliën. Gendertoewijzing 
als man of vrouw wordt daarvan afge-
leid. 

 
In het Westen bestaat een tendens tot 
dualistisch denken, die niet universeel 
is en die deze rigide tegengestelde en 
complementaire binaire categorieën - 
zoals man/vrouw, mannelijk/ vrouwe-
lijk,  heterosekseel/homoseksueel ge-
creëerd heeft. Deze categorieën weer-

Trinidad	  Bergero	  Miguel	  et	  al.	  

Aantekeningen	  vanuit	  een	  diffuse	  logica	  
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laten. In die zin waarschuwden talloze auteurs dat 
het concept van gender als culturalistisch syno-
niem van sekse slecht gebruikt was. Men kriti-
seerde het gebruik van het woord gender als ana-
lytisch construct gefundeerd in de sociale organi-
satie van de geslachten alsof het de sociale con-
structie was van biologisch geslacht. 

Door zich te verwijderen van de seksedichotomie 
verkreeg het concept gender grote potentie. Want 
het stond het gebruik toe voor andere vormen van 
socialisatie en andere constructies van gender-
identiteit, zoals androgynie of transgender perso-
nen die zich niet aanpassen aan de vastgestelde 
dichotome vormen van mannelijk of vrouwelijk in 
onze cultuur. Op die manier begon men gender te 

zien als een abstracte analytische categorie, die 
het mogelijk maakt meervoudige en gevarieerde 
identiteiten naar sociale context te analyseren en 
te begrijpen. Dat concept van gender resulteert in 
een nuttige categorie om dualistische concepties 
te overkomen4. 

Gender omvat een geheel aan overtuigingen, hou-
dingen, gevoelens, waarden, verwachtingen, attri-
buties, gedragingen en activiteiten, die onder-
scheid maken tussen de subjecten – in werkelijk-
heid zowel als in de verbeelding of het symboli-
sche – en in de ontwikkeling waarvan de sociale 
con-structie een overheersende rol speelt, waarin 
politieke en educatieve instituties, de arbeids-

4

spiegelen niet de werkelijkheid die veranderlijk, 
dynamisch is, noch de complexe natuur, maar her-
scheppen deze op basis van diverse vaak versim-
pelende mechanismen, die werken als criteria voor 
persoonlijke en sociale organisatie en normativi-
teit. Zo produceren ze gedualiseerde representaties 
van de realiteit. 

Genderidentiteit is het beeld dat personen min of 
meer bewust projecteren in de sociale omgeving 
met betrekking tot de dominante genderideologie. 
Dit proces start al vroeg in het leven, vanaf de eer-
ste echo wanneer men de moeder vertelt over het 
geslacht van de baby. Daarmee zet men een serie 
gedragingen en houdingen in werking die gender-
stereotypen die men associeert met vrouw- of 

man-zijn in deze maatschappij, versterken. 
Talloze auteurs hebben het belang van gender als 
een van de grootste bijdragen aan het twintigste 
eeuwse denken benadrukt. De categorie gender 
maakt het mogelijk te breken met het biologisch 
determinisme en de identificatie (gelijkstelling) 
tussen gender en sekse als iets natuurlijks. 
 
In de jaren ‘80 interpreteerde men gender op een 
dichotome manier, waarmee men probeerde na te 
denken over de impliciete biologische dualiteit in 
het concept sekse. Het was vanaf de jaren ‘90 toen 
de categorie gender operatief werd, dat men de 
duale basis waarmee men het voorgaande decen-
nium had geconceptualiseerd in de steek moest 
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markt, communicatiemedia de familie interveni-
eren middels interpersoonlijke betrekkingen6.  Zo 
bracht men de hiërarchie in de rollen over mid-
dels persoonlijke relaties. 

De verhouding sekse/gender is erg complex. In 
plaats van sekse te verstaan als iets biologisch 
determinerends, en gender als iets dat door het 
sociale is bepaald moeten we beide fenomenen in 
permanente interactie beschouwen, zonder strikte 
grenzen7.  

Laqueur stelt dat de constructie van sekse en gen-
der belang heeft voor de structurering en organi-
satie van het sociale leven, en maakt duidelijk 
hoe seksuele verschillen, gebaseerd op de anato-
mie, geïnterpreteerd worden als culturele codes. 
Dat wil zeggen: deze distincties worden gemaakt 
om antwoord te geven op een aantal sociale 
waarden, die legitimatie zoeken via het weten-
schappelijk vertoog8. 

2. Het biomedisch model 
Vanuit medisch perspectief is 
transseksualiteit een pathologie 
die geplaatst wordt bij de geeste-
lijke stoornissen en gedrags-
stoornissen. De creatie en het 
gebruik van diagnostische hand-
boeken als de ICD-10 en de 
DSM IV, ontwikkeld onder aus-
piciën van de Wereld Gezond-
heids Organisatie1 en de Ameri-
can Psychiatric Association2 res-
pectievelijk, beantwoorden aan de imperatieven 
uit de biomedische psychiatrie of het neo-
kraepelisme dat nadruk legt op classificatie en 
precieze omschrijving in klinische kaders. In deze 
klinische handboeken zijn mentale stoornissen 
opgenomen naar analogie van fysieke ziektes en 
hun symptomen worden begrepen als het resultaat 
van een onderliggende biologische dysfunctie, het 
losmakend van van culturele, psychologische of 
biografische mechanismen. Ze vormen een po-
ging de werkelijkheid te vereenvou-digen om 
haar hanteerbaarder te maken en om een neutrale 
psychiatrische nosologie te bereiken, onafhanke-
lijk van de historisch-culturele context. Om een 
objectief karakter en wetenschappelijke neutrali-
teit te kunnen tonen, elimineert men sociale en 
culturele criteria, wat er voor zorgt dat de taxo-
nomie geen culturele variatie vertoont9. 
De handboeken van de APA en de WHO bewij-

7

zen evenwel de ideologie en de impliciete waar-
den die eraan ten grondslag liggen, ondanks de 
poging tot neutraliteit, in de mate dat ze inzetten 
op een dichotoom model van genderidentiteit. 
Het zou gezegd moeten worden dat dit model niet 
erg gelukkig is omdat ook vanuit het oogpunt van 
de biologie het niet alle mogelijkheden beschrijft, 
want de natuur gaat ook verder dan een dimorfie. 
Er zijn menselijke wezens zoals geïnterseksueer-
den die van die coördinaten afwijken. Dimorfie is 
een vorm van reductionisme die veel mensen bui-
tensluit. Goed beschouwd is het sekse/gender 
systeem niet alleen incompleet en  lukt het on-
voldoende om het hele spectrum te beschrijven, 
maar het heeft ook geholpen ongelijkheden tus-
sen de twee officiële genders te vergroten. 

In het biomedische en willekeurig welk ander 
systeem zijn gezondheid en geestesziekte op een 
cultureel specifieke manier geformuleerd en heb-

ben ze een relatie met de histo-
rische en geografische context 
waarin men ze beschrijft10. 
Zonder veel verder te gaan, het 
cultureel en historisch relati-
visme van de classificaties die 
we onderhouden is duidelijk 
gebleken in het geval van ho-
moseksualiteit wat tot voor kort 
als pathologie gedefinieerd 
was. En dat was zo omdat de 
heteroseksuele begeerte gecata-
logiseerd was als “normale” 
wens en dankzij een perverse 

draai van de gedachten, werd het vervolgens als 
“natuurlijk” gezien (Dat wil zeggen, ingeschre-
ven in de natuur en het lot van de mens.)11  

Wanneer de experts die deelnemen aan het uit-
werken van de handboeken stoornissen in de sek-
suele identiteit definiëren, doen ze dat vertrek-
kend vanuit de overtuiging, de ideologie en de 
bagage van de maatschappij en het historische 
moment dat hen toevalt in te leven. Sterker nog, 
op het zelfde moment beschrijven en definiëren 
ze de kenmerken van de eis aan transseksuele 
personen die op het gezondheidssysteem afko-
men voor geslachtsaanpassing. Op die manier 
maken ze een definitie die van individuen of 
groepen weg beweegt en op die basis pogen ze 
hun conclusies te veralgemeniseren zonder ermee 
rekening te houden dat ze niet toepasbaar zijn op 
de totaliteit van een collectief dat zich juist door 
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diversiteit karakteriseert en niet door homogeni-
teit. 
 
Voor de WHO en de APA is transseksualiteit een 
geestesstoornis om twee redenen: transseksuelen 
passen niet in de gevestigde orde en hun situatie 
zorgt voor een significant lijden en belangrijk 
adaptief nadeel dat zich vertaalt in dysforie en 
psychische comorbiditeiten2,12. Zoals Martín 
Casares stelt: “Het gendersysteem verplicht man-
nen en vrouwen tot erkenning van de waarden 
die worden geassocieerd met mannelijkheid en 
vrouwelijkheid, op straffe van zich beroofd te 
zien van hun identiteit.”4 Maar je moet je afvra-
gen waarom een genderidentiteit of expressie die 
afwijkt van de bij geboorte toegekende op zich 
een geestesstoornis is of een minderwaardigheid 
van het mens-zijn13.  

De belangrijkste geloofsartikelen van het biome-
dische systeem die ten grondslag liggen aan de 
kwalificatie van transseksualiteit als mentale pa-
thologie, zijn: biologisch determinisme, het mo-
del van één stabiele dichotome seksuele identi-
teit, die heteroseksueel is en gericht op geslachts-
verkeer en reproductie. Foucault beweert dat men 
ieder individu in onze samenleving één seksuele 
identiteit toekent, primair, diepgeworteld, be-
paald en bepalend14. 

In het biomedische systeem geldt het als natuur-
lijk dat de boreling een genderidentiteit ontwik-
kelt congruent met het biologisch geslacht. De 
concepten homoseksualiteit/heteroseksualiteit 
worden gedefinieerd vanuit de seksuele identiteit 
van het subject man/vrouw dat op zijn beurt weer 
wordt gedefinieerd vanuit de genitaliën. Dit mo-
del produceert lijden bij die personen, die buiten-
gesloten blijven omdat ze zich niet kunnen aan-
passen aan het seksedimorfe model van de sa-
menleving. Het is moeilijk je buiten het dichoto-
me model dat we gebruiken te plaatsen, wanneer 
je vanuit genetisch, hormonaal en morfo-anato-
misch gezichtspunt tot de ene sekse behoort en 
vanuit psychologisch vertrekpunt tot het andere.  

Aan de behandeling van transseksuelen ligt een 
duidelijk dualisme tussen lichaam en geest ten 
grondslag, wat het mogelijk maakt het geslacht 
(in dat geval gelijk aan de fysieke realiteit) aan te 
passen aan de normatieve genderdefinities. De 
hormoonbehandeling en de transseksuele chirur-
gie onderstrepen het westerse model van gender, 
dat de polarisatie van gender op basis van li-
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chaam en genitaliën belichaamt. 

In transseksuele personen zou het gebrek aan 
overeenstemming tussen de biologisch vastge-
stelde en de als eigen gevoelde identiteit een be-
handeling noodzakelijk maken die een aanpassen 
van het lichaam inhoudt om te voldoen aan de 
verwachtingen van het sociale sekse/gender sys-
teem. Men verzekert dat het lijden (de dysforie) 
van de transseksuele personen verzacht of ver-
dwijnt wanneer men het geslacht aanpast. Op de-
ze wijze spreken veel transseksuelen van genito-
plastie als “een hergeboorte”, er is dus een we-
dergeboorte na het verschijnen van de nieuwe 
genitaliën. Die visie maakt anatomie weer tot 
noodlot en maakt de geslachtsdelen tot centrum 
van het individu, daarbij de enorme complexiteit 
van het leven vergetend15. 
Dit aspect is zo belangrijk dat we kunnen beves-
tigen dat transseksuelen frequent druk van hun 
omgeving ervaren om per se chirurgie te onder-
gaan, als bewijs van de waarachtigheid van hun 
verhaal16.  
 
De medische interventies bij transseksualiteit zijn 
echter een recent feit wat doet denken dat de 
noodzaak voor medische en/of chirurgische be-
handeling niet inherent is aan Transseksualiteit, 
maar een product van de vooruitgang van de Ge-
neeskunde, dat je een morfo-anatomische en 
hormonale verandering kunt ondergaan die in an-
dere stadia van de mensheid ondenkbaar was17. 

Het proces van geslachtshertoewijzing herinnert 
ons dat “het lichamelijke nooit natuurlijk is maar 
altijd sociaal en politiek geconstrueerd”. De actu-
ele chirurgische technieken en het gebruik van 
hormonen, de nieuwe technologieën, het gebruik 
van protheses en diverse materialen die in het li-
chaam ingebracht worden om de vorm ervan te 
veranderen, maken gereconstrueerde en gefabri-
ceerde lichamen mogelijk waarbij men organisch 
en kunstmatig samen gebruikt, en “geven vorm 
aan realiteiten waar natuur en seksualiteit nieuwe 
betekenissen krijgen en leiden naar alternatieve 
vormen van waarnemen van persoon-zijn en 
menselijke betrekkingen onder elkaar en met de 
omgeving”18. 
De meerderheid van de transseksuele mensen die 
zich melden bij de afdeling genderdysforie van 
Algemeen Ziekenhuis Carlos Haya in Malaga, 
vragen om geslachtsaanpassing. Hormonale en 
chirurgische behandeling in de volksgezondheid 
is de laatste tijd een van de belangrijkste eisen 
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geweest van transseksuelen. We moeten niet ver-
geten dat transseksuelen net als de meerderheid 
van onze maatschappij gender als duidelijk afge-
bakend en uítsluitend kunnen zien: mannelijk-
heid/vrouwelijkheid, weerspiegeld in de vraag tot 
geslachtsaanpassing, elkaar uitsluitende traditio-
nele genderrollen. 

De transseksuele identiteit die er naar vraagt een 
exacte kopie van het andere geslacht te zijn, 
houdt het westerse paradigma in stand gebaseerd 
op het bestaan van twee tegenovergestelde seksen 
en gedragingen, temperamenten, emoties en sek-
suele oriëntaties tot stand gekomen op basis van 
biologische polariteit. Deze oppositie wordt ge-
representeerd door de geslachtsdelen, symbolen 
voor de voortplantingsverschillen en basis voor 
de toewijzing van het biologisch geslacht16,19. 
Transseksuelen stellen een dubbele en tegenge-
stelde eis aan het zorgsysteem: aan de ene kant 

trekken ze het dichotome systeem in twijfel, ver-
volgens gebruiken ze het om de beperking van 
iedere symbolische referentie aan te tonen en ij-
veren ze zich te veranderen in precies het andere 
en erkend te worden als mannen of vrouwen20.  
Soms worden we ons bewust dat een groot deel 
van wie het zorgsysteem binnengaan alles in de  
lichamelijke representatie leggen en heel weinig 
in de psychische representatie. Ze melden zich bij 
de zorg om een “fout van de natuur” te corrige-
ren. De meerderheid van deze mensen beschrijft 
minutieus het ongemak en de horror die hun li-
chaam voor hen is, bovenal hun genitaliën. Bij 
mannelijke transseksuelen strekt dit ongemak 
zich uit tot hun borsten. Chilland bevestigt dat 
“het vertoog van transseksuelen rijker is in het 
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uitdrukken van de afschuw die ze voelen bij hun 
geslacht, dan dat ze kunnen uitspreken wat er zo 
wenselijk is aan tot het andere geslacht te ho-
ren.”10 

De preoccupatie met het lichaam is begrijpelijk 
want het lichaam en het uiterlijk zijn het eerste 
wat je ziet en spelen een belangrijke rol naar de 
omgeving. Maar frequent speelt het lichaam de 
hoofdrol en kan permanente waakzaamheid over 
de ontwikkeling ervan met hormonale of chirur-
gische behandeling het belangrijkste in het leven 
worden. 
 
Het beheren van het uiterlijk bij deze mensen 
heeft een sterke relatie met de sociale definities 
van wat een man of een vrouw is. Butler zegt dat 
je met gemak de uitbeelding van een type vrou-
welijkheid, zoals overgebracht door de dominan-
te culturele berichten in de dagelijkse werkelijk-

heid kunt herkennen21. De zelfdefinitie qua gen-
der die iedereen heeft neigt gepolariseerd te zijn. 

We zien grote moeite bij transseksuele personen 
om de op grond van het vastgestelde biologische  
geslacht verwachte genderrol te vervullen. Als 
consequentie kan zich een zoektocht voordoen 
om te voldoen aan stereotypen, geslachtsverande-
ring en extreme vrouwelijkheid. Het inprenten 
van vrouwelijkheid gebeurt niet intersubjectief 
maar de zoektocht richt zich op abstracte vrou-
welijkheid, d.w.z. naar modellen buiten de nabije 
ervaring, en keert zich in een zoektocht naar ste-
reotypen. Identiteit is niet alleen een proces dat je 
op intiem niveau voelt. Transseksuelen wensen 
erkend te worden door de anderen als mannen of 
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vouwen. De constructie van identiteit vereist inter-
actie en de erkenning door de “ander”. Genderiden-
titeit construeert en transformeert zich in het teken 
van een aantal sociale contexten en concrete activi-
teiten. In die contexten raken de cognitieve, sensi-
tieve, emotionele, “performatieve” dimensies en 
sociale actie verweven en teruggekoppeld18,21.  

De gezondheidsprofessionals die helpen (psycho-
logen, psychiaters, endocrinologen, plastisch chi-
rurgen, etc) delen allen het geloof in het in de wes-
terse maatschappij heersende biomedisch model. 
De taak van de GGZ professional is het in de uit-
voering van de diagnostische verkenning objective-
ren van een uiteenlopen van de ontwikkeling van 
een morfoanatomisch geslacht en fysiologie beho-
rend bij één 
geslacht en de 
constructie van 
een genderi-
dentiteit van 
tegen-
overgestelde 
aard. Daarom 
kan de profes-
sional moeite-
loos de stereo-
type frase be-
grijpen die 
men regelmatig 
hoort in de 
gendereenheden 
“Ik ben een vrouw en voel me gevangen in een 
mannen-lichaam”. 

Het biomedisch model heeft bijgedragen aan het 
creëren en ontwikkelen van een model van trans-
seksualiteit, daardoor in hoge mate de constructie 
beïnvloedend van het vertoog van transseksuelen, 
die vaak aspecten waarvan ze denken dat ze het 
geslachtsaanpassingsproces negatief kunnen beïn-
vloeden verbergen.  

Ondanks dat geslachtsaanpassing als een “normali-
serend” proces werkt, zadelt onze maatschappij 
transseksuelen op met moeilijkheden qua accepta-
tie en integratie. Deze leveren hen moeilijkheden 
op in het dagelijks leven, in de “integratie” op de 
universiteit, de familie, sociaal en op het werk, die 
niet alleen te maken hebben met hun persoonlijke 
geschiedenis maar ook met het heersende sociale 
model, dat mannen en vrouwen kent en alle ande-
ren buitensluit16. 
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Deze belangrijke moeilijkheden kunnen leiden tot 
voortijdig schoolverlaten waardoor ze in onvoorde-
lige sociale arbeidsomstandigheden terechtkomen, 
en hen kan brengen in situaties met het risico van 
sociale uitsluiting en hen bovendien blootstellen 
aan verbaal. Sociaal, fysiek en seksueel geweld 
gedurende een groot deel van het leven. Er is een 
belangrijk debat gaande over transseksualiteit. Een 
aantal auteurs codificeren het al een geestesstoor-
nis, voor anderen is het een stoornis in de seksedif-
ferentiatie en weer anderen ijveren voor depatho-
logisering. 
De meest vooraanstaande etiologische hypothese 
houdt vol dat de genderidentiteit van ieder individu 
het resultaat is van activiteit in bepaalde gebieden 
in hun hersenen. Bij transseksuelen zou zich een 

discrepantie voordoen 
in de differentiatie 
tussen de hersenge-
bieden, waar de ont-
wikkeling van de 
genderidentiteit van 
dat individu afhangt 
en de andere niveaus 
die zijn sekse bepa-
len. Op deze manier 
kan zich een qua ge-
netische, hormonale 
en organische vormen 
vrouwelijk organisme 
ontwikkelen, maar 

met hersengebieden 
met mannelijke geslachtsidentiteit. 

In heel dit debat zien we dat door de hele geschie-
denis bepaalde instituties sociale betekenissen je-
gens de sociaal-seksuele werkelijkheid hebben ge-
creëerd en bepaald hebben wat normaal en accep-
tabel is, wat ziekte en wat dat niet is. Tot de Franse 
Revolutie lag die macht om de sociale werkelijk-
heid te bepalen in handen van de kerk. Eerst de 
kerk en daarna de wetenschap staan centraal voor 
de constructie van sociaal-seksuele identiteiten. 
Olga Viñuales zegt dat “de hoofdrolspelers van de 
seksuele dissidenten, eerst zondigden toen ziek wa-
ren en tegenwoordig consumenten van verschil.”23 
Het is moeilijk zich aan het gemeenschappelijk 
gevoel van een tijdperk te onttrekken en aan be-
paalde te pregnante beelden die op een zeker mo-
ment in de geschiedenis van hun ontwikkeling 
overheersen.  
 
3. Voorstel voor een diffuse logica 

Spandoek	  in	  Argentinië	  met	  “Genderidentiteitswet	  NU!”	  
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Wij stellen voor de beginselen van de diffuse of 
heuristische logica te gebruiken voor dit probleem 
terwijl we ons baseren in het relatieve van de ob-
servatie. Dit type logica neemt twee willekeurige, 
maar gecontextualiseerde en onderling gerefereerde 
waarden. We denken dat het model van de diffuse 
logica de wereld beter weergeeft dan de het dicho- 
tome model. Door deze logica op gender toe te pas-
sen vermijd je de verplichting compleet de 
man/vrouw dichotomie van de dominante ideologie 
aan te hangen. 

Voor elke diffuse verzameling bestaat een geasso-

cieerde functie van toebehoren voor zijn elementen, 
die aangeeft in welke mate het element deel uit-
maakt van deze diffuse verzameling. Door de feiten 
in  deze vorm te interpreteren is de realiteit niet per 
se waar of onwaar, maar zijn er gradaties van waar-
heid. De elementen van zo'n verzameling hoeven 
dus niet compleet ertoe te behoren. Je kunt een 
“mate van toebehoren” hebben van een element in 
een gegeven verzameling. 
De diffuse logica kent het interval, dat zich in het 
midden bevindt, tussen 0 en 1; dit staat het bestaan 
van meer waarden toe, multivalentie, en op deze 
manier betreden we het gebied/omgeving van de 
complexiteit en soms ook de wereld van de para-
doxen25. “Zich man of vrouw voelen is niet iets sta-
tisch of uniform, het is in continue verandering, dat 
wil zeggen: het is een open, complex en meervou-
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dig proces.”18 
Op deze manier bevestigt Kim Pérez dat “je de dif-
fuse realiteit tegenkomt als je iets meer of minder 
kunt definiëren. En dat is precies wat er met gender 
gebeurt, waar je gedrag makkelijk kunt definiëren 
als een meer of minder mannelijk of vrouwelijk. Er 
is een continuüm dat gaat van extreem mannelijk 
naar extreem vrouwelijk en er is een flinke min of 
meer ongedefinieerde zone tussen de twee extre-
men.”26 

Wanneer we de realiteit waarnemen, constateren 
we dat je niet van rigide afgescheiden genderiden-

titeiten kunt spreken. In werkelijkheid observeren 
we “complotten van gemengde mannelijkheid en 
vrouwelijkheid”. We moeten nieuwe beelden en 
metaforen zoeken die recht doen aan een grotere 
variatie en heterogeniteit van de genderrealiteit18.  

Fischer Pfaeffle stelt in Devenires, cuerpos sin 
organos, logica difusa e intersexuales (“Wordin-
gen, lichamen zonder organen, fuzzy logic en in-
terseksuelen”) reflectie voor op de biomedische 
bijdragen van de biogeneeskunde aan het concept 
sekse en gender voor: ”De biomedische kennis 
heeft kennis geproduceerd over het menselijk li-
chaam over de geslachtstoewijzing en seksediffe-
rentie, vaak vanuit een binaire logica, daarmee een 
waarheidsmodel en waarheidswens producerend. 
Het biomedisch vertoog over geslachtsdifferentia-

	  	  Demonstratie	  Stop	  Transpathologisering,	  5	  juni	  2010,	  Barcelona	  
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tie werd als een arbitrair en simplistisch waar-
heidsmodel geproduceerd. Dus aan de kant van de 
conceptie heb je aan de ene kant slechts twee go-
naden (teelballen en eierstokken) en zijn er twee 
geslachten, twee sociale rollen; en aan de andere 
kant geldt dat voortplanting de functie van de ge-
slachtsdelen vormt. Het genot heeft geen betekenis, 
geen enkele relevantie”25. 

Alemany beweert dat “de simplificatie die je in 
ogenschouw neemt bij de ervaringen, emoties, sen-
saties en erotiek, die we als personen die in man of 
vrouw zijn geseksueerd hebben, gereduceerd tot 
strikt lichamelijke parameters als genitaliën, chro-
mosomen, geslachtsklieren en hormonen, ontkent 
dat lichaam iets is dat ieder voor zich moet verove-
ren, dat het niet een gegeven is, gemarkeerd door 
het anatomisch lot.”27 
 
4. Transseksuelen 
Transseksualiteit zoals de geneeskunde het defini-
eert is een recent iets, maar personen die de op 
grond van biologische richtlijnen verwachte gen-
derrol overschrijden, zijn door de geschiedenis van 
de mensheid heen in alle culturen aanwezig ge-
weest4,28. 

In sommige culturen hebben de samenleving en de 
mensen situaties gecreëerd die de rigide cooördina-
ten die de categorieën man/vrouw en manne-
lijk/vrouwelijk overstijgen en overstromen, zoals 
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hijra’s in India en Pakistan, de eunuchen van de 
oosterse harems of de Inuit of de Berdaches4.  

In onze culturen zijn deze personen verontrustend 
en onbekend. Ze laten ons zien dat er tegenover de 
biomedische conceptie van sekse/gender een ande-
re werkelijkheid bestaat van genders en meervou-
dige, heterogene identiteiten. Maar bovenal zijn 
degenen verontrustend die geen geslachtsverande-
ring ondergaan. Die een groeiende acceptatie en 
bevestiging van hun gender vinden zonder hun 
toevlucht te nemen tot herbetekenende chirurgie, 
dat wil zeggen, zonder te hoeven antwoorden op de 
vereiste van wat men in de biologie onder man of 
vrouw verstaat15. 

Transseksuelen laten ons zien dat sekse en gender 
niet sequentieel, overeenkomstig of symmetrisch 
(op elkaar) betrokken zijn. En dat er geen universe-
le overeenstemming is tussen wat sekse is en wat 
gender. Beide sferen zijn niet helemaal onafhanke-
lijk van elkaar, maar ze onderhouden een toevalli-
ge relatie met elkaar. In elke cultuur bestaan ver-
schillende specifieke vormen om het denken over 
het sekse/gendersysteem en seksualiteit te organi-
seren5. 

Norma Mejía bevestigt in haar boek Transgene-
rismos. Una experiencia transexual desde la per-
spectiva antropológica (“Transgenders. Transsek-
suele ervaring vanuit antropologisch perspectief”): 

Die-‐in	  bij	  Internationale	  demonstratie	  tegen	  pathologsiering	  van	  transidentiteit,	  	  
5	  juni	  2010	  in	  Barcelona	  	  
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“De realiteit is dat er niet twee seksen en twee 
genders bestaan, maar meer. Zoveel dat het aantal 
genders geen grenzen kent.” Het probleem is vol-
gens deze schrijfster dat we ”een aantal abstracte 
constructies hebben verward” met de werkelijk-
heid. Het is niet zo dat transseksuelen een derde 
gender/geslacht vormen. “Onder menselijke we-
zens voor wie de verbeelding werkelijker is dan 
de realiteit, zijn er alleen maar derde sek-
sen/genders. De eerste en de tweede zijn puur 
collectieve fantasieën.”29 

Een van de belangrijkste moeilijkheden om de 
transseksuele realiteiten in al hun diversiteit te 
kennen, ligt in het feit dat we nog heel weinig 
weten van deze populatie30. Tot nu toe zijn ze 
verborgen gebleven voor het gezondheidssysteem 
en voor het sociale systeem. Sommigen uit grote 
zorg voor hun privacy, en anderen uit angst voor 
afwijzing en stigmatisering30. De meesten die 
zich melden bij onze genderteams zeggen slechts 
“een man of vrouw meer” te zijn. Ze willen ano-
niem blijven, omdat de zichtbaarheid een kans 
kan zijn om te slagen in de integratie en publieke 
acceptatie te verkrijgen, maar ook hen kan bloot-
stellen aan verschillende vormen van geweld die 
men tegen hen uitoefent31. 

Het is nodig meer te weten te komen over trans-
seksuelen. Voor hun studie is een open blik no-
dig, beschrijvend, analytisch en verkennend. Een 
onverbeterbare strategie dus om dichter bij hun 
kennis te komen30. 

Tenslotte, we zijn het eens met Rodriguez 
Alemán die bevestigt dat “de vergelijking van 
transseksuelen bewijs heeft geleverd dat in ande-
re historische samenlevingen en andere contem-
poraine culturen, anatomie niet gelijk staat aan 
noodlot.” 
 
5. Conclusies 
 
Het biomedische model heerst op dit moment in 
het Westen en houdt zich bezig met geslachts-
aanpassing van transseksuele personen door het 
lichaam aan te pasen aan de als eigen gevoelde 
genderidentiteit. Hormoonbehandeling en chirur-
gie onderstrepen het westerse gendermodel, en 
belichamen de genderpolarisatie met genitaliën 
en het lichaam als basis. 

Transseksuelen presenteren moeilijkheden in het 
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dagelijks leven, in de academie, de familiaire, 
sociale en werkomgeving. Die hebben niet alleen 
met hun individuele geschiedenis te maken, maar 
ook met het heersende sociale model van wat als 
man of vrouw geldt en dat hen daarvan uitsluit. 
 
Het dualistisch denken in de vorm van binaire 
opposities (man/vrouw) is een van de grootste 
hindernissen voor de constructie van alternatieve 
genderidentiteiten en –rollen, en voor respect 
voor diversiteit. 

Er is een revisie nodig van de zogenaamd univer-
sele, natuurlijke, neutrale en ahistorische nosolo-
gie van de geneeskunde, psychiatrie en psycho-
logie. En er is een reflectie nodig op de invloed 
van de cultuur en het historisch moment, om te 
bepalen wat normaal is of pathologisch op een 
gegeven moment.  

Het is belangrijk personen eerst als mensen te 
zien voor je ze als mannen of vrouwen ziet, op 
sociaal, educatief, juridisch en politiek niveau. 

Genderidentiteit is een fluïde en open identiteit, 
die zich verzet tegen binaire etiketten van het ty-
pe man/vrouw. Er zijn meerdere vormen van je 
identiteit uitdrukken en leven. Onze samenleving 
moet er aan werken een ruimte creëren waarin ze 
zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. 
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Een boekje dat de strijd aanbindt met 
het idee dat transgenders een geestes-
stoornis zouden hebben, doet er goed 
aan met perspectieven te komen.  

Uiteindelijk gaat de strijd voor trans-
rechten niet om identiteiten. Die moe-
ten gewoon vrij geleefd kunnen wor-
den. Aangezien identiteit is een basis-
recht is, zou dat niet moeten leiden tot 

zoveel problemen, zouden we verder 
moeten kunnen met het bouwen van 
een mooie en rechtvaardige wereld. 
Helaas wordt strijd over identiteit 
(i.p.v. leven met en vieren van identi-
teit) gebruikt in een machtsstrijd om 
een particuliere conservatieve moraal te 
bevoordelen. Strijd voor je identiteit is 

2

maar een klein en opgeblazen deel van 
een grotere strijd om rechtvaardigheid. 
Al maakt lang niet iedereen de stap van 
erkenning naar verdere actie. 
 
Maar een klein deel van de trans*-
bevolking gaat een gendertransitie in. 
In Nederland slechts 12,5%. Velen 
doen dat niet omdat ze niet kunnen, 
willen of durven. Sommigen leven 

comfortabel in twee genders of fluctue-
ren tussen twee genders, weer anderen 
nemen gender überhaupt niet als refe-
rentiepunt. Sommigen hebben geen 
probleem met hun papieren, anderen 
wel. Genderqueers die het hele gender-
systeem overboord gooien, kunnen in 
die zin ook weinig met identiteitsstrijd. 

Eerder	  is	  geargumenteerd	  dat	  trans	  geen	  ziekte	  is	  en	  dat	  transfobie	  
eerder	  het	  probleem	  is	  dan	  gendervariatie	  zelf.	  We	  hebben	  laten	  zien	  
hoezeer	  we	  vastzitten	  in	  binair	  denken	  dat	  z'n	  globale	  pretenties	  moet	  
opgeven.	  Een	  uitweg	  kan	  liggen	  in	  perspectief	  dat	  fuzzy	  sets	  bieden.	  In	  
de	  toekomst	  ben	  je	  ‘trans	  in	  je	  hoofd’.	  

“STOP!	  De	  psychiatrie	  wist	  trans*	  uit	  wanneer	  ze	  ons	  diagnostiseert	  als	  falend	  verlangen	  naar	  
man	  of	  vrouw”	  

J.	  Vreer	  Verkerke	  
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Behalve dat je moet kunnen zijn wie je bent of wilt 
worden. Maar daarna: zullen we verder gaan met 
de wereld te verbeteren? 
Een aantal goede ontwikkelingen in de richting 
van autonomie, respect en meer komen uit de 
Spaanstalige wereld. Steeds vaker kom je daar 
“trans en la cabeza” tegen: “trans in je hoofd”. Dat 
idee leidt tot een andere, niet per se mannelijke of 
vrouwelijke genderexpressie. En veelal geen medi-
sche ondersteuning, wat weer te maken heeft met 
de archaïsche en arrogante behandeling door psy-
chiaters, die vooral nagaan of je wel “trans ge-
noeg” bent. Voor een deel is dat erg subcultureel 
(een subcultuur van de trans* subcultuur), ander-
deels is het mainstream.  

In Ecuador zoekt men vaak wel medische behan-
deling – officieel of niet. Los daarvan moet het ID 
aangepast zijn aan het gender waarin men leeft. 
Daarvoor wordt nu ook intensief campagne ge-
voerd middels de leus “Si es mi cédulo tiene que 

4

ser mi género” (“Op mijn ID moet mijn gender 
staan”) door de organisatie Cuerpos distintos, de-
rechos iguales (“verschillende lichamen, gelijke 
rechten”). Men waarschuwt ook voor koloniale 
denkbeelden, wanneer de psychiater westerse vor-
men van mannelijkheid of vrouwelijkheid op-
dringt. 

Dit alles leidt tot een veelheid aan lichamen en 
identiteiten en op deze manier tot een explosie tot 
gevolg heefvan wat we hier onder man of vrouw 
verstaan. Een revolutionaire ontwikkeling dus: 
minder dan ooit zal identiteit worden opgehangen 
aan het geboren zijn in een bepaald lichaam en 
meer aan een overtuiging. Het is ook een revoluti-
onair beroep op het mensenrecht van zelfbeschik-
king over het lichaam. Helaas zó revolutionair dat 
frequent en heftig verzet van de heersende mach-
ten een feit is of te verwachten valt. Evenwel is dit 
de weg voorwaarts die onherroepelijk is ingesla-
gen.  
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Transgender:	  wat	  is 	  daar	  nu	  ziek	  aan	  is	  een	  
Vreerwerk	  productie.	  Gebruik	  met	  bronvermel-‐
ding	  toegestaan.	  Graag	  een	  mailtje!	  Commercieel	  
gebruik	  niet	  toegestaan.	  
	  
Verantwoording	  artikelen	  
	  
Samenstelling	  geheel:	  J.	  Vreer	  Verkerke	  
	  
“Wat	  is	  normaal”	  is	  voor	  deze	  gelegenheid	  
geschreven	  door	  Thijs	  Witty.	  	  
	  
Idem	  alle	  artikelen	  van	  J.	  Vreer	  Verkerke,	  m.u.v.	  
“Nieuwe	  schoenen	  en	  hete	  hangijzers”,	  dat	  een	  
bewerking	  is	  van	  “Close	  but	  no	  cigar”,	  
www.vreer.net/?p=1568	  d.d.	  2-‐3-‐2012	  
	  
“Naar	  depathologisering	  van	  transseksualiteit?	  
Een	  benadering	  vanuit	  de	  diffuse	  logica”	  is	  	  	  
geschreven	  door	  Trinidad	  Bergero	  Miguel,	  
(klinisch	  pyscholoog	  bij	  UTIG	  Malaga),	  Susana	  	  
Aisian	  Vierge	  (sociaal	  en	  cultureel	  antropoloog,	  
verpleegkundige	  te	  Pamplona)	  en	  Ma	  	  Dolores	  Ca-‐
no-‐Casballero	  Gálvez	  (doctor	  in	  de	  antropologie	  
Universiteit	  van	  Granada,	  docent	  verpleegkunde	  
Granada).	  	  
Oorspronkelijik	  verschenen	  in	  het	  Spaans	  in	  Norte	  
de	  salud	  mental,	  2010,	  Vol.	  VIII,	  nº	  38:56-‐64.	  	  
	  
Met	  dank	  aan	  Jochem	  Verdonk	  voor	  redactioneel	  
advies.	  
	  
Illustraties	  	  
	  
P.	  4:	  demonstratie	  STP2012,	  Por	  el	  placer	  y	  la	  
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libertad	  de	  ser	  trans	  (Voor	  het	  plezier	  en	  de	  
vrijheid	  trans	  te	  zijn)	  in	  Madrid,	  22	  oktober	  2011	  
P.	  7:	  Precolombiaanse	  travesti.	  Foto	  van	  en	  met	  
Giuseppe	  Campuzani	  uit	  Museo	  travesti	  (Travesti	  
museum)	  
	  
P.	  8	  en	  9:	  foto’s	  van	  Trans	  Respect	  project	  van	  de	  
Office	  of	  Human	  Rights	  van	  Washington	  DC,	  VS.	  
	  
P.	  10	  en	  28:	  Octubre	  –	  mes	  trans	  –	  Ecuador	  is	  af-‐
komstig	  van	  Cuerpos	  distintos	  derechos	  iguales,	  
Quito,	  Ecuador.	  
	  
P.	  12:	  Trans	  protest	  tijdens	  Roze	  Zaterdag,	  7	  juli	  
2012.	  Fotograaf	  onbekend	  
	  
P.	  15:	  Internationale	  demonstratie	  op	  5	  juni	  2010	  
in	  Barcelona.	  Foto	  door	  J.	  Vreer	  Verkerke.	  “Niet	  
onze	  lichamen,	  maar	  jullie	  verbeelding	  klopt	  niet”	  
	  
P.	  18:	  poster	  van	  ILGA	  Europe	  i.s.m.	  STP2012	  
	  
P.	  19	  en	  25:	  Internationale	  demonstratie	  op	  5	  juni	  
2010	  in	  Barcelona	  ©	  Guido	  Cancarini.	  Ook	  foto	  p.	  
24	  is	  van	  deze	  demonstratie	  
	  
P.	  29:	  poster	  voor	  dit	  jaar	  van	  STP2012	  
	  
Overige	  illustraties:	  bron	  onbekend	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Overal	  waar	  niet	  per	  se	  “zij”	  of	  “hij”	  moet	  staan	  
gebruiken	  wij	  het	  genderneutrale	  persoonljk	  
voornaamwoord	  “zhij”	  en	  de	  bijbehorende	  ver-‐
buigingen	  (“haam”,	  “zhaar”)	  	  
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Vreerwerk	  
Amsterdam	  
www.vreerwerk.org	  

Transgender	  (trans*)	  is	  niet	  alleen	  transseksuelen	  en	  travestieten.	  
En	  met	  trans*	  zijn	  is	  ook	  niets	  mis.	  Er	  is	  ook	  geen	  inherente	  
noodzaak	  voor	  lichamelijke	  aanpassingen.	  Dit	  boekje	  legt	  uit	  wat	  er	  
mis	  is	  met	  trans*	  als	  medisch	  probleem	  te	  zien	  en	  geeft	  
alternatieven	  vanuit	  een	  kritisch	  trans*perspectief.	  

Vreerwerk	  is	  het	  initiatief	  van	  J.	  Vreer	  Verkerke	  (vreer)	  en	  
houdt	  zich	  vooral	  bezig	  met	  gender-‐educatie	  en	  mensen-‐
rechtenwerk	  voor	  trans*	  en	  intersex.	  	  
	  
Vreer	  is	  al	  meer	  dan	  10	  jaar	  genderqueer	  actief	  en	  is	  oprichter	  
van	  Amsterdams	  genderqueer	  collectief	  de	  Noodles	  –	  “voor	  
vrijheid	  van	  sekse,	  gender	  en	  seksualiteit”,	  heeft	  Transgender	  
Netwerk	  Nederland	  mede-‐opgericht	  en	  is	  nu	  bestuurslid	  bij	  
Transgender	  Europe.	  


