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Een bijzondere liefde

"Moor dot hoeft toch niet echt uit
fe moken?" dacht ik toen ik over het
:i
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boek 'Een bijzondere liefde' los. Toch
rookfe ik nieuwsgierig en reserveerde
heÍ boek bij de biblioÍheek. Heï
bleek een goede keuze.
Eenmaal lezend werd ik al snel
meegenomen door de persoonlijke
en krachtige verhalen. Vaak
verteld vanuit een perspectief
dat echt anders is dan het mijne,
maar zo goed verwoord dat ik er
makkelijk in kon meekomen. Ook
maakten ze me bewust van allerlei
facetten die spelen bij de overgang
van het ene gender naar het
andere. Door de verhalen gingen
allerleiwerelden voor me open.
I

4 verschillende werelden

In het boek komen veertien
partneÍs van transgenders
aan hetwoord. Sommige zijn
al tientallen jaren samen met
hun partner, anderen sinds een
paar jaar. Bij de eerste groep ziln
mensen die al vanaf het begin
van hun relatie wisten dat hun
partner transgender was, maar
ook mensen die daar in de loop
van dejaren mee geconfronteerd
werden. Vooral deze mensen
hebben moeten leren leven met
de veranderingen die hun partner
do ormaakte. Yaak zijn zij do or
een periode van rouw gegaan: hun
vertrouwdheid met het lichaam
van hun partner veranderde
niet alleen; door het gebruik van
hormonen veranderde ook het

karaktervan hun partner. Wat
dat betreft lijken degenen, die
hun partner pas leerden kennen
toen de transitie al in gang was
of. zelís al afgerond was, het
makkelijker te hebben gehad.
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Heel verschi,llend in de
veertien verhalen zijn ook de
uitgangsposities: zo zija er stellen
die aanvankelijk een'homolstel

leken maar nu een'hetero'-stel
Iijken, maar ook omgekeerdEen wouw zegt hierover dat het
weliswaar oké is dat haar partner
ervoorgekozen heeft om wouwte
worden, maar dat ztj zelf. daxdoor
ongevraagd in een lesbische
relatie terechtgekomen is.

Veronderende reloties
Het is nogalwat datwijzigt
wanneerje partner van gender
verandert. Uit de verhalen blijkt
dat er heel wat praktische en
vooral emotionele zaken bij
komen kijken. Voor degenen
dÍe in transitie zijn, is ervanuit
de ziekenhuizen professionele
ondersteuning. Maar voor de
partners is dit meestal niet het
gev a1. Zg worden sterk op zichz elf
teruggeworpen. Wanneer zij
de groep (H)Erkenning van
Transvisie leren kennen, is dat
voor hen een verademing. Bij deze
groep ontmoeten zij mensenvan
wie de partner ook transgender
is. Hiertreffen zij mensen die
herkennen wat zij doormaken en
ook erkennen datje als partner
je eigen gevoelens, gedachten en
ervaringen hebt bij de transitie
die je partner ondergaat. Ook is
er aandacht voor de impact die dit
alles op je relatie heeft. De'gewone'
buitenwereld begrijpt vaak wel
dat het impact op de relatie heeft
als de een van gender verandert,
maar de aandacht is meestal
meer gericht op hoe het degene
vergaat die van genderverandert.
Daarover stellen mensen veel
vragen, ookvragen die te gënant
zijn om ook maar antwoord op te
geven. Zo vroeg een postbode aan
een vrouw hoe het nu ging met

haar en haar transvrouw in beà
Veel relaties blijken de
veranderingen die een transitie
teweeg brengt uiteindelijk niet
aan te kunnen. Het is mooi dat

in ditboek ookverhalen klinken
van mensen die wel bij elkaar
gebleven zijn. Een aantal daarvan
heeft door het hele proces elkaar
echt beter leren kennen en ze
zijn er samen sterker uitgekomen.
Goede communicatie en elkaar
echt willen begrijpen blijken
hierin een sleutelrol te spelen.

Het verhsolvon Disne
Eén van de

wouwen die haar

verhaal vertelt is Diaae. Zii
is 48 en kent haar transrrouw
Vera al z6 jaat Vera is ook 48.
Op haar3Sste is zij geopereerd.
O orspronkelijk heefr Diane
haar leren kennen als Erik.
Onverwacht ontdekte zij wat
er met Erik aan de hand was.
Hierover vertek zij het volgende:
"Op een dag zag ik dat er een

plafondtegel los zat in de
badkamer. Ikwilde die weer
recht leggen en toen vond ik daar

een beha. 'Wat is dit?!' dacht

Een bijzondere líefde

ik meteen en stapte naar Erik.
Daarop bekende Erik me dat hij

EIke liefde is bijzonder. Maar als
het mag lukken dat een reiatie na

aan travestie deed. Daar had ik
nooit iets van gemerkt. Het was
niet de eerste keer dat ik vreemde

transitie in stand blijft, dan
is dat wellicht nog bijzonderder.
De verhalen uit dit boek laten
wel zien dat het niet zomaar

dingen vond die ik niet begreep:
in de periode daarvoorwas ik ook
allerlei brief es tegen gekomen
met telefoonnummers die dan
van vrouwen bleken te zijn. Ik heb
wel gedacht dat hij vreemdging.
Hij had altijd overal een logische
verklaringvoor: hij moest iemand
bellen voor school, of het was een
klant. Die verklaringen stellen
je wel gerust, maar ergens voel
je toch ook dat het niet kiopt.
Het ontdekken van dat geheim
vond ik heel erg. Ik heb me echt
belazerd gevoeld dat hij iets dat
zo belangrijk voor hem was, zo
langvoor mij verborgen heeft
gehouden.
Hoe ik haar
weer ging

vertrouwen?

Door
eindeloos
te praten.

Men

een

gaat. Toch is het wel mogelijk.

Het verhaal van Diane en Vera
getuigt ervan. Ook het verhaal
van de auteur zelflaat zien dat de
relatie stand kan houden. Haar
man vertelde haar op een dag
verder te willen gaan als vrouw.
Haarwereld kwam op z'n kop te
staan. Ze had geen idee wat haar
te wachten stond en dus ging
ze op zoek naar informatie. Die
informatie bleek echter moeilijk
vindbaar te zijn. Door die ervaring
is zij dit boek gaan schrijven. Ze
schreef zo zelf het boek dat ze
eigeniijk hadwi.llen Iezen toen
haar wereld
zo op z'nkop
kwam te staan.

gericht
op degene die von
gender versndert.
is meer

Doordat ze me
een uitleg had
gegeven die ik kon begrijpen. Een
woord als spijt is gemakkelijk in
de mond genomen, maar

ik zag

ook dat het wat met haar deed
dat ik het vertrouwen kwijt was."
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enb íj z on de r elie fde.

Behalve

dit

boek heeft

Marian
Geurtsen
ook de
websítewww.
nl opgez et.

Hier vind je uiteraard informatie
over het boek, maar ook een
aantal interessante artikelen
bij het onderdeel'in de media'.

Trcnsgender en geloof
Op

ww

w. chris ten gen d er dy sfo rie.

kun je terecht voor wagen
en informatie over transgender
en geloof. Niet aileen alsje zelf
transgenderbent, maar ook als
iemand uit je familie het is.
n1

in dit boek, kan ik erin mee
voelen dat dit niet voor iedereen
zo is. Boeiendvind ik dan ook
het verhaal van een biseksuele
vrouw die duidelijk aangeeft
dat ze zich door een bepaald
soort mannen en een bepaald
soort vrouwen aangetrokken
voelt. Nu haar partner een
transitie ondergaan heeft, is voor
haar de aantrekkelijkheid van
haar partner weg. Een andere
biseksuele wouw is daarentegen
wel bij haar partner gebieven.
Haar verhaal heeft iets heel leuks.
Aanvankelijk is haar partner een
vrouw, na de transitie is het een
man met baard. Daarover vertelt
ze: "Ik heb vr oeger altíjd gezegd:
'Ikwil een man met een baardje'.
Nu heb ik zoh vent. Het is wel
een omweg geweest om daarvoor
verliefd te worden op een vïouw.
Maar ik had het niet anders

gewild. Het is waardevol om dit
proces meegemaakt te hebben."

Proktisch
Waar Diane onverwachts
geconfronteerd wordt met
het transgender zijn van haar
partner, worden anderen
juist wel persoonlijk door hun

partner ingelicht. Soms al a1s
de relatie nog heel pril is, maar
vaak pas als de relatie al wat
verder gevorderd is. Bij een paar

mensen komt dat doordat ze
zelf eerst ook niet goed weten
wat er met hen aan de hand is.

Hoeít het niet uit te mokenT
Nog even terugkomend op mh
allereerste gedachte. De gedachte,
dat het niet echt hoeft uit te
maken als je partner van gender
verandert. Voor mij - vanuit mijn
biseksuele aard - aanvankelijk een
logische gedachte: het gaat mij
in een relatie om de persoon van
de ander, niet of hlj/zij een man
of vrouw is. Maar terugdenkend
aan de persoonlijke verhalen

Voor wie benieuwd is naar wat er
nog meer in het boek staat, geef
ik even de gegevens waarmee je

het boek kunt bestellen. Allereerst
de titel van het boek: 'Een
bijzondere liefde. Als je partner
transgender is'. De auteur is
Marian Geurtsen en het boek is
uitgegeven bij Uitgeverij Van Brug
uit Nijkerk. ISBN 9789065 z36zto.
Tanneke de
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