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Voorwoord
Er zijn maar weinig volwassenen die van naam veranderen. De mensen in dit 
boek deden dat stuk voor stuk wel, zij het niet van de ene op de andere dag. Er 
gingen vaak jaren van twijfel, strijd, onzekerheid maar een diep-vanbinnen-toch- 
zeker-weten aan vooraf.

Sommigen kozen de naam van een filmster, iemand anders de naam van een 
vriendinnetje op de kleuterschool. Nog anderen waren pragmatischer en kozen 
voor een naam met dezelfde beginletter als hun oude naam: dat scheelt een 
hoop gedoe met bankpasjes en handtekeningen. Zonder onderscheid weerspie-
gelen de Nieuwe Namen echter de genderidentiteit die de geïnterviewden altijd 
al gevoeld hadden, maar waarin ze niet geboren werden.

Drie jaar lang heb ik gesprekken mogen voeren met transgender ouderen. Ze 
lieten mij toe in hun bijzondere herinneringen en deelden kennis, ervaring, pijn 
en victorie met me. Terwijl ik hen beter leerde kennen, raakte ik er steeds ster-
ker van overtuigd dat deze verhalen de wereld in moesten. Hoewel trangenders 
de laatste jaren wat meer in beeld komen, blijft de groep transgender ouderen 
immers nog steeds sterk onderbelicht. Die onbekendheid zorgt voor vooroorde-
len en discriminatie. Dat kan en moet anders. Met dit boek, en de bijhorende 
filmportretten, hoop ik deze bijzondere groep een stem en een gezicht te geven 
en bij te dragen aan meer kennis over en acceptatie van transgenders. 

Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder de medewerking en het vertrouwen 
van de geïnterviewden, die vele uren met mij hebben doorgebracht. Hartelijk 
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dank daarvoor! Veel dank ook aan alle mensen en organisaties die net als ik 
geloofden in dit project en een bijdrage hebben geleverd in de vorm van 
informatie, contacten, foto’s, morele support of financiële steun. Dank aan 
de Bavo Stichting, Stichting De Carolusgulden, coc Nederland, anbo, Roze 
50+, Empowerment Foundation, Fonds sos, Transgender Netwerk Nederland, 
Vereniging Genderdiversiteit, pep Den Haag, Anti Discriminatie Bureau 
Zeeland, Rutgers, github-inc, Stichting Radius, Stichting Amstelring Groep, 
Hoogendijk Coaching, Emmaus Haarzuilens, Gemeente Dordrecht, Gemeente 
Den Haag en Gemeente Rotterdam.

Dank ook aan Henriette Faas van Uitgeverij de Brouwerij | Brainbooks, die dit 
avontuur met mij durfde aan te gaan en alle processen rond het boek vakkundig 
begeleidde.

Dank aan Leen De Wispelaere, die alle verhalen niet alleen met een fijn gevoel 
voor taal, maar vooral ook met kennis van de doelgroep uiterst zorgvuldig heeft 
geredigeerd.

Dank aan Paula Vennix voor haar adviezen en informatieve nawoord.

Ten slotte dank aan mijn lief Haydi Cameron, die me alle ruimte gaf om aan dit 
project te werken en mij keer op keer van goede feedback voorzag.

Nieuwe Namen was voor mij in alle opzichten een leerrijke ervaring, een reis 
waarin ik ontdekte dat je niet altijd alles hoeft te begrijpen. Liefde en respect, 
dat is waar het om draait!
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