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Wat vind jij ervan dat Paarse vrijdag gehouden wordt?
Ik vind het goed dat Paarse vrijdag gehouden wordt, omdat er op die manier aandacht
geschonken wordt aan het bestaan van de LHBTI+ community binnen scholen. Ik vind het mooi
dat studenten/scholieren op deze manier kunnen laten zien dat ze solidair zijn met LHBTI+’ers.

Moet er nog meer aandacht komen voor Paarse vrijdag?
Dat denk ik wel. Ik denk dat homo-/transfobie op nog (te) veel scholen speelt en daar moet wat
aan gedaan worden. Door kleine acties als Paarse vrijdag komt dit onderwerp meer onder de
aandacht en zal het steeds “normaler” worden dat mensen zijn zoals ze zijn.
Heeft je transitie invloed gehad op je kijk op de wereld?
Absoluut. Ik denk zowel positief als negatief. Transgenders worden namelijk zeker niet door
iedereen geaccepteerd en dat maakt dat ik dus, vooral in nieuwe situaties/omgevingen, meer
op mijn hoede ben. Aan de andere kant heeft het me ook veel gebracht. Ik sta zelf meer open
voor anderen, omdat ik zelf ook geaccepteerd wil worden.

Heb je het gevoel dat je wel eens anders behandeld wordt wanneer mensen
weten dat je transgender bent?
Helaas wel. Voor veel mensen is het vrij onbekend. Ze weten dan niet zo goed hoe ze er
mee om moeten gaan en denken dat je anders bent dan andere “normale” mensen. Ook
ben ik wel eens uitgescholden/belachelijk gemaakt puur omdat ik transgender ben.

Door: Merel en Chantal

Kaj

Omdat het 13 december Paarse Vrijdag is hebben wij interview gehouden met Kaj. Kaj is
19 jaar, studeert vaktherapie drama en is transgender. Hier kwam hij achter op zijn
vijftiende toen hij naar het programma ‘Hij is een Zij’ keek. Kaj heeft de tijd genomen om
onze vragen uitgebreid te beantwoorden!

Zijn er misverstanden/vooroordelen over transgenders waar jij mee te maken krijgt?
Ik denk dat er nog veel onbegrip is over transgenders en ik denk dat hetgeen wat voornamelijk
gedacht wordt is dat het een keuze is om transgender te zijn. Transgender zijn is geen keuze, want
anders was ik, en velen met mij, deze strijd niet aangegaan. In transitie gaan is niet iets wat je
“zomaar even doet”. Verder krijg ik vaak de vraag of ik op jongens of op meiden val. Ik snap deze
vraag, maar ik benadruk er altijd bij dat je geaardheid, dus op wie je valt, los staat van je gender, dus
of je je man/vrouw/ertussenin voelt. Ook krijg ik vaak de opmerking “nou je ziet het niet” en “je lijkt
helemaal niet op een transgender”, hiermee geven mensen dus eigenlijk aan dat je een transgender
van een cisgender (iemand die zich hetzelfde voelt als wat zijn/haar geslacht is) kan onderscheiden
en dat je een transgender dus gelijk zou moeten herkennen. Er zijn nog zat andere vooroordelen
over transgenders, maar ik denk dat dit voor mij degene zijn die ik het meest hoor.
Zijn er dingen/vragen die je moet vermijden in de omgang met transgenders? Zoals
hiervoor gezegd zijn opmerkingen als “nou, je ziet het niet” en “je lijkt helemaal niet op een
transgender” niet echt wenselijk. Ook bij een eerste ontmoeting vragen naar wat iemand in zijn/haar
broek heeft wordt niet gewaardeerd. Nog iets waar je beter niet naar kan vragen is de
“oude/vorige/echte” naam van een transgender, de meeste transgenders zijn namelijk blij dat ze nu
zijn wie ze zijn en hebben dat hoofdstuk afgesloten. Ik denk dat het vooral goed is om stil te staan
bij de vraag: “zou ik dit aan anderen ook zomaar vragen?”, als dat niet het geval is, vraag het dan ook
niet aan iemand die transgender is.
En dingen/vragen die je juist niet hoeft te vermijden?
Ik denk dat het per persoon verschilt wat je wel en niet kunt vragen/doen. De dingen hierboven
genoemd zijn wel echte no-go’s. Zelf ben ik heel erg open over mijn transitie en kan ik het goed
aangeven wanneer ik een vraag niet wil beantwoorden, terwijl anderen dit juist heel moeilijk vinden
en het niet graag over hun transitie hebben. Ik denk dat je daarom het beste gewoon kunt nagaan
bij de persoon zelf wat hij/zij wel en niet oké vindt.
Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor genderneutraliteit, hoe sta jij hier
tegenover?
Voor mij is het een beetje dubbel. Ik vind het goed dat bijvoorbeeld kinderspeelgoed meer
genderneutraal wordt. Een kind moet in mijn ogen namelijk kunnen spelen waarmee het wilt en
daar zou gender geen rol in moeten spelen. Waar ik het echter niet mee eens ben is dat alles
genderneutraal moet worden. Ik zou er zelf bijvoorbeeld niet heel erg gelukkig van worden als ik
naar een genderneutraal toilet moet gaan, omdat ik heel hard heb gestreden om te zijn wie ik ben
(een man) en daar hoort voor mij naar het mannentoilet gaan dus ook bij. Wel sta ik erachter dat er
bijvoorbeeld drie opties komen. Daarmee bedoel ik dus zowel een vrouwen-, als een mannen-, als
een genderneutraaltoilet. Datzelfde zou ook op bijvoorbeeld kleding kunnen worden toegepast.

Als je naar de toekomst kijkt, zijn er dingen waarvan je
hoopt dat ze veranderen?
Ik hoop dat de geslachtsveranderende operatie voor
transmannen (dus van vrouw naar man) verbeterd, zodat ook zij,
wanneer ze deze operatie willen, helemaal zichzelf kunnen
worden. Ook hoop ik dat de wachtlijsten verminderen, op dit
moment moet je namelijk minimaal 2,5 jaar wachten tot je
eindelijk een intake gesprek hebt bij een genderpoli. Verder
hoop ik dat transgenders nog meer geaccepteerd worden en
dat iedereen gewoon kan en mag zijn wie hij/zij/wat dan ook is.
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