Feestelijke borrel vanwege oprichting Stichting Transman – 20 juni
Toespraak Jochem Verdonk, voorzitter
Beste mensen,
Welkom! Welkom op onze feestelijke borrel. Ik ben blij te zien dat we met zoveel mensen de
oprichting van Stichting Transman vieren. Dit had ik destijds bij het lanceren van Transman.nl
nooit durven dromen...
Hoe is het allemaal begonnen?
Toen ik begon met mijn proces, in het najaar van 2003, zocht ik op internet naar informatie
over transseksualiteit. En ik ontdekte dat er wel wat algemene medische informatie was, maar
niet de gedetailleerde info die ik wilde hebben. Er was geen informatie over wat de operaties
precies inhielden en wat ik kon verwachten.
Verder vond ik veel persoonlijke ervaringen van transdames, op websites die barstten van het
roze, met bloemetjes en engeltjes, enzo. Maar daar zat ik als nieuwe man niet op te wachten!
Ervaringen van mannen kon ik nauwelijks vinden...
Uiteindelijk heb ik alle info en ervaringen die ik zocht, verzameld door met mensen te praten.
En in oktober 2005 heb ik Transman.nl gelanceerd, om die info algemeen toegankelijk te
maken. Want ik vond het absurd dat dit anno 2000 niet op internet te vinden was!
In de loop van de tijd vond ik nieuwe info en nieuwe ervaringen, die ik toevoegde aan de site.
En zo groeide Transman.nl in korte tijd uit tot de niet meer weg te denken portal die de site nu
is.
Sinds januari 2007 biedt Transman.nl nieuws over voor transgenders relevante ontwikkelingen
in binnen- en buitenland. Ongeveer dagelijks zijn er nieuwe berichten te lezen.
En sinds juli 2007 verstuurt Transman.nl een nieuwsbrief, die ongeveer elke 2 weken wordt
gemaild.
Sinds maart 2008 is Transman.nl betrokken bij het Transgender Netwerk Nederland. We
hebben meegedacht en meegewerkt aan het vormgeven van TNN en zijn nauw betrokken
geweest bij de oprichting ervan.
In september 2009 hebben we voorlichting gegeven over transgenders aan de
Adviescommissie Homo-Emancipatiebeleid van de gemeente Utrecht. Sindsdien hebben we
zitting in deze Adviescommissie. Deze maand heeft de Adviescommissie besloten dat
transgenders ook structureel tot hun -onze, dus eigenlijk- doelgroep behoort.
Sinds 2009 organiseert Transman.nl ook activiteiten voor transmannen en hun partners. We
zijn begonnen met laagdrempelige “kroegontmoetingen” in Utrecht. En in september 2009
hebben we het eerste Transerige Weekend georganiseerd, wat een overweldigend succes is
geweest.
In het najaar van 2009, 4 jaar na de lancering van Transman.nl, was duidelijk dat Transman.nl
zo groot was geworden, dat het niet langer door één vrijwilliger kon worden getrokken. Het
was de hoogste tijd voor Stichting Transman! Sinds 1 april van dit jaar zijn we een officiële
organisatie.
Wat gaat Stichting Transman doen?
Dat is een vraag waar ik een lang antwoord op kan geven, maar dat zal ik jullie vandaag
besparen.
Stichting Transman zet zich in voor een genderdiverse samenleving, waaraan transmannen en
hun partners -net als iedereen- kunnen deelnemen. Want dit is helaas niet zo vanzelfsprekend,
als het lijkt. Veel transmannen moeten een lange weg afleggen, voordat ze de juiste
behandeling en begeleiding krijgen. Soms raken transmannen hun baan kwijt of kunnen ze
niet de opleiding van hun keuze volgen. Ook komt het voor dat familie en vrienden het contact
verbreken. En hun partners krijgen zelf ook met veel vragen te maken, en soms met onbegrip
uit de omgeving.
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Wij behartigen de belangen van transmannen en hun partners, we geven voorlichting en we
organiseren activiteiten. Aan de ene kant willen we de samenleving duidelijk maken dat
transmannen gewone mannen zijn, maar met een bijzondere achtergrond. Aan de andere kant
willen we transmannen en hun partners handreikingen bieden, zodat ze beter voor hun eigen
belangen kunnen opkomen.
Concreet betekent dit dat we doorgaan met wat we al 4 jaar doen: het onderhouden en
uitbreiden van de portal Transman.nl en het uitgeven van onze nieuwsbrief. We blijven
belangen behartigen en voorlichting geven, bijvoorbeeld via interviews of artikelen in de
media.
Dit voorjaar hebben we 6 zeer geslaagde activiteiten gehad. Daar komt in het najaar dus een
vervolg op. Het precieze programma is op dit moment nog niet bekend, maar de
voorbereidingen zijn in volle gang! En in september is er natuurlijk weer een Transerig
Weekend.
Wie zijn Stichting Transman?
Het bestuur van Stichting Transman bestaat uit zeven enthousiaste, krachtige mensen. Ik wil
ze vandaag graag aan jullie voorstellen:
−
−
−
−
−
−
−

Edwin Nieudorp is onze vice-voorzitter.
Mees van Dijk is onze secretaris. Hij kan er vandaag niet bij zijn, omdat hij bij Oerol, op
Terschelling, zit.
Nathan Kops is onze penningmeester.
Ravi Kurvers is algemeen bestuurslid,
Net als Quinten Schouten
En Marischka Verbeek.
En ikzelf ben voorzitter.

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Wijzen, die ons gevraagd en ongevraagd
advies geven. De Raad bestaat uit:
− Hugo XXX
− Marijn XXX
− Marjon XXX
− Mark XXX
− Mischa XXX
− Per XXX
Alle bestuursleden en Wijzen zijn zelf transman of (ex-)partner van een transman.
We zijn er trots op dat we ook een Comité van Aanbeveling hebben. Dit Comité bestaat uit:
• mr. Boris Dittrich, van Human Right Watch/D66
• dr. Judith Schuyf, Senior Adviseur Lesbisch en Homobeleid bij Movisie
• dr. Mick van Trotsenburg, directeur van het Zorgcentrum voor Genderdysforie Vumc in
Amsterdam
• prof.dr. Willebrord Weijmar-Schultz, directeur van het Genderteam UMCG in Groningen
• en mr.drs. Thomas Wormgoor, coördinator van Transvisie
Wie betaalt Stichting Transman?
We krijgen geen structurele subsidie, dus voor alles wat wij doen, vragen we projectsubsidies
aan. De oprichting van Stichting Transman is bijvoorbeeld mogelijk dankzij bijdragen van de
Haëlla Stichting en het Oranjefonds.
Verder zijn we afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Ik wil dan ook van deze
gelegenheid gebruik maken om jullie op te roepen om een bijdrage te doen of om je aan te
melden als donateur. Op de informatietafel -daar- staat een box voor giften en er liggen
aanmeldingsformulieren voor donateurs.
Op de informatietafel vind je natuurlijk ook informatie over Stichting Transman, en ook van de
mailinglijst VM-NL, de mailinglijst Transpapa, enz. Ga er straks dus even kijken!
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Beste mensen,
Ik wil afsluiten door met jullie het glas te heffen op Stichting Transman. Wij hebben er
ontzettend veel zin in! Op mooie tijden, met veel krachtige transmannen en partners, een
zichtbare beweging en veel vernieuwende activiteiten. Laten we hopen dat Stichting Transman
zichzelf heel snel overbodig maakt. Proost!
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