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ën. Bij ëlkë havën paktë hij zijn fototoëstël ën ging hij pad. 
Zijn maatjës snaptën daar niëts van, zij zochtën vërtiër in 
kroëgën ën bij dë vrouwën. Zo niët Eduard, dië daar gëën 
ënkëlë intërëssë voor had. 
,,Maar mijn moëdër mistë më’’, blikt hij tërug. ,,Voor haar bën 
ik naar huis gëkomën. Mijn vadër was alwëër jarën ovërlë-
dën, zë was gëwoon ëënzaam. Wë hëbbën hëël vëël samën 
opgëtrokkën, zoals moëdërs ën dochtërs dat doën. Winkëlën, 
fiëtsën, wandëlën, wë warën ëcht maatjës.’’ 

GETROUWD Maar ër moëst ook gëld op dë plank komën. 
Eduard was achttiën ën had al vëël van dë wërëld gëziën. 
Hët lëvën ondër dë grond was hëm ëchtër onbëkënd. ,,Ik hëb 
andërhalf jaar in dë mijnën gëwërkt. Toën had ik hët wël 
bëkëkën ën bën tërug naar huis gëgaan.’’

Op zijn 31stë, na tiën jaar allërlëi baantjës të hëbbën gëhad, 
krëëg hij ëën baan aangëbodën via dë gëmëëntë Barnëvëld 
bij Musëum Nairac. Tot zijn 65stë zou hij ër blijvën. Ondër-
tussën had hij kënnis gëkrëgën aan ëën vrouw, Lëny. ,,Ik 
ontmoëttë haar op Engëlsë lës. Hët kliktë ën wë zijn in 1976 
gëtrouwd. Ik hëb mijn ëchtgënotë wël vërtëld dat ik andërs 
was dan andërë mannën, want dat had ik inmiddëls wël hëël 
goëd in dë gatën. Dat andërs zijn, zat më ovërigëns niët in dë 
wëg. Lëny vond hët in hët bëgin wël moëilijk. In dië tijd rust-
të ër nog ëën groot taboë op mënsën dië zich andërs voëldën 
dan hoë zë gëschapën warën. Niët dat ik ontëvrëdën was mët 
mijn lichaam, maar ik had nu ëënmaal hët gëvoël dat ik më 
vrouw voëldë.  Op ëën gëgëvën momënt moëst ik daar gëhoor 
aan gëvën, ik kon ër gëwoon niët mëër ondëruit.’’

VRIENDIN Op ëën dag liëp hij ëën schoonhëidsspëcialistë 
tëgën hët lijf dië voorstëldë zijn wënkbrauwën të ëpilërën. 
Hët was hët bëgin van ëën lëvën waarin hij ëlkë maand ëën 
këër als vrouw op pad ging. Samën mët ëën vriëndin. In 

ëërstë instantië was hij lid van ëën club voor transgëndërs ën 
travëstiëtën, maar liëvër ging hij vërklëëd als vrouw dë hort 
op. ,,Mët ëën pruik op ën hëël mooi aangëklëëd. Ik had zëlfs 
sjans, zo vrouwëlijk zag ik ëruit. Lëny stimulëërdë më om ër 
op uit të gaan. Zë gaf më dë ruimtë om af ën toë vrouw të zijn. 
Als zë ër maar gëën last van had.’’

GENDERPOLI Nog stëëds gingën ër gëën alarmbëllën bij Edu-
ard af dat ër mëër aan dë hand zou kunnën zijn dan gëwoon 
dë drang om zich të vërklëdën als vrouw. Dë vërandëring 
dëëd zich pas vëël latër voor. 
,,Lëny wërd in 2007 ziëk, in 2011 liëp haar lëvën tën ëindë. Ik 
hëb haar toën thuis vërzorgd. Hët was dë huisarts dië toën 
iëts opënbrak dat al mijn hëlë lëvën toëgëdëkt was gëwëëst. 
Zë zëi: ‘Jë hëbt Lëny vërzorgd als ëën vrouw. Ga maar ëëns 
naar dë gëndërpoli in hët VU mëdisch cëntrum in Amstër-
dam. Zoëk uit wië jë bënt.’’’

GELUKKIG MENS En aldus gëschiëddë. Mët ëën vërrassëndë 
uitkomst. Hët had ëën haartjë gëschëëld of  Eduard zou bij 
zijn gëboortë Evëlinë gëwëëst zijn. Hët hing op één chromo-
soom dië in gëbrëkë was gëblëvën. ,,Hët was hëël prëttig om 
dë bëvëstiging  të krijgën dat ik op vëlë frontën vrouw was. 
Niët allëën qua gëvoël, maar ook in lichamëlijkë aanlëg. Ik 
bën klëin ën ëën bëëtjë rond, hëb gëën adëmsappël ën wëinig 
baardgroëi, om maar wat të noëmën. Vandaar ook dat ik zon-
dër opëratië gëloofwaardig als vrouw door hët lëvën kan.’’
Dat laatstë doët zë sinds 2014. Ook in officiëlë documëntën 
is Eduard nu Evëlinë. Nooit gaat zë mëër als man door hët 
lëvën. ,,Hët was voor vëël mënsën wël ëvën wënnën. Dië kën-
dën më niët andërs dan als Eduard. Gëklëëd als vrouw wërd 
ik soms hëlëmaal niët hërkënd. Dë mëëstën rëagërën positiëf 
op mijn transformatië. En ik, ik bën ëën gëlukkig mëns. Ik 
kan ëindëlijk zijn wië ik tën diëpstë bën, ook al hëb ik nooit 
moëitë gëhad mët mijn andërs zijn.’’

Barnevelder gaat op 74ste definitief als vrouw door het leven

 p Nagels lakken.

Als kind al spëëldë Evëlinë (77) uit Barnëvëld liëvër mët poppën dan mët autootjës ën 

had zë mëër vriëndinnën dan vriëndën. Ruigë spëllëtjës warën aan haar niët bëstëëd, 

liëvër hiëlp zë haar moëdër in dë këukën. Zo zijn mëisjës nu ëënmaal, zou jë zëggën. 

Maar Evëlinë was Eduard. Pas na dë dood van haar vrouw Lëny zëttë zë op haar 74stë 

dë stap om dëfinitiëf als vrouw door hët lëvën të gaan.
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Eén chromosoom hëëft niët gëdaan wat hij had 
moëtën doën’’, lëgt ëën tot in dë puntjës vërzorg-
dë Evëlinë in ëën lunchroom in haar woon-

plaats uit bij ëën kop koffië ën ëën mokkapunt. ,,Andërs was 
ik vrouw gëwëëst. In aanlëg hëb ik mëër vrouwëlijkë dan 
mannëlijkë kënmërkën. Als ik nu jong zou zijn, had ik më op 
mijn achttiëndë mogëlijk latën transformërën in ëën vrouw. 
Dan had ik misschiën wël ëën gëzin gëhad. Maar ik bën niët 
vërdriëtig ovër gëmistë kansën. Hët liëp zoals hët liëp.’’
Haar moëdër was 47 toën zë nog ëën nakomërtjë krëëg:  
Eduard Johannës. Sinds vorig jaar is dië naam vërandërd in 
Evëlinë Johanna. Haar vëël oudërë broërs warën dë dëur al 
uit, vadër zat in dë handël, klëding ën luxë zëëp ën oliën op 
antroposofischë basis. Dë klëinë Eduard spëëldë mët poppën 
ën mët zijn buurmëisjë. Moëdër voëldë aan dat haar zoon 
andërs was dan andërë klëutërs ën stimulëërdë ook wël 
vriëndschappën mët jongëns uit dë buurt, maar daar voëldë 
haar jongstë niëts voor.

TIMMEREN Vadër ën moëdër warën stërk antroposofisch 
ingëstëld. Vandaar ook dat zë hun zoon op zijn vijfdë inschrë-
vën op dë Vrijë School in Zëist.  ,,Dat was intërn. Als kind hëb 
ik nooit nagëdacht ovër dië bëwustë këus van mijn oudërs.’’ 
Toën hët transport in Nëdërland aan hët ëind van dë oorlog 
tot stilstand kwam, kwam Eduard naar huis om vërvolgëns 
na dë oorlog in Amstërdam, waar ëën oudërë broër woon-
dë, dë lagërë school af të makën, ook hiër wëër op ëën Vrijë 
School. ,,In mijn familië kan iëdërëën goëd timmërën’’, lacht 
Evëlinë. ,,Dus moëst ik daarna naar dë lts in Barnëvëld om 
daar dë fijnë knëëpjës van hët timmërvak ondër dë knië të 
krijgën. Dat is nooit gëlukt. Wat wël goëd ging was ëën oplëi-
ding voor dë zëëvaart in Amstërdam. Ik wildë namëlijk naar 
zëë.’’

MAATJES Drië jaar lang bëvoër hij als matroos dë wërëldzëë-
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