
Recensent: Merthe van der Bruggen 

Sven Biebuyck: ‘Jongensdroom ’ Dagboek van een transseksueel. Uitgeverij 

Boekenplan, Maastricht 2014. ISBN: 9789086660827 (Acceptatie, identiteit, 

transseksualiteit, ED) Zie ook: www.boekenplan.nl 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Toegankelijk, kort egodocument over de jeugd en de geslachtsverandering van een 

jongen in een meisjeslichaam. Boek van 44 pagina’s.  

Over de schrijvers:  

Sven Biebuyk wordt geboren als Sofie Biebuyk. Zodra hij zich van zijn geslacht 

bewust wordt, voelt hij dat hij in een verkeerd lichaam zit. Na pogingen om zich in 

zijn lot te schikken, ondergaat hij vanaf zijn 27e een geslachtsverandering. Sven is 

tevreden met zijn leven zoals het nu is. Hij hoopt dat zijn boek lezers zal inspireren 

tot meer verdraagzaamheid en (zelf-)acceptatie. 

 

Korte Beschrijving:  

Sven Biebuyck wordt geboren als Sofie. Hij kan niet geloven dat hij een 

meisjeslichaam heeft, hij is immers een jongen! De puberteit bewijst echter anders! 

Toevallig ziet hij een transseksueel op tv en hij herkent zichzelf. Op zijn 18e krijgt hij 

toestemming van een psychiater om een geslachtsverandering te ondergaan, maar op 

het laatste moment ziet hij er toch vanaf. Misschien kan hij met zijn lijf leren leven. 

Dat lukt echter niet. Op zijn 27e begint Sven alsnog aan de transitie. De 

hormoonbehandeling gaat tergend traag. Sven blijft gewoon werken en hij merkt dat 

hij eruit komt te zien als een gewone jongen. Alleen mensen van vroeger herkennen 

nog een vrouw in hem. Als hij vertelt wat er met hem gebeurt, krijgt hij keer op keer 

te horen dat hij iets mankeert. Sven houdt maar op met erover te beginnen of zich te 

verdedigen. Sommige mensen blijven hem als vrouw behandelen, zelfs als ze hem 

nooit als zodanig gekend hebben. Dat is een eenzaam gevoel, maar de steun van 

enkele goede vrienden en lotgenoten helpt hem erdoorheen. In drie pijnlijke 

operaties wordt Svens lichaam volledig aangepast aan zijn mannelijke zelfgevoel.  Nu 

hij zoveel meer samenvalt met zichzelf, hoeft hij ook op andere levensgebieden geen 

rol meer te spelen. Hij betuigt dankbaarheid aan de transseksueel die hij ooit op tv 

zag en hoopt dat de openheid die hij nu op zijn beurt geeft, weer andere mensen tot 

(zelf-) acceptatie zal inspireren.  

Wat viel op:  

Sven merkt dat veel mensen de geslachtsverandering vooral onzin vinden als hij 

daarna ook (nog steeds) op mannen zou vallen. Blijkbaar halen veel mensen seksuele 

identiteit en seksuele geaardheid door elkaar. Veel lesbische vrouwen hebben kritiek 

op de auteur omdat hij door de transitie als het ware zou overlopen van het 

http://www.boekenplan.nl/


homoseksuele naar het heteroseksuele kamp. Sven merkt op dat ook bij hen meer 

verdraagzaamheid op zijn plaats zou zijn.  

Als Sophie maakt de auteur haantjesgedrag van mannen mee en ervaart hij hoe het is 

om als een stuk vlees behandeld te worden. Als Sven, bruisend van testosteron,  

ervaart hij aan den lijve welke gevoelens daaraan ten grondslag kunnen liggen. Toch 

kan hij zich nog altijd in vrouwen verplaatsen. Hij voelt zich een verrijkte man en 

zeker geen halve man. 

De geslachtsverandering brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. De 

rechtbank moet eraan te pas komen. De auteur voelt zich beschuldigd, alsof zijn 

transitie een misdaad is. Een verzekeringsmaatschappij beticht Sven van het afleggen 

van een valse verklaring. Hij heeft voor het aangaan van zijn contract met hen niets 

vermeld over zijn “aandoening” die volgens hun informatie is ontstaan sinds hij in 

contact is gekomen met de psychiater die hem bij zijn geslachtsverandering begeleidt. 

Sven heeft er moeite mee dat hij zich alweer moet verdedigen voor iets waarmee hij 

nu eenmaal geboren is. 

Citaten: 

Pag. 11: ‘Als kind ben ik gewoon een jongen zonder slurfje. Als mensen – volwassenen 
en kinderen– me vragen hoe ik heet, zeg ik ‘Frederick’, de eerste jongensnaam die in 
me opkomt. […] ‘Jullie zoon kan goed tafeltennissen’, zegt een nieuw vriendje tegen 
mijn ouders. ‘Onze zoon? Wij hebben geen zoon?’[…] ‘En jongeheer, hoe is jouw 
naam?’’Sofie meneer’, Enzovoort.’  
 
Pag. 13: ‘Hoe vertel je aan je ouders dat je in het verkeerde lichaam zit. Ik zeg gewoon 
dat ik me al mijn hele leven een jongen voel. Ze reageren geschokt. Ze dachten wel dat 
er ‘iets’ aan de hand was, maar ze hadden nooit gedacht dat ik een jongen wilde zijn.’ 
 
Pag. 16: ‘Mijn vrouwenlichaam proberen te aanvaarden is als proberen iemand lief te 
hebben – omdat die je per slot van rekening niets misdaan heeft – maar daar toch 
niet in slagen en die persoon dan maar zoveel mogelijk ontwijken tot er een moment 
van confrontatie komt waardoor je beseft dat je eigenlijk zo’n hekel hebt aan die 
mens, dat je je uiteindelijk afvraagt: HOE HEB IK HET ZO LANG KUNNEN 
UITHOUDEN?’ 
 
Pag.25: ‘Ik vraag me af, is dat nu gemakkelijk adem halen, zo met je kop in het zand? 
Een collega is weer de hele tijd bezig over Sofieke, maske, lieveke tot ik er 
donkergroen van wordt. Ik vraag hem of hij nog niet weet hoe het zit of wat. Hij heeft 
er al iets over gehoord. Dan vraagt hij ‘Voor wanneer is ‘t?’ Zou je niet doodvallen. Ik 
ben al een half jaar aan de testosteron. Maar nee, dat telt niet. Je bent pas een vent 
als je een penis in je broek zitten hebt. Weer iets bijgeleerd. De penis is werkelijk het 
allerbelangrijkste. Voor de mannen. Terwijl veel vrouwen daar helemaal niet zo veel 
belang aan hechten. It ain’t the size of the ship, it’s the motion of the ocean. Dat weet 
ik toevallig omdat ik als ‘undercover’ -man in een vrouwenlichaam – wel vaker 
gesprekken heb bijgewoond waarin ‘vrouwen onder elkaar’ allerhande geheimen met 
elkaar deelden.’ 


