
 
Jan Morris: ‘Dilemma’ Verandering van Sekse. Uitgeverij Meulenhoff, 1975. ISBN 
9029001208 ( Transseksualiteit/ED)  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Autobiografie van 166 pagina’s  waarin de Engelse James Morris, beschrijft hoe hij 
toegroeide naar een verandering van sekse, als Miss Jan Morris door het leven wilde 
gaan. Zij beschrijft hoe ze in een verkeerd lichaam geboren was, met het verkeerde 
geslacht, voelde dat hij eigenlijk een meisje had moeten zijn Op school in Engeland waar 
een bi-seksuele sfeer heerste nam Jan als het ware automatisch de meisjesrol op zich. Ze 
voelde zich tegelijkertijd thuis en onbehaaglijk. Wanneer ze in contact komt met mensen 
die operatief van sekse zijn veranderd, laat zij dat uiteindelijk ook doen en gaat naar  
Casablanca voor de definitieve operatie.  
 
Cover tekst: ‘Dilemma (Conundrum) is de eerlijke en onverbloemde autobiografie van de 
befaamde Engelse journalist, buitenlands correspondent en schrijver James Morris, die 
een verandering van sekse heeft ondergaan en nu als Miss Jan Morris door het leven 
gaat. Het opzien, dat dit levensverhaal baarde, hangt natuurlijk samen met het 
onderwerp: transseksualiteit. Een leven in een verkeerd lichaam, met het verkeerde 
geslacht: als kind van drie of vier jaar oud onder de piano waarop moeder Sibelius zit te 
spelen, voelen dat je eigenlijk een meisje had moeten zijn; in de biseksuele sfeer van het 
Engelse schoolsysteem als het ware automatisch de `meisjesrol' op je nemen; je 
tegelijkertijd thuis en onbehaaglijk voelen in de omgeving van beschaafde mannelijkheid 
van het leger; voor het eerst kennismaken met berichten over mensen die operatief van 
sekse zijn veranderd - Morris beschrijft het zonder het exhibitionistische dat veel boeken 
over dit soort onderwerpen eigen is.’ 
 
Over de schrijfster: 
Jan Morris is een bekende Engelse journalist, buitenlands correspondent en schrijver. 
Zij, toen nog James, trouwde met Elizabeth Tuckniss met wie zij 5 kinderen kreeg. Jan 
veranderde van sekse in 1964, werd Miss Jan Morris. Zie ook: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Morris en 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1024263/The-moving-love-story-writer-Jan-
Morris-ex-wife-married-sex-change.html  
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