
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Hanneke Dragtsma: “Terug naar Avebury – Dagboek van een transgender” Uitgeverij 
Boekscout, Soest 2017. (Anorexia/ Depressie/ Genderdysforie/ Suïcide/ 
Transseksualiteit/ Acceptatie/ Hulpverleningsrelatie/ Stigmatisering/ Veerkracht/ 
ED).  ISBN 978-94-0223-661-3. Zie ook: www.boekscout.nl  
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 204 pagina’s waarin Hanneke openhartig vertelt over de emotionele 
achtbaan vooraf, tijdens en na de transitie van man naar vrouw.  
 
“Martin de Jong reist naar Engeland, waar hij symbolisch zijn mannenleven begraaft. 
Bij terugkomst begint een nieuw leven als de vrouw die hij zich altijd al gevoeld heeft. 
Om haar eigen weg te kunnen volgen, zal Marieke zich niet meer afhankelijk moeten 
maken van het oordeel van haar omgeving. Ze belandt in een emotionele achtbaan, 
op zoek naar zichzelf. In zeven hoofdstukken komen haar gedachten, twijfels, angsten 
en verlangens voorbij. Uiteindelijk reist Marieke terug naar de plek waar alles is 
begonnen.”.– Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
“Hanneke Dragtsma (Heerenveen 1965), is een transgendervrouw en vertelt in dit 
boek haar eigen transitieverhaal in een geromantiseerde biografie. Terug naar 
Avebury is gebaseerd op haar debuutroman 'In transitie' (2012). In 2016 schreef ze 
'Pepita Perez'.”. – www.boekscout.nl  
 
Hanneke groeide op als jongen in een gezin met drie zussen. Hoe ouder ze werd, hoe 
duidelijker voor haar werd dat ze een vrouw in een jongenslijf was. Ze ziet zichzelf nu 
het liefst als “zijnsdeskundige”. Door middel van schrijven houdt Hanneke haar hoofd 
helder. In het boek ‘In transitie’ vertelt ze in korte dialogen haar transitieverhaal. In 
het levensboek ‘Pepita Perez’ is de rode draad de mantelzorg voor haar vader.  
 
Wat viel op: 
Openhartig en uitgebreid vertelt Hanneke over de innerlijke worsteling tijdens haar 
transitie.  
 
Citaten: 
Blz. 14: “Ik blijf maar woelen in mijn bed en probeer niet aan maandag te denken, hoe 
graag ik ook wil beginnen. Maar een transitie beginnen op het azc voelt als pure 
suïcide. Er lopen op het centrum genoeg mensen rond uit culturen waar 
transseksualiteit nou niet bepaald geaccepteerd is. maar doodgaan is minder erg dan 
niet te kunnen leven als de vrouw die ik diep vanbinnen ben. Na een uurtje wint de 
vermoeidheid het van de gedachten en val ik in slaap.” 
 
Blz. 67: “De zee 
 
Bereid om de elementen te weerstaan. 
Ben ik met de zee begaan. 
 
Ik kan niet zonder de zee, haar puurheid en kracht. 
De golven, de wind en het zoute water is waar ik naar smacht. 
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Maar de zee is ook genadeloos en doet pijn. 
Niet vaardig genoeg om te zeilen en mijn boot te klein. 
 
Goed leren zeilen. 
Een boot bouwen die de grootste storm kan doorstaan. 
 
Degelijk voorbereid om de elementen te weerstaan. 
Ben ik met de zee begaan.” 
 
Blz. 132: “Ik mag op tafel gaan liggen. Met haar warme handen raakt ze mijn lichaam 
aan. Ik schrik ervan. Ze legt haar handen op mijn buik. Ik begin te huilen. Ineens voel 
ik me weer klein, ik wil wel in elkaar kruipen van angst. 
‘Wat voel je?’ vraagt Ingrid. 
‘Ik ben bang.’ 
‘Waar ben je bang voor?’ 
‘Ik weet het niet, maar ik ben weer op mijn oude slaapkamertje in mijn ouderlijk 
huis.’ 
Ylva heeft eens gezegd dat ik hoognodig eens met de spoken in mijn hoofd aan de 
gang moet. ‘Jij bent een expert in het om de tuin leiden van hulpverleners,’ zei ze.” 
 
Extra’s/Recensies: 
Recensie op www.boekscout.nl: 

- 4/5. “Prachtig boek over de weg die je als mens gaat wanneer je de moed hebt 
om jezelf te worden. Persoonlijk, openhartig en prettig leesbaar.” 

 
Hanneke heeft ook een eigen website: http://hannekedragtsma.nl/.  
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