
Eveline van de Putte: ‘Nieuwe Namen’ Levensverhalen van transgender ouderen. 
Uitgeverij de Brouwerij, 2018. ISBN 9789078905912 Zie ook: 
www.uitgeverijdebrouwerij.nl ( Transgender/ Ouderenzorg/ Lotgenoten/ PO/AG) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Transgenders krijgen tegenwoordig steeds meer de aandacht die ze 
verdienen. Eén groep blijft echter onderbelicht: transgender ouderen, een boeiende 
groep pioniers die antwoorden op hun vragen zochten in een tijd zonder voorbeelden. 
 
De transgender ouderen van nu zijn de eersten die de mogelijkheid hadden een 
geslachtsaanpassende operatie te ondergaan: reden te meer om deze senioren aan het 
woord te laten in boek en film. 
 
In Nieuwe Namen komt de transgenderpopulatie in al haar diversiteit aan bod. 
Transseksuelen, travestieten, crossdressers, transvrouwen en transmannen vertellen 
openhartig over hun zoektocht naar hun ware identiteit en het proces van eindelijk 
zichzelf worden. Het resultaat is een reeks verhalen over onzekerheid, moed, strijd en 
vooral: overwinning. In een uitgebreid nawoord schetst Dr. Paula Vennix (Psycholoog, 
sociaal-seksuologisch onderzoeker, transgenderdeskundige, transgender) de 
geschiedenis van transgenders in Nederland en de situatie van transgender ouderen in 
het bijzonder….’ 
 
Over de schrijfster: 
http://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/eveline-van-de-putte/ Eveline van de Putte (1966) 
is behalve schrijfster ook fotograaf en trainer. Veel van haar werk richt zich op 
mensenrechten en empowerment. Zie ook: www.evelinevandeputte.nl  
 
Recensies/Extra: 
https://www.transvisie.nl/nieuwe-namen-levensverhalen-transgender-ouderen-
verschenen/  
https://www.youtube.com/watch?v=_ICuerBNfAI 
    
Arthur Japin: 'Opnieuw weet Eveline van de Putte de verhalen van een uitzonderlijke 
groep mensen van binnenuit te vertellen. Indringend en van wezenlijk belang, 
persoonlijke verhalen over leven en overleven!' 
 
Boris Dittrich: 'Aangrijpende verhalen, die laten zien hoezeer het nodig is de spotlights 
op oudere transgenders te richten. Een prachtig boek dat nog lang nagalmt.' 
 
https://www.bol.com/nl/p/nieuwe-namen/9200000092228363/ Iris Stekelenburg-van 
Halem: ‘Achttien zeer uitgebreide, persoonlijke, respectvolle portretten van oudere 
mannen die vrouw zijn geworden of andersom. … Zij zijn tussen de 56 en 86 jaar oud. In 
hun jeugd was er nog weinig tot niets bekend over transgenders. Bronja is daardoor pas 
op hoge leeftijd (72 jaar) 'uit de kast gekomen'. Sabrina koos ervoor op het werk bij de 
marine man te zijn en in haar vrije tijd vrouw. Zij kleedde zich dan om in een 
wegrestaurant. Zij koos niet voor hormonen slikken en operaties ondergaan. Anderen 
kozen daar wel voor. Vaak na een heel lange, emotionele aanloop. Instanties als VUmc 
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komen aan de orde, zowel de positieve als negatieve kanten. Voorzien van kleurenfoto's. 
…’ 
www.empowermentfoundation.nl 
 
 

http://www.empowermentfoundation.nl/

