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Soort boek/ziekte/stijl: Een autobiografisch werk gebaseerd op 
dagboekfragmenten van Jan-Cornelis Toepoel, geboren als Margreet. ‘Zij’ lijdt onder 
een enorme straatvrees en een gevoel van waardeloosheid. Jan-Cornelis (als ‘zij’) 
deed in het verleden enkele zelfmoordpogingen, maar in de grond van zijn hart wilde 
hij niet dood en na 1999 gebeurt het niet meer. De diagnose bipolaire stoornis wordt 
in 2003 genoemd na een ernstige manische psychose. De gesloten instelling bood 
soelaas en was de enige plek waar ‘zij’ toen kon zijn. Geleidelijk wordt het Jan- 
Cornelisgevoel steviger en wordt hij een persoon die geen goedkeuring meer nodig 
heeft van anderen. Een gestructureerd leven en medicatie helpt mee om zijn 
kwetsbaarheid voor psychose te kunnen hanteren. 
 
Over de schrijver: Toepoel wordt door moeder en tante opgevoed, samen met twee 
broers en drie zussen. Vader sterft toen ‘zij’ nog klein was. De relatie met moeder 
blijft complex. Het is tante die maatje, moeder en vriendin voor ‘haar’ is. Toeval wil 
dat de schrijver zijn geboortedag deelt met een oudere zus en dat contact is steeds een 
bron van stress. Het gevecht om bestaansrecht, de afhankelijkheid en de toestemming 
van zus eisen te veel van ‘haar’. Door een dagboek bij te houden verwerkt Toepoel de 
pijnlijke herinneringen en aanvallen van bestaansangst. Als opleiding heeft Toepoel 
de pedagogische academie en post HBO opleiding tot educatief ‘werkster’ afgerond. 
Hij houdt van schrijven, toneelspelen en schilderen en maakte zijn kunstenaarschap 
officieel. 
 
Korte beschrijving: De dood vindt ‘zij’ tot 1999 de enige optie en oplossing voor 
‘haar’ gevoel niet te mogen bestaan. Na de gesloten afdeling wordt beschermd wonen 
de tussenstap om met de chronische ziekte om te gaan. Het resocialiseren lukt niet zo 
en praten over dingen al helemaal niet. Iets bespreken betekende bedreiging en 
macht krijgen over ‘haar’. ‘Zij’ voelde zich vaak eenzaam. De opleiding tot educatief 
werkster en enkele stevige vriendschappen in het lesbisch circuit zorgen ervoor dat 
‘zij’ stilaan het gevoel krijgt er te mogen zijn. Zelfstandig, zelfredzaam, actief en met 
een privéleven is hij niet meer ongeneeslijk ziek. Suïcidale gedachten zijn er maar 
krijgen geen gehoor meer. Hij gaat bewust single door het leven, een beslissing na 
mislukte intieme relaties. Hij leerde eenzaamheid te verdragen en heeft genoeg aan 
zichzelf. 
 
Wat viel op: “God glimlachte toen ik geboren werd” is de tekst van een kerkelijk 
affirmatiekaartje wat hij, het verloren schaap van de familie, koestert. Op straat floot 
‘zij’ een vrolijk deuntje omdat mensen dan positief reageerden en dat steunde ‘haar’ 
in de straatvrees. In ‘haar’ fantasie creëerde ze personen in de nabijheid die haar wel 
serieus namen. Deze en andere zinnen uit het boek maken dat de lezer de adem 
inhoudt over het moeilijke leven van Toepoel. Dan komt het moment van zijn 
gevoelde transgender zijn, de ommezwaai in ‘haar’ leven. Dat geeft lucht en ruimte 
aan het reisverhaal door het leven van een persoon onder hoogspanning en ook aan 
de lezer. Het boekomslag illustreert de Amstel, de geliefde plek waar zij toen en hij nu 
rust vindt en een toekomst ziet. 
 



Citaten: Pag. 29: “Ik weer in mijn huisje, wie had dat gedacht, terwijl eerder in de 
inrichting gezegd werd dat ik ongeneeslijk ziek was.(…) Ik ging door met 
resocialiseren, maar het moeilijke vond ik, dat ik alles steeds vanuit een instituut had 
benaderd, en dus bezig ging met zoals dat heet: desinstitutionaliseren. Ik heb hier wel 
ruim tien jaar over gedaan. Ik zat nu midden in de maatschappij en kreeg met hele 
gewone situaties te maken. Een kopje koffie met een buurvrouw, een vriendin die 
zomaar langskwam, samen een hapje eten, even de stad in, de markt op, in plaats van 
de begeleiding aanspreken, nu een familielid bellen of een vriendin. Ondanks dat ik 
deze gewone situaties ook in de beschermde woonvorm meemaakte, beleefde ik dit 
nu anders. Het was niet meer in een veilige omgeving. En natuurlijk was het wennen 
om niet steeds over problemen te praten als ik een kopje koffie met een buurvrouw of 
een vriendin dronk.” 
Pag. 48: “En ik voelde me weer het verloren schaap, zeker in de familie. Als kind had 
ik dat al. Dat gevoel van er niet bij horen, niet welkom zijn, niet gewenst en zo 
vervreemd ook. Als kleine meid, ik denk dat ik een jaar of zes was, liep ik vaak buiten 
te huilen en dacht ik: ik hoor er niet bij. Ik liep dan met mijn ziel onder mijn arm. 
Niemand wist hier van. Mijn hele leven snakte ik ernaar om gewoon lid te zijn van dit 
gezin. Ik wist het wel, maar voelde het niet.” 
Pag. 71: “En Jan-Cornelis ben ik. Ik draag herenkleding en ik ga naar een 
herenkapper. De kapper stelde zelf een keer voor om een kwajongens look te knippen. 
Sindsdien heb ik een mannenkapsel en het staat me goed. En ik ben een stuk slanker, 
dus die leuke jongen die ik wilde zijn, ben ik geworden. (…) Ik voel me natuurlijk niet 
alleen een jongen, want ik ben androgyn en heb dus ook nog vrouwelijke trekken. Die 
twee componenten zijn nu wel in harmonie en meestal ben ik iets meer een jongen. Ik 
laat het komen zoals het gaat. Ik ben al dolgelukkig, dat ik me niet hoef om te laten 
bouwen. (…) Ik heb in al deze jaren geleerd om van mezelf te houden en ik maak daar 
volop gebruik van. Elke bui, elke moeilijke gedachte, elke vorm van angst kan ik goed 
hebben, omdat ik mezelf dan overlaad met liefde, terwijl ik vroeger dan nog eens 
mezelf haatte. Ik kan, denk ik, daarom heel goed alleen met mezelf zijn. En dat komt 
goed uit, want mijn ziekte vraagt veel rust en stilte.” 
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Recensies: Connie van Gils: “Ik ben wie ik ben” (…) is het verhaal van een lesbische 
vrouw die al vroeg met psychische hulpverlening in aanraking komt. Zij wordt 
aanvankelijk gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis en later 
met een bipolaire stoornis met psychosen. Toepoel vertelt als ervaringsdeskundige 
over de vele crises die ze heeft doorgemaakt, over de legio zelfmoordpogingen en over 
de inspanningen die ze heeft verricht om haar leven steeds weer vanaf het nulpunt op 
te bouwen. Bepaalde thema’s in haar autobiografie zijn interessant. (…) Later volgt 
nog haar ontdekking dat ze transgenderman is en het besluit om verder als man door 
het leven te gaan. 
Jammer genoeg worden deze onderwerpen slechts oppervlakkig behandeld of 
aangestipt en concentreert het boekje zich op haar doodsverlangen. Wat ook aan het 
verhaal ontbreekt is een wereld en tijdgeest om haar heen. Toepoel moet een schat 
aan verhalen tot haar beschikking hebben over hoe de hulpverlening zich de 
afgelopen dertig jaar - binnen en buiten de psychiatrische inrichting - ten opzichte 



van haar lijden heeft opgesteld. Ze had haar ervaringen daarmee machtig mooi 
kunnen inkaderen in een voor iedereen interessante context. Dat heeft ze helaas niet 
gedaan. We lezen voornamelijk over Toepoels binnenwereld, haar eigen persoonlijke 
gevoelens en gedachten, zoals wel gebruikelijk in een dagboek. Op de achterflap 
meldt Toepoel dat ze dit boek heeft gemaakt omdat ze haar ervaringen wil delen met 
lotgenoten, hulpverleners en belangstellenden. Dat is natuurlijk mooi, maar ‘Ik ben 
wie ik ben’ leest toch meer als een verlangen naar begrip van de anderen voor 
haarzelf. Daarnaast is het een publiekelijke aanklacht tegen bepaalde personen. (…) 
Dat is wel het goede aan dit boekje. Het zet de lezer aan tot heftig en kritisch 
nadenken. Gelukkig maakt, misschien mede door de hulp, het gezonde sociale en 
creatieve deel van Toepoel een ontwikkeling door en vindt ze door de jaren heen 
steeds meer vreugde en voldoening in vrijwilligerswerk, schrijven en schilderen, 
contacten met buren, vriendschappen en kerkbezoek. (…) Het belangrijkste is 
misschien wel dat ze Toepoel leert dat ze pijn moet verdragen. Wijze woorden die 
Toepoel ten harte neemt, zodat het allemaal toch nog goed komt. Dit in de grond 
positief boekje is wellicht interessant en herkenbaar voor iedereen die een doodswens 
koestert. 
I.K., vrijwilligster bij Stichting Pandora: Het boek was mij door Pandora 
aangekondigd als: Autobiografie waarin de schrijver na 32 jaar therapie zijn ervaring 
met lotgenoten, hulpverleners en belangstellenden wil delen. (…) De schrijver laat 
weten dat de inhoud van het boekje op dagboekaantekeningen is gebaseerd. En als je 
het leest komt dit ook zo over: jarenlange aantekeningen van een vrouw die 
geschreven zijn in een soort staccato en meer of minder een opsomming geven van 
het reilen en zeilen in haar leven. De geschreven tekst loopt niet echt vloeiend en leest 
wat moeizaam; hier en daar staan spelfouten. (…) Een leven waarin zij (als androgyn 
die zich soms HIJ voelt en soms ZIJ) als kunstenaar een broos evenwicht lijkt 
gevonden te hebben. 


