
 

Van Hans naar Hanna 
 
Van Hans naar Hanna Plantenga is op papier slechts twee letters verschil. De impact van de 

naamsverandering is groot, verwarrend, complex. Verhaal én missie van een gepensioneerde huisarts uit 

Hoogeveen, die sinds een aantal jaren openlijk transgender kan zijn. ,,Dit is een toetje.'' 

Een ruime bungalow aan de rustieke Lindenlaan in Hoogeveen. In de deuropening de kleine gestalte van een 

vrouw. Vriendelijke ogen onder een krullende bos grijs haar, oorbellen, halsketting, de lippen gestift. Ze draagt 

kekke bruine laarsjes, een bijpassende rok en smaakvolle maillot. ,,Hallo, ik ben Hanna'', zegt een mannenstem. 

Ze steekt een hand uit. Het zonlicht laat haar donkergelakte nagels fonkelen. 

 



Hanna Plantenga is in balans. Geboren als Hans, is ze happy met haar vrouw-zijn. ,,Het is iets wat altijd al bij 

me hoorde. Ik ben nooit ongelukkig geweest, ook niet als man, maar de laatste jaren geniet ik nog meer van het 

leven.'' 

Haar leeftijd verdient nuance, zo blijkt. ,,De biologische man in mij is 69 jaar, de vrouw die daar ook bij hoort is 

nog heel jong en moet nog veel leren. Die vrouw heeft tientallen jaren een sluimerend bestaan geleid. Ik kwam 

pas op mijn 65ste uit de kast. Veel mensen vinden dat moedig. Ik niet. Eigenlijk is het heel laf dat ik mijn 

werkelijke gevoelens zo laat uitte.'' 

Meisjeskleding 

Terug naar de jaren vijftig. Hans Plantenga ontdekt een bijzondere interesse voor kleding die meisjes dragen. 

,,Ik was een jaar of tien en gedroeg me als een jongen. Ik zat op hockey en was bij de padvinderij. Ik voelde me 

echter wel aangetrokken tot dingen van de andere sekse. Meisjeskleding vond ik prachtig, al had ik het nog 

nooit gedragen.'' 

Dat verandert, heimelijk, in de kleedkamer van een Mensendieck-therapeute. Daar beleeft Hans een 

ultrakorte coming out. ,,Je moest er in je onderbroekje verschijnen. Er hingen op dat moment kleren van een 

meisje dat toen in de spreekkamer was. Ik trok ze aan en ik kan je zeggen: dat voelde héél goed.'' Een 

spannend moment, zoals er nog vele zullen volgen. 

 Verwarring 

Het fijne gevoel over de meisjeskleding heeft ook een keerzijde: verwarring. ,,Wat is er aan de hand, vroeg ik 

mezelf af. Ondanks mijn jonge leeftijd had ik goed door dat het afwijkend gedrag was. Gedrag dat niet paste bij 

mijn sekse. Het heeft nog tot mijn achttiende geduurd, voordat ik er meer van wilde weten. Waar komt dit gedrag 

vandaan? Is er een verklaring voor?'' 

Het gevoel van vrouwelijkheid in een geaccepteerd mannenlichaam laat zich moeilijk beschrijven. ,,Het is een 

drang, waartegen ik me aanvankelijk verzette. Het was onbekend, raar misschien. Wat is er met me aan de 

hand? Waarom vind ik dit fijn?'' Om haar gevoelens vaker de vrije loop te geven, trekt ze thuis zo nu en dan de 

kleren van haar oudere zus aan, wanneer die op school is. Later koopt ze stiekem zelf meisjeskleren die ze in 

huis verstopt. 

Zoektocht 

Het proces laat zich omschrijven als een zoektocht, waarbij opwinding en twijfel elkaar afwisselen. 

,,Veel transgenders krijgen ermee te maken. Ik heb ook momenten gekend dat ik dacht: hallo Hans, waar ben je 

nu helemaal mee bezig? Weg met die meisjeskleding. Doe even normaal, zeg! En dan donderde ik de boel ook 

weg, tot het na een half jaar weer begon te jeuken. Mijn gevoelens als transgenderist gingen overigens nooit 

zover dat ik geslachtsveranderende operaties overwoog. Ik was en ik ben gelukkig met mijn mannenlijf. En nee, 

mijn mannelijke stem hoeft ook niet vrouwelijker.'' 

Plantenga besluit de gevoelens met niemand te delen. Niet met ouders, broer, zus of vrienden. ,,Dat durfde ik 

niet. Het was toen ook een andere tijd, met volop verzuiling. En ik was huisarts, ook dat speelde mee. Mijn 

ouders hebben het nooit geweten. Nee, ik heb daar geen spijt van. Ik denk dat ze het niet hadden begrepen en 

zelfs hadden afgewezen.'' 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensendieck
http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/wat-zijn-transgender-mensen/


 

Relaties 

In seksueel opzicht voelt Plantenga zich aangetrokken tot vrouwen. Glimlachend: ,,Ik beleef nog altijd veel te 

veel plezier aan mijn mannelijkheid.'' Na enkele vriendinnetjes volgt een serieuze relatie. ,,Vlak voordat ik haar 

ten huwelijk wilde vragen, heb ik verteld wat er met mij aan de hand is. Dat móest. Ik kon het haar niet aandoen 

om mijn vrouwelijke kant geheim te houden. Ze reageerde vanzelfsprekend verrast, maar vond het verder geen 

probleem. Wel spraken we af dat ik alleen thuis vrouwenkleren zou dragen. Buitenshuis, of als we visite kregen, 

was ik in alle opzichten Hans.'' 

Met die beperking lijkt Plantenga zich in een dwangbuis te hijsen. Waar anderen zouden vastlopen of in hun 

gevoel vereenzamen, vindt de huisarts een manier om het leven voort te zetten: werk. ,,Geestelijk zit ik stevig in 

elkaar en slaagde ik erin mijn gevoelens te verdringen. Ik werkte heel hard, veel ook in de avonden en 

weekeinden. Dat arbeidsethos maakte dat ik doodmoe in bed kon vallen en niet hoefde te piekeren. Toen ik op 

mijn 58ste stopte was ik lichamelijk op.'' 

Maat 

Het echtpaar Plantenga krijgt drie kinderen; twee dochters en een zoon. Samen besluiten ze de kinderen niet 

met hun geheim ‘te belasten'. ,,Het was een gelukkig huwelijk. We zijn 38 jaar bij elkaar geweest. Als we met z'n 

tweeën op vakantie gingen, ging ook een extra koffertje met vrouwenkleding mee. Ik had ongeveer haar maat. 

Dus dat scheelde. Als ze een rok of broek weg wilde doen, vroeg ze altijd even of ik 'm nog wilde.'' 

Zes jaar geleden komt zijn vrouw te overlijden. ,,Een jaar later, tijdens een vakantie in Frankrijk, vroeg een 

vriendin waarom ik zo moeilijk deed over het transgenderisme. Zij heeft me uiteindelijk over de streep getrokken 

om mijn vrouw-zijn openlijk en overal te tonen. Ik ben toen in vrouwenkleding naar Nederland terug gereden. Dat 

was bijzonder. Ik weet nog dat ik me op een tankstation, waar veel truckers waren, aardig bekeken voelde. Maar 

het was ook heerlijk om te doen. Er wordt overigens nog steeds naar me gekeken, maar daar ben ik nu niet 

meer mee bezig.'' 



Kinderen 

Gevolg van deze keuze is wel dat Plantenga de kinderen ook moet informeren. Hij benadert ze één voor één. 

,,Als mijn kinderen het hadden afgewezen, was ik de kast weer ingegaan en had ik mijn leven voortgezet als 

man. Ik moet er niet aan denken mijn kinderen op deze wijze te verliezen.'' Het is een heel spannend weekend. 

Plantenga maakt een route langs de woonadressen van zijn kinderen in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. 

,,Een van mijn dochters had een lijstje gemaakt met mogelijke mededelingen die ik zou kunnen doen. Er stond 

veel op, zoals de mogelijkheid dat ik homoseksueel was.'' Lachend: ,, Maar transgenderist ontbrak op haar 

lijstje.'' 

De kinderen hebben het uiteindelijk geaccepteerd, al vinden ze het wel erg dat vader al die jaren met een groot 

geheim heeft rondgelopen. ,,Een van mijn dochters zei laatst tegen me: ‘Hoe goed ken je iemand werkelijk? We 

hebben jou al die jaren ook niet echt gekend'. Ze heeft gelijk. Veel mensen dragen een geheim met zich mee dat 

ze niet kunnen of willen delen.'' 

 

Ruimte 

Het overlijden van zijn vrouw heeft Hanna in die zin bevrijd. ,,Ja, dat klinkt raar, maar er ontstond ineens wel 

ruimte.'' Na de echte coming out, op haar 65ste, kan Hanna fulltime vrouwenkleding dragen. Iedereen mag het 

weten en zien. ,,Dit is het toetje in mijn leven.'' 

Hoewel de reacties overwegend positief zijn, is Plantenga wel voorzichtig. ,,In het donker, op hoge hakken, zal ik 

niet snel een steeg in lopen. Ook niet in Hoogeveen.'' Ook beseft ze dat haar voorkomen een schok kan geven 

bij mensen die haar uitsluitend kennen als Hans. ,,Mijn kleding koop ik dan ook nog buiten Hoogeveen.'' 

Het feit dat ze niet in het m/v-hokje past brengt soms ook lastige keuzes en afwegingen met zich mee. In 

officiële documenten staat een ‘m' ingevuld, maar bij een bestelling van een postorderbedrijf vult ze een ‘v' in. In 



de sportschool kleedt Plantenga zich om bij de mannen, omdat vrouwen zich bekeken zouden kunnen voelen. 

Maar in openbare ruimten kiest ze wel steevast voor het damestoilet. 

Opa 

,,Mijn kleinkinderen noemen me overigens gewoon opa. Prima! Ik zou het ook niet leuk vinden als ze me met 

oma aanspreken. In de speeltuin levert dat soms vermakelijke situaties op. Dan zie je ouders kijken en denken: 

wat gebeurt daar? Opa in een rok? De kleinkinderen vragen soms waarom ik een jurk draag. Nou, dan zeg ik 

dat ik me daar lekker in voel en ze spelen verder. Sommige mensen blijven mij ook Hans noemen. Geen enkel 

probleem. Het gaat toch om het feit dat we elkaar waarderen en respecteren?'' 

De gepensioneerde huisarts, die sinds drie jaar een nieuwe relatie heeft met een vrouw, is echter ook op een 

missie. Hanna Plantenga praat met scholieren, instellingen en organisaties die openstaan voor een beter begrip 

van transgenderisme. Dinsdag deed ze haar verhaal op een bijeenkomst van de Remonstrantse gemeente 

Hoogeveen. Voor het eerst sprak ze in een kerk, nota bene in haar woonplaats. Plantenga heeft zich 

aangesloten bij de Transgendergroep Groningen. Maandelijks houden noordelijke transgenders op twee 

verschillende locaties in de stad bijeenkomsten. ,,We willen de sociale acceptatie en emancipatie van 

lesbiënnes, homo's, biseksuelen en transgenders bevorderen. Daar is nog een wereld te winnen. Het gaat om 

kennis en uitwisseling van persoonlijke ervaringen.'' 

In de kledingkast in haar bungalow in Hoogeveen hangen nog diverse herencolberts. En op de planken liggen 

stapeltjes mannenbroeken. ,,Dat alles moet een keer weg'', zegt ze. Een ogenschijnlijk eenvoudige actie, maar 

dat ligt toch anders. ,,Het is een proces. Ik moet er afscheid van nemen, maar het lukt me nog niet. Ik heb die 

kleren al vier jaar niet meer gedragen, maar ze vertegenwoordigen toch een periode waarin ik als man ook 

happy was. Het voelt daarom alsof je een deel van je verleden weggooit.'' 

  



Veel transgenders kampen met problemen 

Jongen of meisje, man of vrouw? Niet voor iedereen zijn dit makkelijke vragen. Een transgenderist is iemand die 

mannelijke én vrouwelijke identiteitskenmerken combineert. Deze persoon kan zich dus zowel vrouw als man 

voelen, of noch man noch vrouw. 

Naar het fenomeen is uitgebreid onderzoeken gedaan. In Nederland gaat het om ongeveer 8 procent van de 

bevolking. Dat is iets hoger dan het percentage homoseksuelen. 

Transgenders zijn van alle tijden. Zo is in Egypte een vijfduizend jaar oud transgenderskelet ontdekt. En ook van 

keizer Marcus Aurelius, de Franse heldin Jeanne d'Arc en koningin Christina van Zweden wordt aangenomen 

dat zij niet in het traditionele m/v-hokje pasten. 

Van de groep transgenders in Nederland zegt zo'n 40 procent negatieve reacties te krijgen op hun uiting en/of 

gedraging. Maar er zijn meer problemen. Bijna 70 procent voelt zich eenzaam en de helft van de transgenders 

heeft psychische problemen. 

Ook ligt het aantal echtscheidingen, na het uit de kast komen, hoog en hebben relatief veel transgenders moeite 

met het behouden of vinden van een baan. Een derde van de kinderen accepteert niet dat hun vader of moeder 

transgender is. Soms wordt het contact definitief verbroken. 

Transgenderisme kent vijf typen. Een transgenderist wil permanent als iemand van het andere geslacht door het 

leven gaan. Travestieten voelen die behoefte alleen incidenteel. Transseksuele personen ondergaan ook een 

operatieve (geslachtsveranderende) ingreep. Verder is er nog de transman (een vrouw die fysiek transformeert 

tot man) en de showgirls: mannen die zich bewust uitdagend kleden. 

Meer informatie over transgenderisme in het noorden is te vinden op:www.transgendergroepgroningen.nl. 

PASPOORT 

Naam Hanna Plantenga 

Geboren 14 juni 1945 in Den Haag 

Woonplaats Hoogeveen 

Partner Gea 

Kinderen twee dochters en een zoon 

Opleiding gymnasium in Wassenaar, medicijnen in Leiden 

Werk Huisarts. Na drie maanden in Beilen, werkzaam in Hoogeveen van 1973-2003 

PODCAST 

Presentatrice Marjolein Knol neemt in de podcast 'Achter het verhaal' de luisteraar mee in het verhaal 'Happy 

Hanna'. Zo vertelt verslaggever Harald Buit dat dit zijn eerste ervaring was met een transgender. Hoe vond Buit 

het om Hanna te interviewen? Hoe komt de verslaggever bij dit bijzondere verhaal? En wat was haar reactie op 

het artikel? 

Beluister het interview op http://www.dvhn.nl/podcast/podcast-afl-9-van-hans-naar-hanna-12127583.html of ga 

naar iTunes en zoek op 'Achter het verhaal'. 
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