Familie, vrienden, kennissen, Facebookers, …
Ik ga weldra dit account op naam van X afsluiten.
Zoals jullie wellicht weten, of nog te weten gaan komen, gaat er veel veranderen in mijn leven.
Door begrijpelijke omstandigheden, kon ik dit niet vroeger bekend maken.
Je kan dan denken, waarom nam je mij niet in vertrouwen, maar die keuze had ik niet.
Privacy was heel belangrijk voor mij en mijn naasten.
Het is een zoektocht geweest, een leerproces, waar we moeizaam doorgekomen zijn.
Nu is het tijd om die bladzijde om te draaien, zelf aan een volgend boek te beginnen in mijn geval.
Het woord is nog niet gevallen, maar ik kan je nu wel zeggen…: ik ben transgender.
Wat dit is, is ondertussen al meer gemeengoed geworden, en daarom ga ik hier niet over uitwijden.
Het heeft mijn leven, en ook van mijn naasten drastisch veranderd.
Zodanig dat ik in oktober ’16 gescheiden ben, en zelf iets later effectief aan mijn verdere transitie
begonnen ben onder begeleiding natuurlijk van dokter en psycholoog.
Het moeilijkste voor mezelf was het voortdurend verstoppen en switchen van genderrol.
Dit had gevolgen op heel mijn leven, op mijn fysiek maar ook op mijn mentaal gestel.
Nu kan ik stilaan overgaan op één enkele kleerkast, moet ik niet meer nadenken wie me hoe of waar
kan zien, onder welke gedaante dan ook.
Vanaf nu is het gewoon “mezelf”…
Ik kan best begrijpen dat je dit niet kan bevatten, begrijpen of accepteren zelfs.
Om dit af te sluiten wil ik in eerste instantie mijn (ex) vrouwtje bedanken, dat ze me zo lang door
alles door gesteund heeft, en nu nog steeds doet. Ze was en is mijn beste vriendin.
Verder natuurlijk ook mijn dochters en schoonzonen, die me leren aanvaarden zoals ik ben.
Mijn zussen en broers, (schoon)ouders en (schoon)familie, en vrienden die mijn verhaal kenden.
Nu ga ik dit hoofdstuk dus afsluiten, en ik ga verder op mijn account hier op facebook, waar ik verder
mijn leven ga delen met wie dit wilt.
Wie me naar dit account wil volgen, wees vrij om dit te doen, of voorlopig nog via dit account, of
zoek me op bij mijn “nieuwe” naam.
Om af te ronden kan ik je nog meegeven, dat mijn voornaam gaat veranderen van X naar X.
Loff tja all…. X

