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 Het wilde zich niet ontplooien, wilde niet groeien… dat mannelijke        

materiaal tussen de benen. De tepels daarentegen deden erg goed hun best 

om zich te tonen. Het was mij allemaal niet opgevallen, want ik had het te druk 

met moeilijkheden op mijn nieuwe school. Die komen uitgebreid aan bod in het    

stukje over ‘Mauranne filosofe’. Wat daarin niet verteld wordt is dat ik als 

‘meisje’ plots in een mannenwereld was terechtgekomen. Dat ik eigenlijk een 

meisje was ervaarde ik niet. Toen, in die tijd, was er geen sprake van         

transgender en binnen mijn katholieke opvoeding was er absoluut geen      

materiaal voorhanden om het ook maar lichtjes te kunnen vermoeden. Wie het 

wel opviel, was de dokter van de jaarlijkse controle op school. Resultaat waren 

vier immense spuiten, twee voor elke bil. Testosteron. Het kwam er allemaal 

terug uit in de vorm van acne puisten die het hele gelaat sierden en hun      

blijvende handtekening zetten zodat ik ze nooit zou vergeten.  

 Het was ook dan dat mijn vader, op de terugweg van ‘dokter-spuit’ naar 

huis, mijn eerste en énige seksuele voorlichting gaf. Veilig ‘verborgen’ achter 

het stuur, met alle aandacht op het verkeer gericht, zodat hij mij niet          

rechtstreeks hoefde aan te kijken, begon hij te vertellen over, jawel, de       

bloemetjes en de bijtjes. Eerst begreep ik niet waarom hij nu plots over de   

natuur begon. En dan nog midden in het drukke stadsverkeer. Tot het daagde 

dat hij het eigenlijk over ‘seksueel verkeer’ had. Tussendoor vroeg hij of ik het 

begreep. Zijn uitleg begreep ik in elk geval niet wegens totaal verward.       

Seksualiteit begreep ik volkomen want ‘gekregen’ van medeleerlingen die er 

alles over wisten. Op al zijn vragen of ik het begrepen had, antwoordde ik       

telkens ‘ja’. Vroeg mij toch af hoe het kwam dat hij het niet verdacht vond dat 

ik alles zo snel begreep. Zo snel dat er ergens ‘voorkennis’ moest zijn ge-

weest. 

Maar die kleine wou nie groeie,  

die kleine, die bleef klein… 

(uit: ‘Aan de oevers van de Dijle, zat een kikker met zijn moeder’…) 



Onwetend ‘undercover’ 

 Als mannelijk lichaam heb ik me nooit weerhouden te dragen wat ik leuk vond. Zo bv. gekleurde 

slipjes. Weg, die grote, witte, met maar al te vaak een gele verkleuring verbonden aan een vaste zo-

ne. Het was een heel evenement in de sportkleedkamer. Mijn slogan dat een gekleurd minislipje heel 

je dag kleurt, werd meteen een meme, en ja, de volgende training fleurde de kleedkamer kleurig op. 

Heb hetzelfde geprobeerd met een string. Lukte niet helemaal, ik bleef heel lange tijd de enige. Ook 

epileerde ik mijn benen en andere plekken omdat ‘het mooi stond’. 

 Maar dan plots... ‘halfweg de vijftig’, zin in meisjesslipjes! En wat later in nachtkleedjes. Ik, die 

altijd naakt sliep. Maar ik vond het mooi en leuk en deed het. Afzonderlijk, eerst zonder het van el-

kaar te weten, begonnen Manon en ik te googelen. Zo begon het zoeken naar info.  

 Manon ‘de vrouw achter de vrouw’ stond van bij aanvang meer dan 100% achter het hele ge-

beuren en dreef me vooruit. Het brein, dat zich Mauranne noemde, had niet het minste 

probleem zich vrouw te weten. Net zoals voordien ‘man zijn’ geen probleem vormde. Al-

leen had het brein niet veel zin in het ontwerpen van een nieuwe vormgeving. Het werd 

een moeilijke tijd en is het ook nu nog. 

 Het lichaam had van jongsaf vrouwelijke trekjes maar werd met de hulp van fyto-

oestrogeen geleidelijk nog wat vrouwelijker. Het bekken werd wat breder en er was toena-

me van volume bij de reeds van nature licht grotere borsten. Er ontstond net ruimte ge-

noeg voor borstimplantaten. Tepels? Die waren altijd al uitgesproken aanwezig. De rest 

van het lichaam laat ik zijn wat het is. 

 Onwetend een ‘meisje’ te zijn, lag mee aan de basis van een ‘zich 

niet goed in mijn vel voelen’. Het ‘mannen klimaat’ dat op het college 

heerste vond ik gewoon brutaal en verwierp ik. De fascinatie voor bewust-

zijn en de verkenning ervan, hielpen me echter onverwacht aan een profiel 

waar ikzelf mee kon leven. Maakte dat zowel mannen als vrouwen er zich 

in konden vinden. En, waar ook ik mee kon leven. Ik was gewoon een 

man. Een die men ‘de nieuwe man’ noemde. 

 Al vertelden vele sporttrainers en medesporters me dat ik het wel 

heel goed deed maar toch niet was zoals ‘een échte’. Applaudisseren voor 

een mooi doelpunt van de tegenstander… riep vragen op. Met de para-

chute niet richting ‘Bar’ sturen maar landen aan de rand van het bos en 

daar een tijdje rustig zitten genieten i.p.v. een pint te pakken, de parachute 

te  plooien, en opnieuw opstijgen voor de volgende sprong. En voor spor-

ten als karate en voetbal bleek ik niet over een noodzakelijk killers instinct 

te beschikken… enz.   

 De vrouwelijke omgeving verwachtte dan weer ‘iets anders’, iets dat 

ik niet altijd kon geven. Testosteron had de machine wel aan de praat ge-

kregen, maar het mentale zag het niet altijd zitten.  

Toch beleefde ik een zeer heerlijk, gelukkig en blij bestaan. 

  Dan een ontdekking!         

Ben een vrouw die al 55 jaar lang        

als (en niet in een) mannenlichaam leeft! 



 

 

 Het menselijk brein, ik dus, valt best te vergelijken met de imitatie van zichzelf: de    
computer. Wij zijn een biologische computer die meet, schikt, opslaat in een geheugen,     
verbanden legt tussen metingen, alles de juiste plek toekent. Het ordent zijn intern bestaan 
en ordent zijn omgaan met de omgeving. Is waarnemen, beoordelen, beslissen en handelen. 
Allemaal in één beweging, volautomatisch en… vrijwel helemaal onbewust.  

 Enkel nu en dan, omwille van bepaalde interne of externe gebeurtenissen, worden be-
paalde metingen, verbanden, zichzelf bewust. Deze momenten zijn soms schaars, soms    
volgen ze elkaar in snel tempo op. Bewustzijn is dus geen continu gebeuren.  

 Om toch de indruk te hebben een continu bewustzijn te zijn monteer ik, het brein dus, 
deze bewustzijnsmomenten na elkaar. Aangevuld met andere onbewust in het geheugen   
opgeslagen herinneringen. Zo maken de hersenen een film, een levensverhaal, een           
ingebeeld fictief iets, dat zich ‘iemand’ noemt. Een avatar. Deze beweging misleidt de hele 
biologische computer die ik ben. Ik belieg mezelf.  De hersenen, ik dus, verliezen de          
bekwaamheid om op juiste en nuchtere wijze hun job uit te voeren. Het draait nu allemaal 
rond het fictieve en valse wezentje. En dat heeft andere doelstellingen: zich duidelijk op de 
kaart zetten, alles schikken, ordenen en interpreteren ivf zijn bestaan. Hier ligt de bron van 
het concept gender en de onderverdeling ervan in de mannelijke avatar en de vrouwelijke 
avatar. Mannelijke hersenen en vrouwelijke hersenen.  

 Helaas bestaan er geen twee typen hersenen, geen mannelijk geen vrouwelijk. Elk    
individueel brein is een mengsel van eigenschappen. Op basis van gender voorspellen hoe 
het mengsel van herseneigenschappen er bij iemand uitziet is onmogelijk. Hoe graag de   
avatar dat ook zou willen. En bewustzijn? Da’s nog meer bizar. Het verhoudt zich niet tot de 
hersenen. Tijdens verkenningen die we voeren in de rubriek jnana yoga stuiten we misschien 
op iets helemaal anders... 

 Het Yoruba-volk bestaat uit zo’n 40 miljoen mensen en heeft een eigen taal. Een taal   

zonder woorden als man, vrouw, dochter, broer, hij, zij. Kortom, een geslachtsloze taal. De   

sociologe Oyèrónké Oyèwùmí is één van de 40 miljoen. 

Even Oyèwùmí zelf aan het woord laten in een gesprek met het tijdschrift:            

https://www.filosofie.nl/index.html  

 “De docent zei dat de indeling in mannen en vrouwen bijdraagt aan de onderdrukking van 

vrouwen. Andere studenten deden grootse uitspraken – ‘Vrouwen kunnen dit en dat niet’, en: 

‘Mannen gedragen zich altijd zus en zo. Ik stak mijn hand op en vroeg: ‘Over welke mannen en 

vrouwen hebben jullie het? Waar ik vandaan kom, gedragen mensen zich helemaal niet zo. En 

mijn taal  categoriseert mensen niet als man of vrouw’.” 

Niemand kon haar een antwoord geven. 

(https://www.filosofie.nl/nl/artikel/49611/in-deze-nigeriaanse-taal-bestaan-de-woorden-man-en-

vrouw-niet.html)         

Even haar boek vermelden: The Invention of Women (1997) Oyèrónké Oyèwùmí  

Hoe zit het met ons brein?     

Kent het een vrouwelijke,       

een mannelijke, een hybride vorm?  

Nu volgt iets helemaal anders.          

Een spelletje dat je kan spelen. Probeer eens een 

gesprekje te voeren in het Nederlands wanneer 

het een taal zou zijn zonder gender…    

       meer info hieronder. 



© Mauranne Lilith Coppens 

 Een stukje uit hoofdstuk 7 van een verhaal dat ik aan het  pennen ben en waar 

neurowetenschappers, filosofen, geneeskundigen, robotica en AI technici… en 

transgender, lesbienne, homo… en hetero personages, de cast uitmaken. Een deel 

onder hen heeft elkaar leren kennen en waarderen in een BDSM-club en niet in een 

of ander labo. Spannend? De ingrediënten toch al? 

         7 

       ‘Wijzijnzat’,   

 

 letterlijke ‘klankenvertaling’ van een kleine gemeente die Sommesous heet, langs de E17 ligt, 

en op haar grondgebied host is voor een groot ‘station service’.  

 ‘Cela fait 55 euro, madame’, zei de juf van het loket.  

 Het was effe schrikken, want al droeg Lilith een lichtgroene gebloemde bloes, stijl t-shirt, 

met discrete maar tóch uitgesproken aanwezige uitsnijding - the place to be voor een klein halssnoer 

van bruinrode steentjes - al droeg ze een vrouwenbroek en dito vestje en schoenen… het was de 

make-up die alles onderuit haalde. Ze was na 300 km achter het stuur haar glorie kwijtgeraakt.     

Lippen hadden nood aan een nieuwe kleurbeurt. Haartooi had het wiebelkrachtige vervangen door 

flets treurwillige... Kortom, de yeti in Lilith begon zich te tonen. Maar ondanks dit alles had de       

caissière haar toch ‘madame’ genoemd. Wonderbaarlijke fijngevoeligheid die een maar wat goed   

gevoel gaf! 

Met knikje en veelzeggende glimlach afscheid genomen terwijl haar mannelijke collega via de       

luidsprekers een te haastige tankwillige tot de orde riep, hem vroeg geduld te oefenen en de slang 

weer in de pomp te haken. 

Daarna keerde hij zich tot zijn vrouwelijke collega:  

- ‘Madame, madame! Ge ziet toch dat het een vent is! Als ze nooit met een piepstemmetje 

leert spreken, zal ze nooit kunnen verbergen dat er wat tussen haar benen bengelt’  

- ‘Vrouwen spreken niet met een piepstemmetje en of er iets tussen haar benen hangt doet 

niets af aan het feit dat ik het parfum vrouw ruik!’ 

- ‘Het is niet omdat een vent zich besproeit met vrouwenparfum dat hij plots een vrouw is!’ 

- ‘Dat klopt, maar ik heb het niet over haar parfum. In dit hok ruik ik trouwens enkel je       

zweetgeur en benzinewalm. Ik heb het over het parfum ‘gender’.’ 

- ‘Dat merk ken ik niet. Nooit van gehoord. Ik herhaal, het is niet omdat je ruikt naar            

vrouwenparfum dat…’ 

- ‘Het is geen parfum uit een flacon! Ik verwijs met het woord naar de unieke sfeer die elke persoon 

uitstraalt. En de sfeer die deze persoon uitstraalde was, nu en hier, deze die ‘vrouw’ heet. Al stond 

ze hier in mannenbroek, en mannenvest, met een das om en een mannenhoed op, en al had ze  

geen borsten, toch zou ik het parfum ‘vrouw’ ruiken!’ 

 - ‘Luister, maak het niet moeilijk, het is de eerste maal dat ik samen met een jobstudente     

filosofie in dit hok zit en… waar blijven die klanten?’   

     Pas dan lieten de twee van het loket hun blik over het tankstation glijden.  



© Mauranne Lilith Coppens 

 Het leek wel een ‘freeze’ in een film. Klanten stonden onbeweeglijk te luisteren, denkend 

en hopend dat het om de lancering ging van een nieuw exquise parfum dat Gender heet.    

Wachtend om te vernemen hoeveel het minimum tankbedrag diende te zijn om een gratis 

‘Gender parfum’ in de wacht te slepen.  

Met een snelle druk op de knop snoerde de juf de luidsprekers de mond.  

 

 

Wie dicht genoeg bij het loket stond en bekwaam kon liplezen ‘hoorde’ ook haar laatste zin: ‘Wat 

leuk dat je de micro hebt laten openstaan. Nu heeft iedereen genoten van een cursus over het 

unieke parfum dat elke mens is’. 

Terwijl ze weer de snelweg opdraaide bleef deze laatste zin in Liliths hoofd dansjes     

maken. Het was alsof de auto dansend boven de snelweg naar zijn bestemming zweefde. 

 
    Zo, ik ben ermee weg. Er valt nog veel 

meer te verkennen en te onderzoeken. 

Dus, zal er nu en dan een en ander volgen.  

         Groetjes en misschien tot nog eens... 


