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“Ik slik nu ruim vijf maanden hormonen en mijn lichaam verandert als een 
dolle. Een paar jaar ‘rustig’ puberen zoals iedereen doet, is er voor mij niet 
bij. Zo heb ik opeens boobies! Wel een kleine cup A, maar toch. En er zit 
vet op plekken waar ik het nooit had. Maar wat wil je ook, met de hoeveel-
heid chocolade die ik tegenwoordig verorber. En als een echte puber was 
ik de afgelopen weken constant verliefd. Als een jongen een praatje met 
me maakte en wat aardigs zei, zwijmelde ik: ‘O, wat een mooie jongen.  
En wat is ie knap.’ Mijn vrienden snapten er niets van. Ik was drie keer per 
dag verliefd op een ander. Als ik tijdens het uitgaan met een jongen zoende, 
checkte ik vanuit mijn ooghoeken alweer een ander uit. Het leek wel alsof 
ik een verliefdheidselixer had gedronken, want ik vond iedereen knap. 
Gek werd ik ervan. Gelukkig is die 
onrust nu grotendeels uit mijn lijf. 
Vaak krijg ik de vraag of ik homo  
ben, want ik ben als jongen geboren. 
Die vraag snap ik, maar ik voel me 
vanbinnen vrouw en ik val op man-
nen, dus voor mij is het duidelijk:  
ik ben hetero. Het liefst wil ik een  
heterovriend. Maar ik moet het nu 
soms zoeken in de homowereld, omdat ik nog niet compleet vrouw ben. 
En daar hebben de meeste heterojongens problemen mee. Ik heb wel  
een heel leuke heterovriend gehad, maar hij wilde niet wachten tot ik  
borsten had. En mijn penis wilde hij al helemaal niet zien. Homovriendjes 
daarentegen willen dat ik stop met mijn transformatie of dat ik alleen  
borsten neem en mijn penis hou. Dat is best lastig, vooral als ik iemand 
écht leuk vind. En dan moet ik ook nog oppassen voor mannen die op 
transseksuelen kicken. Die kom ik steeds vaker tegen. Gelukkig waar-
schuwen mijn vrienden me tijdens het stappen voor dat soort types en 
ontwikkel ik er steeds meer een radar voor. Ik weet dus in eerste instantie 
niet of iemand me écht leuk vindt of omdat ze het interessant vinden dat 
ik transseksueel ben. Ik moet ook altijd eerlijk zijn over wie ik ben en waar 
ik mee bezig ben. Als een heterojongen het niet doorheeft, zeg ik: “Schat, 
ik ben geboren als jongen en ik ben nog niet af.” Meestal zie je dan één 
groot vraagteken op iemands gezicht. Laatst was het weer zover. Nadat 
hij was bijgekomen van de schrik, zei hij dat hij me nog steeds graag wilde 
leren kennen. Dat is echt bijzonder, want ik heb ook wel eens een klap in 
mijn gezicht gehad nadat ik het had verteld. Onbezonnen verliefd worden, 
is er voor mij dus eigenlijk niet bij. Een relatie opbouwen, is nog moeilijker. 
Of het nou met een hetero of homo is. Maar voorlopig ben ik druk met me-
zelf; die prins op het witte paard kan nog wel even wachten. Maar als ie 
komt, dan het liefst verpakt als Egbert-Jan Weeber. Dat dan weer wel.”  ●
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Megan Schoonbrood (22) werd geboren als jongen, maar wist al gauw: ik ben een meisje. Elke week doet ze in Viva verslag van haar transformatie.  
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‘Terwijl ik met hem zoen, 
check ik vanuit mijn  
ooghoeken de volgende’
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