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Voorwoord 
 
Na het doorlopen van een lang traject van voorbereiding, onderzoeken en analyseren, is dan 

eindelijk mijn scriptie af! Het onderzoek was voor mij een interessant en sterk leerproces, 

zowel op studieniveau, als op persoonlijk vlak en zal deze tijd dan ook altijd blijven 

koesteren. Vanaf deze plaats wil ik ook een paar mensen bedanken die mij tijdens dit proces 

hebben bijgestaan, geholpen en mij soms flink aan de haren hebben getrokken om te 

beginnen met schrijven. Allereerst moet ik daarvoor mijn maatje Femke van Soest bedanken, 

die altijd de juiste woorden weet te zeggen en mij zelfvertrouwen geeft. Sanne van Rooij, een 

medestudent met wie ik dit Filippijnse avontuur niet zonder heb kunnen doen. Ook een 

speciaal woord van dank aan Marike van Gijsel, mijn begeleidster aan de Universiteit Utrecht 

die nauw betrokken is geweest tijdens het onderzoekproces en me altijd wel met nieuwe 

inzichten op pad stuurde. Mijn fantastische familie in Nederland en de Filippijnen, hun steun 

maakte het mogelijk zware tijden te overwinnen. Tot slot wil ik natuurlijk alle Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten bedanken die hun medewerking hebben verleend aan dit 

onderzoek. Jullie zijn de meest prachtige, dappere en meeste bijzondere mensen die ik heb 

leren kennen. Ik wil jullie dan ook bedanken voor alle gesprekken die jullie met mij wilden 

delen en voor de bijzondere tijd dat ik met jullie heb mogen doorbrengen.  

 

 

Loraine Schuijt 

Utrecht,  Juni 2009 
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Inleiding 

 
Hoe overstijg je de sekse dichotomie? Het is een wezenlijke vraag als je bedenkt dat er 

biologisch geen verschillen zijn tussen een man en vrouw. Daarbij is onze maatschappij ook 

ingedeeld naar dit tweeslachtige systeem. Kijk alleen maar naar je paspoort, de wc-bordjes 

van elk publiek toilet of de mannen en vrouwenkleedkamer in de sportschool. Overal worden 

we wel met de sekse tweedeling geconfronteerd. Dus hoe kunnen we het overstijgen? Het kan 

niet, omdat de natuur het zo heeft gewild. Toch kan ik dit niet zo stellig zeggen. Biologisch 

kan er wel een tweedeling zijn, maar om ons geslacht te bepalen moet we ook kijken naar het 

mentale geslacht oftewel je gender. 

 De meeste van ons ondervinden geen problemen met ons fysieke en mentale geslacht. Je 

bent als vrouw geboren, en je voelt je ook vrouw. We staan er niet zo bij stil en zien het ook 

als een vanzelfsprekendheid. Toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Kijk 

bijvoorbeeld naar travestie. Iedereen heeft wel eens gehoord van het fenomeen dat een man 

zich als vrouw verkleedt. Er wordt allemaal maar een beetje lacherig over gedaan, maar in 

feite zijn dit mensen waarbij het fysieke geslacht niet overeenkomt met zijn gender. Nu 

verkleden travestieten zich alleen om als zij er een bepaalde reden voor hebben. Zij hebben 

namelijk niet de behoefte altijd door het leven te gaan als de andere sekse. Dit geldt echter 

wel voor transgenderisten. Zij verkleden en gedragen zich permanent als een vrouw/man, 

zonder dat zij daar een geslachtsaanpassende behandeling voor hebben gehad. Dat hun 

gender niet overeenkomt met het fysieke geslacht, hebben ze zelf geen problemen mee. Ze 

voelen zich zowel man als vrouw en hebben dit geaccepteerd. Iemand die dit zo voelt wordt 

echter door zijn omgeving vaak niet begrepen. In onze cultuur wordt er immers gedacht in de 

specifieke tweedeling van de sekse dichotomie. Transgenderisten ‘wijken af’ van deze 

tweedeling, waardoor mensen het zich niet goed kunnen voorstellen. Door de omgeving 

worden transgenderisten daarom vaak als iets abnormaals bestempeld. De onderwaardering 

vanuit de maatschappij kan transgenderisten het gevoel geven dat zij niet erkend worden in 

hun identiteit. Als gevolg kunnen transgenderisten daardoor vaak overhoop liggen met hun 

gevoelens, welke zich door angst, onbegrip en ontevredenheid kenmerkt (Van der Hammen 

2004; Vennix 2001). 

 Tot voor kort hadden we in de wetenschap niet eerder gehoord van transgenderisten. Er 

werd toen alleen nog een onderscheid gemaakt tussen travestie en transseksualiteit. Zodra 

men echter opmerkte dat er ook mensen zijn die zich zowel man als vrouw voelen, pasten zij 

niet meer in de hokjes travestie en transseksualiteit. Voor deze groep is de nieuwe term 
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transgenderisme of transgenderist ingevoerd. Omdat er nu een nieuw woord voor is, kunnen 

we transgenderisten niet alleen zichtbaar maken, maar er kan tenminste ook over geschreven 

worden (Vennix 2001). 

 Zonet werd al gezegd dat transgenderisten zich kenmerken als mannen/vrouwen die 

permanent als de tegenovergestelde sekse leven, zonder dat zij een geslachtsaanpassende 

behandeling hebben ondergaan. Echter, de wens tot gedeeltelijke geslachtsaanpassingen 

bestaat wel. Mensen die bijvoorbeeld geboren zijn als man, willen vaak borsten, minder 

haargroei en een vrouwenstem etc. Zij willen een vrouwelijk lichaam, omdat ze als vrouw 

voor de dag willen komen.  Het verlangen om echter het geslacht te verwijderen is niet 

aanwezig, omdat er geen sterke aversie is tegen het man-zijn (Vennix 2001; Genderstichting 

2007). “[Juist omdat] het mannelijke subsysteem nog van kracht is, zijn de 

veranderingswensen meestal partieel, ambivalent en niet permanent aanwezig. De 

veranderingswensen zijn in de meest letterlijke zin tweeslachtig: het mannelijk subsysteem 

wil geen verandering; het vrouwelijk subsysteem wel." (Genderstichting 2007:1).  

 Om als ‘male-to-female’ transgenderist meer vrouwelijk voor de dag te komen, ligt 

schoonheid vaak in het verlengde van zijn vrouwelijke presentatie. Gedeeltelijke 

geslachtsaanpassingen kunnen onderhevig zijn aan schoonheid oftewel het ideaalbeeld van 

vrouwelijke schoonheid. Het nastreven van het schoonheid kan immers het gevoel opwekken 

dat zijn lichamelijk presentatie meer voldoet aan het uiterlijk van een vrouw. Echter, het 

vrouwelijke schoonheidsideaal is tegenwoordig ontzettend onrealistisch. Digitaal 

gemanipuleerde, extreem slanke modellen worden tegenwoordig op de covers van 

tijdschriften gezet. Het gat tussen het ideaal en de realiteit wordt hierdoor haast 

onoverbrugbaar. ‘Onnatuurlijke’ vrouwen benadrukken daardoor de norm van 

vrouwelijkheid, waar de hedendaagse vrouw zich aan zou moeten spiegelen. De lat ligt dus 

hoger om als vrouw mooi gevonden te worden. (Bergman 2007; Woertman 2003). 

Om je als ‘male-to-female’ transgenderist te onderwerpen aan het vrouwelijke 

schoonheidsideaal, gelden er tegenwoordig dus hoge schoonheidvoorschriften bij de 

presentatie van een vrouwelijk lichaam. In dit onderzoek zal er daarom gekeken worden naar 

vrouwelijke schoonheidskenmerken die  ‘male-to-female’ transgenderisten belangrijk achten 

bij hun zelfpresentatie, welk maatschappelijk belang zij daaraan ook hechten, maar ook in 

hoeverre zij het bij zichzelf toepassen of reconstrueren voor een meer consistent uiterlijk van 

een vrouw.  

In veel Aziatische landen komen er in vergelijking met het westen meer ‘male-to-

female’ transgenderisten voor. Deels door invloeden vanuit hun traditionele opvattingen over 
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sekse en gender, is het transgenderisme in Azië een meer erkend onderdeel van de 

maatschappij. Ik heb als onderzoekslocatie daarom voor de Filippijnen gekozen. Niet alleen 

zijn er in de Filippijnen veel ‘male-to-female’ transgenderisten, maar de Filippijnen is ook 

een land waar regelmatig schoonheidswedstrijden en/of talentenshows voor Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten worden gehouden. Uiterlijk vertoon is hierbij erg 

belangrijk en staat misschien nog wel meer centraal in hun (trans)genderidentiteit dan bij 

‘male-to-female’ transgenderisten in het westen. Met dit in het achterhoofd had ik mijn 

onderzoekslocatie en -doelgroep gevonden.   

 

Het onderzoek 

Tussen begin februari 2009 en eind april 2009 heb ik onderzoek gedaan naar Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten in Cebu City en de aangelegen stad Mandaue City. Om te 

onderzoeken welke schoonheidskenmerken Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten 

belangrijk achten en bij zichzelf toepassen, heb ik de volgende vraagstelling geformuleerd: 

Hoe komt het vrouwelijke schoonheidsideaal bij Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten lichamelijk tot uitdrukking en welk belang wordt hieraan gehecht? 

Tijdens dansrepetities, talentenshows, een schoonheidwedstrijd en vele avonden in de kroeg, 

op straat of tijdens gezamenlijke weekendtripjes, heb ik veel onderzoeksdata opgedaan voor 

deze scriptie. Ik heb in de onderzoeksperiode uiteindelijk 13 interviews kunnen afnemen, die 

vaak anderhalf tot twee uur in beslag namen. Tijdens interviews en informele gesprekken 

waren mijn informanten bereid hun levensverhalen met mij te delen. Ik heb ze over de leuke 

dingen in het leven horen praten, maar ook het emotionele leed wat vaak achter hun 

(trans)genderidentiteit schuilt. Het heeft een diepe indruk op mij gemaakt, wat ik ook rest van 

mijn leven bij mij zal dragen.   

 Voordat ik antwoord kan geven op mijn vraagstelling, begin ik deze scriptie met een 

theoretisch kader. Hierin ga ik dieper in op het verband tussen sekse en gender en gebruik ik 

voornamelijk de theorie van Judith Butler om het transgenderisme in zijn algemeenheid beter 

in het genderdenken te plaatsen. In dit hoofdstuk zal ik ook dieper ingaan op de performance 

van schoonheid en hoe dit verweven is met vrouwelijkheid. Hoofdstuk twee is de 

contexthoofdstuk, waarin ik de huidige maatschappelijke status van Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten beschrijf, en hoe het Filippijnse schoonheidsideaal sterk gekoppeld 

is aan economische en sociale status. Vervolgens zal ik in hoofdstuk drie nader ingaan op de 

ontwikkeling van Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten hun (trans)genderidentiteit, 

en hoe dit onderhevig is aan de sekse dichotomie. Hoofdstuk vier zal niet alleen dieper ingaan 
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op het lichamelijke transformatieproces, maar ook op de rol van het vrouwelijke 

schoonheidsideaal daar van invloed op kan zijn. Hoofdstuk vijf beschrijft het vrouwelijk 

gedrag van Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten en hoe dit in relaties staat met de 

normatieve gedragingen van een vrouw. Tot slot laat ik in hoofdstuk zes de  bevindingen van 

dit onderzoek samenkomen en zal ik antwoord geven op de vraagstelling van dit onderzoek.  
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1. Theoretische kader 
 
1.1 Sekse en gender 

Het hebben van een identiteit wordt vaak opgevat als een gegeven dat mensen nu eenmaal 

hebben en met zich meedragen. Maar volgens Wekker (1988) wordt identiteit in feite 

gecreëerd door zowel het individu als de maatschappelijke context waar hij/zij zich in 

bevindt. Afhankelijk van tijd en plaats worden mensen aangesproken op hun verschillende 

eigenschappen en worden zij onderscheiden op verschillende kenmerken: etniciteit, sociale 

klasse, nationaliteit, ras, religie, leeftijd, opleiding, maar ook gender, sekse en seksualiteit. 

Volgens Wekker helpen deze en nog vele andere ordeningsprincipes ons de wereld 

inzichtelijk te maken, maar vooral herkenbaar en zelfs een beetje voorspelbaar. Sociale 

categorisering is dus vooral praktisch, maar heeft als nadeel dat een indeling omlijnd is, 

vaststaand en stabiel. Het kost ons daarom moeite om één individu dat thuis hoort in een 

bepaalde categorie, ook te zien als lid van een andere categorie. Zo wordt in de wetenschap 

bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen sekse en gender (Wekker 1988).  

Over het algemeen wordt sekse geaccepteerd als het biologische onderscheid tussen 

mannen en vrouwen. Het concept gender legt meer de nadruk op de betekenis en de 

maatschappelijke invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De betekenis en invulling 

van gender zijn onderhevig aan historische, culturele en maatschappelijke veranderingen en 

liggen dus niet vast. Gender moet naargelang van plaats en tijd dus gezien worden als een 

sociaal culturele constructie en sekse als een biologisch gegeven (Wekker en Lutz 2001).  

Judith Butler stelt echter dat het onderscheid tussen sekse en gender te absoluut wordt 

voorgesteld. Volgens Butler is sekse niet enkel een vaststaand lichamelijk gegeven, maar is 

het net als gender constructief maakbaar (In: Van Der Hammen 2004; Meulmeester 2003).  

Butler onderbouwt dit aan de hand van een discrepantie tussen het sekse- en 

genderonderscheid. In het wetenschappelijke vertoog gaat men er teveel vanuit dat gender als 

culturele constructie los staat van de ‘natuurlijke’ sekse. Gender wordt dus als onafhankelijk 

gegeven voorgesteld dat los staat van de heersende seksedichotomie (In: Van der Hammen 

2004). Maar gender wordt daarentegen wel verbonden aan het geseksualiseerde lichaam. Zo 

verklaart Steenbeek (1995) bijvoorbeeld dat de lichamelijke verschillen tussen de seksen de 

basis vormen voor de sociaal-culturele indeling in de gendercategorieën ‘man’ en ‘vrouw’. 

De opvattingen over gender worden dus gekenmerkt door een nadruk op man-vrouw 

verschillen, waarbij de reële of vermeende biologische eigenschappen benadrukt worden. In 

dat verband stelt Butler dat de  tweedeling naar sekse automatisch ook een tweedeling in 
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gender creëert. Gender kan dus geen onafhankelijk gegeven zijn als het verbonden blijft aan 

de seksedichotomie (In: Van der Hammen 2004).   

Volgens Butler komt het onderscheidt tussen sekse en gender voort uit een 

‘genderdenken’. Dat wil zeggen een denken waarin sekse, in tegenstelling tot gender, 

voorgesteld wordt als een natuurlijk element, waardoor het vertoog over dit element 

ongemarkeerd blijft in het wetenschappelijk vertoog over gender. Doordat de ‘natuurlijkheid’ 

van sekse als ongemarkeerde categorie wordt gepresenteerd, wordt het vanzelfsprekend om 

het niet meer te benoemen. Het is daardoor in feite een hegemonische categorie. De 

hegemonische positie van sekse produceert daardoor bepaalde machtsaspecten die als doel 

hebben sekse als een natuurlijk gegeven in stand te houden (In: Van Der Hammen 2004). 

Kortom, sekse wordt als dominante pool bevestigd en tot norm verheven. Zodra bepaalde 

ordeningsprincipes, waarvan de tweedeling naar sekse er één is, in vergelijking met andere 

categorieën tot norm worden verheven, is er sprake van een culturele constructie omdat er op 

symbolische, individueel en structureel niveau normen en waarden aan verbonden zijn.  

Algemeen geaccepteerde normen met betrekking tot sekse hebben volgens Butler ook 

te maken met taal. Taal is een menselijk systeem van betekenisgeving. Door middel van taal 

kunnen wij met elkaar communiceren, uitdrukken wat wij denken en daardoor betekenis 

geven aan de ‘werkelijkheid’. In feite is taal dus een proces van transformatie: de gedachte 

over het object tot het woord. Het is een proces waarbij mensen de wereld objectiveren, 

interpreteren en volgens Butler uiteindelijk ‘materialiseren’. ‘Materialiseren’ betekent 

letterlijk dat iets tastbaar wordt gemaakt, oftewel het wordt zichtbaar en concreet gemaakt 

waardoor het bestaansrecht krijgt. Het aanvaarden van de hegemoniale maatschappelijke 

normen omtrent sekse komt voort uit dit proces van ‘materialiseren’. Bijvoorbeeld, het 

lichaam krijgt betekenis omdat de lichamelijke verschillen via taal worden toegeschreven aan 

een man of een vrouw. Het lichaam wordt dus ‘gematerialiseerd’ en krijgt bestaansrecht. Het 

bestaansrecht van het lichaam leidt tot het aanvaarden van een sekse tweedeling. De 

heersende normen omtrent sekse zijn dus een product van ‘materialiseren’. Sekse en gender 

zijn volgens Butler daarom constructief maakbaar omdat het produceren van sekse en gender 

voortkomt uit het proces van ‘materialiseren’ (In: Van der Hammen 2004).   

 

1.2 ‘Performativiteit’ en ‘performance’ van gender 

Het ‘materialiseren’ van een mannelijk of vrouwelijk lichaam gaat gepaard met een 

gedragsverwachting oftewel normen die bepalen hoe een man zich mannelijk of een vrouw 

zich vrouwelijk zou moeten gedragen. Wanneer er gesproken wordt over iemands 
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genderidentiteit dan is dit gebaseerd op de culturele normen met betrekking tot mannelijkheid 

en vrouwelijkheid die in een cultuur al in omloop waren. Deze voorgeschreven algemeen 

geaccepteerde normen en waarden worden door middel van taalhandelingen herhaald en 

gereproduceerd (In: Van Der Hammen 2004). “Een man of vrouw ‘zijn’ is … [daarom] niet 

iets dat je door je lichaam bent, maar dat wordt gecreëerd door het herhalen van normen over 

mannelijkheid en vrouwelijkheid” (In: Van der Hammen 2004: 11). Iedereen neemt deel aan 

dit proces en bepaalt welke norm geaccepteerd wordt en welke niet. Kortom, gender is niet 

meer dan een actieve herhaling van normen en uitspraken over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Dit proces van herhaling en reproduceren wordt door Butler  de 

‘performativiteit van gender’ genoemd (In: Van Der Hammen 2004). Joane Nagel (2003) 

voegt hieraan toe dat de ‘performativiteit van gender’ oftewel het reproduceren van bepaalde 

normen en waarden, ook berust op de ‘performance’ van het individu. ‘Performance’ is 

volgens Nagel de presentatie van het lichaam om verschillende sociale rollen te benadrukken. 

Zo benadrukken mensen bijvoorbeeld door hun kleding, lichaamstaal of manier van praten 

hun genderidentiteit. Doordat mensen via het lichaam uitdrukking geven aan hun 

genderidentiteit, worden bepaalde activiteiten als meer mannelijk of vrouwelijk gezien. De 

‘performance’ van het lichaam betekent dus dat mensen in bepaalde ideeën of normen en 

waarden over mannelijkheid en vrouwelijkheid worden bevestigd. Dit leidt tot het 

reproduceren van‘gender performativiteit’, zo luidt Nagel (2003). 

Het ‘zijn’ van een man of vrouw is in feite al een ‘performance’ van gender. De 

verschillende geslachtskenmerken van het lichaam benadrukken de norm van mannelijkheid 

of vrouwelijkheid. Wanneer je echter ongewenste gender ‘performance’ vertoont, kun je 

kritiek uitoefenen op de bestaande norm omtrent gender en eventueel grenzen verschuiven 

oftewel de normen reconstrueren (Nagel 2003). Neem bijvoorbeeld travestie. Travestie is 

volgens Butler het beste voorbeeld van gender reconstructie. De uiterlijke ‘performance’ en 

de lichamelijke sekse komen bij travestie niet overeen. Het gedrag wijkt dus af van de norm 

hoe mannen en vrouwen eruit zien maar ook hoe zij zich in een maatschappij moeten 

gedragen.  Het wordt als iets onnatuurlijk gezien. Dit wordt door Butler ‘abject’ genoemd. 

‘Abjectie’ wil zeggen dat het lichaam buiten de norm of maatschappij valt. In feite is het 

lichaam dan niet ‘gematerialiseerd’ oftewel het heeft geen bestaansrecht, omdat het niet 

voldoet aan de heersende normen over sekse en gender in de maatschappij. Travestie 

reconstrueert daardoor bepaalde normen over de ‘performance’ van gender, maar daarmee 

ook de ‘performativiteit van gender’. Volgens Butler is travestie daardoor enerzijds een 

parodie op gender, maar anderzijds toont het ook aan wat gender werkelijk inhoudt. Het laat 
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namelijk zien dat de twee genderrollen die gerelateerd zijn aan het geslachtskenmerk man of 

vrouw, niet bij iedereen op hoeft te gaan. Er zouden dus allerlei tussenvormen kunnen 

bestaan die qua identiteit tussen de twee genderidentiteiten met betrekking tot mannelijkheid 

en vrouwelijkheid instaan. (In: Van de Hammen 2004). In de westerse terminologie wordt dit 

aangeduid met de term ‘transgender’. In ruime betekenis wordt dit begrip gebruikt als 

overkoepelende term voor travestie, transseksualiteit, transgenderisme en alle andere vormen 

van genderdiversiteit. In enge zin is het een benaming voor transgenderisme (Vennix 2001). 

Omdat binnen dit onderzoek Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten centraal staan, 

wordt hier de enge betekenis van transgender aangehouden zoals hieronder nader beschreven 

zal worden.  

 

1.3 Transgenderisme en de derde gender 

Transgenderisten zijn mensen die hun genderidentiteit beleven als een tussenvorm die qua 

identiteit tussen de twee genderidentiteiten wat betreft mannelijkheid en vrouwelijkheid 

instaat. Lichamelijk willen zij daarom geen keuze maken of zij tot het ene of andere geslacht 

behoren (Vennix 2001; Brouwer 1997). In de beleving van hun genderidentiteit voelen zij 

zich dus niet (volledig) mannelijk en niet (volledig) vrouwelijk. Transgenderisten kun je 

daarom ook typeren als mensen die zich androgyn voelen: personen die zich niet mannelijk 

en niet vrouwelijk voelen, zich juist mannelijk èn vrouwelijk voelen of iemand die 

gevoelsmatig tussen beide seksen in staat (Vennix 2001; Bolin 1996). Omdat 

transgenderisten het gevoel hebben dat zij lichamelijk tussen de twee seksen inzitten, wordt 

er ook wel eens gesproken over de ‘derde sekse’.  

De derde sekse is een verzamelnaam voor personen die zich niet (volledig) willen 

conformeren aan de sociaal culturele tweedeling van een man en vrouw (Hekma 1996). De 

antropoloog Gilbert Herdt (1994) spreekt bij voorkeur van de derde sekse en niet van nog 

meer sekses omdat de derde positie de heersende dichotomie van man en vrouw opheft. Net 

zoals Butler is Herdt van mening dat we in de westerse cultuur een dualistische sekse- en 

genderideologie kennen. Crossculturele voorbeelden laten echter zien dat er in verschillende 

culturen meerdere sekse en gender variaties mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de berdache onder 

Noord-Amerikaanse indianen, de Indonesische waria, de Indiase hijra, de Thaise kathoey of 

de Filippijnse bakla (Herdt 1994; Nanda 2000; Garcia 2004; Van Kampenhout 1998; Aalten 

2001; Hekma 1996; Longman 1999). Volgens Herdt duiden deze culturele gendervariaties op  

verschillende gelegitimeerde derde sekse en gender posities. Aanvullend op Herdt stelt 

Longman (2003) dat dit te maken heeft met de categorisering van de geslachtsdelen die in 
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tegenstelling tot westerse culturen minder de basis vormen voor de genderclassificatie (het 

kind is een meisje of een jongetje). Culturen die volgens Longman meer ‘genderflexibiliteit’ 

kennen zullen bijvoorbeeld een lichamelijke man die niet veel voelt voor een mannelijke 

genderrol, niet forceren de rol op zich te nemen. “Dat hij niet over de ‘juiste’ genitaliën zou 

beschikken, wordt [dus] minder geproblematiseerd” (Longman 2003:24). De anatomie is in 

dat opzicht dus minder bepalend voor gender en de twee seksen hoeven niet noodzakelijk de 

basis te vormen voor de sociale categorisatie van slechts twee genderrollen (Longman 2003). 

Het erkennen van een derde sekse duidt volgens Herdt dus op een sociaal culturele invulling 

van sekse. In dit verband zijn Herdt en Butler het met elkaar eens dat sekse constructief 

maakbaar is. Het toont wederom aan dat de seksetweedeling niet als een vaststaand en 

‘natuurlijk’ gegeven moet worden gezien. Er kunnen meerdere categorieën zijn.  

Omdat er in verschillende culturen sprake is van een natuurlijke derde sekse bevestigt 

dit volgens Herdt dat er niet alleen meerdere natuurlijke sekse categorieën zijn, ook 

impliceert het dat er cultureel sprake kan zijn van een derde gender (Herdt 1994). Wat hij 

hieraan toevoegt is dat een derde sekse of derde gender niet eenduidig is. Het is niet 

toebehorend aan één bepaalde variatie op gender. Volgens Herdt zijn dit alle sekse-  en 

genderposities die binnen en tussen verschillende culturen denkbaar zijn.  

Het transgenderisme, waaronder travestieten, transgenderisten en transseksuelen 

vallen, is dus de westerse term waarbinnen zich derde sekse/genderposities bevinden. Zonet 

is aangegeven dat in de Filippijnen de derde sekse/gender een bakla is. Net als het 

transgenderisme is het woord bakla een verzamelterm om de derde sekse/gender aan te 

geven. De betekenis van het woord bakla is echter ruimer en complexer van begrip dan het 

transgenderisme. In het volgende hoofdstuk komen we hier op terug.    

 

1.4 Schoonheid, performance en gender performativiteit 

Niets is zo veranderlijk en subjectief als het begrip schoonheid. Schoonheididealen kunnen in 

verschillenden culturen en in verschillende historische perioden daarom ook flink 

uiteenlopen. Neem bijvoorbeeld het vrouwelijke schoonheidsideaal in de middeleeuwen van 

de Europese cultuur. Bleke vrouwen met een dikke buik, cellulitis, dijen en putten waren 

mooi en aantrekkelijk. Vrouwen met overgewicht was de norm voor schoonheid (Magits 

2003; Elias 2003).  Tegenwoordig is het 360 graden gedraaid. Slank zijn, een jonge 

uitstraling en een symmetrisch gezicht is in de hedendaagse westerse maatschappij de norm. 

In de documentaire Beperkt Houdbaar van Sunny Bergman (2007) is het huidige vrouwelijke 

schoonheidsideaal zelf onrealistisch en gemanipuleerd. Volgens Bergman presenteert de 
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nieuwe media, de modewereld en tijdschriften, etc. ons een vrouw die niet in de natuur 

voorkomt. Afbeeldingen van vrouwen worden geretoucheerd met photoshoptechnieken tot de 

‘ideale vrouw’. “Het schoonheidsideaal van tegenwoordig is een creatie, sciensfiction. [Het] 

wordt gedicteerd door onrealistische schoonheidsbeelden […] die niet eens in de natuur 

voorkomen”, aldus Bergman (2007). Je kunt daarom stellen dat het westerse 

schoonheidsideaal met de jaren sterk is veranderd. Echter, hedendaagse westerse opvattingen 

over wat mooi en lelijk is blijft subjectief als er gekeken wordt naar schoonheid in andere 

culturen. Een brede neus, een plat voorhoofd, hangborsten en een lange nek zijn enkele 

voorbeelden die binnen andere culturen als mooi kan worden beschouwd. Per cultuur kan de 

perceptie van schoonheid dus verschillen. Dit komt omdat het vaak onderhevig is aan veel 

verschillende invloeden,  zoals de van oudsher traditionele normen en waarden, maar ook de 

maatschappelijke trends en uitingsvormen zoals de media omtrent schoonheid. Schoonheid 

wordt dus niet alleen bepaald door tijd, ook de plaats in de maatschappij is bepalend voor de 

perceptie van schoonheid (Magits 2003; Elias 2003).  

Tegenwoordig is het ideaal van schoonheid ook onderhevig aan globalisering. Het 

proces van wereldwijde interactie zorgt ervoor dat de perceptie van schoonheid niet altijd 

plaatsgebonden hoeft te zijn. In veel niet-westerse culturen zien we daarom overeenkomstige 

‘schoonheidscodes’ terugkomen of ze worden benadrukt, die bijvoorbeeld in het westen als 

norm worden gehanteerd. In hoeverre globalisering invloed heeft op een universeel 

schoonheidsideaal, is nu niet aan de orde. Wat wel belangrijk is dat schoonheid universeel 

wordt gekoppeld aan de ‘performance’ van  mannelijkheid of vrouwelijk.  

De ‘performance’ is zoals eerder gezegd gebonden aan iemands gender en wordt door 

de manier hoe iemand zijn lichaam publiekelijk naar buiten brengt (her)bevestigd (Nagel 

2003).  Schoonheid is dus een vorm van ‘performance’ waar de begrippen mannelijkheid en 

vrouwelijk mee verweven zijn. Bergman (2007) interviewde voor haar documentaire 

psycholoog en seksuoloog Dr. Liesbeth Woertman, hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. 

Woertman stelt dat de verwevenheid tussen de begrippen schoonheid en vrouwelijkheid 

sterker is dan de verwevenheid tussen schoonheid en mannelijkheid. Bijvoorbeeld, vrouwen 

worden over het algemeen als meer vrouwelijk gezien naarmate ze mooi worden gevonden. 

Bij mannen is niet schoonheid maar status meer bepalend voor de mannelijkheid van een 

man. Dit heeft als gevolg dat vrouwen meer gevoeliger zijn in het naleven van het 

vrouwelijke schoonheidsideaal oftewel vrouwen zijn gevoeliger voor de verwevenheid tussen 

schoonheid en vrouwelijkheid omdat de betekenis van vrouwelijkheid voor een groot deel 

afhankelijk is van schoonheid (2007). In Woertman’s boek Moeders mooiste, de schone 

 
 

14 



schijn van uiterlijk (2003), beschrijft zij dat deze gevoeligheid vooral te maken heeft met de 

angst om oud (en dus lelijk) te worden. Volgens Woertman is dit het gevolg van de 

emancipatie van de vrouw. De tegenwoordig geëmancipeerde en arbeidsproductieve vrouw  

is naast haar moederschap namelijk ook een professional in het bedrijfsleven. Ze heeft 

daarom geen reden om oud en lelijk te zijn, omdat een aantrekkelijk uiterlijk tegenwoordig 

gekocht kan worden. Onaantrekkelijk zijn wordt dus als een keuze gezien. Daarbij worden 

vrouwen met een oud en lelijk uiterlijk ook met laksheid, onambitieus en nalatigheid 

geassocieerd. Er heerst dus de opvatting dat als een vrouw meer zorg besteedt aan het 

uiterlijk, dat ze er jonger uit kunnen zien maar ook vrouwelijker (Woertman 2003). Het 

schoonheidsideaal is in dat opzicht dus geen mythe van volmaaktheid meer. Het benadrukt de 

norm van vrouwelijkheid.   

 
Nu we aan het einde van dit hoofdstuk zijn aangekomen, zal ik in het volgende hoofdstuk de 

noodzakelijke achtergrondinformatie van de onderzoekslocatie beschrijven. Hierin zullen ook 

de concepten die in het theoretische kader uiteen zijn gezet in relatie worden gebracht met de 

onderzoekslocatie.  
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2. De context  
2.1 De Filippijnen 

De Filippijnen is een republiek gelegen in Zuidoost-Azië. Het land is een eilandenarchipel 

bestaande uit 7.107 eilanden, waarvan Luzon in het noorden en Mindanau in het zuiden de 

twee grootste eilanden zijn. De eilanden die zich tussen Luzon en Mindanau begeven, worden 

de Visaya-eilanden of Visayas genoemd (Heijmans 1999). Het eiland Cebu is onderdeel van 

de Visayas waar ik tussen februari 2009 en april 2009 mijn onderzoek heb verricht. Het 

onderzoek vond plaats in de hoofdstad van Cebu, Cebu City, en de aangelegen stad Mandaue 

City. Net als in de rest van de Filippijnen zijn er in deze steden nog steeds de vele culturele 

invloeden zichtbaar, merkbaar en voelbaar. Voornamelijk de  ± 300 jaar Spaanse 

overheersing, die werd gekenmerkt door machismo en katholicisme, en de bijna 50 jaar 

Amerikaanse bezetting hebben de oeroude tradities en de normen en waarden van de 

Filippijnen beïnvloed tot de cultuur hoe van nu. Met name als er gekeken wordt naar de 

sociaal culturele constructies van gender en seksualiteit heeft het koloniale verleden veel 

invloed gehad op de vorming van westerse normen en waarden over mannelijkheid en 

vrouwelijkheid (Garcia 2004; Heijmans 1999). Zo is het Spaanse machismo onder andere 

verantwoordelijk voor de hedendaagse machocultuur van de Filippijnen: mannen nemen een 

autoritair dominantere positie in dan vrouwen. Dit zorgt voor ongelijke man-vrouw 

verhoudingen en komt onder andere tot uitdrukking in de traditionele rolverdeling van een 

man en vrouw. Bijvoorbeeld, mannen worden geacht een publieke functie te bekleden met als 

gevolg dat hij financieel hoofdverantwoordelijk is voor het gezin. Vrouwen moeten 

daarentegen een private functie bekleden waarbij zij geacht worden thuis te blijven en te 

zorgen voor het huishouden en de kinderen.  Je kunt daarom stellen dat Filippijnse vrouwen 

zich dienstbaar naar het gezin moeten opstellen. Ze is daarmee een verlengstuk van de man, 

waardoor haar eigen autonomie wordt verdrongen. De Filippijnen kenmerkt zich daardoor als 

een patriarchale samenleving waarbij de sociale waardering van de man meer macht krijgt 

toegekend (Heijmans 1999). Ondanks de duidelijke differentiatie van de genderrollen kent de 

Filippijnen ook een derde sekse/gender variant: de bakla (in de Visayas een ‘bayot’ en in 

Mindanau een‘bantut’ ). In het engels wordt de bakla vertaald naar een ‘ladyboy’ of 

‘shemale’. Dat de bakla, ondanks de koloniale invloeden over sekse en gender, nog steeds in 

de samenleving vertegenwoordigd zijn, heeft voornamelijk te maken met de diepgewortelde 

traditionele en maatschappelijke functie van zijn ‘voorouders’. 
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2.2 De Bakla 

Tijdens de Spaanse bezetting van de Filippijnen kwamen de Spaanse veroveraars in 

aanraking met mannen die zich niet alleen verkleedden als vrouwen maar zich ook zo 

gedroegen. Dit was voor de Spanjaarden een verbijsterende ontdekking. De bayoguin, zoals 

ze werden genoemd, hadden in de prekoloniale tijd status en autoriteit. Zij vervulden een 

religieuze functie waarbij zij de toekomst voorspelde, boze geesten gunstig stemden, helende 

krachten hadden en bemiddelden bij ruzies tussen man en vrouw. De samenleving 

respecteerde de bayoguin omdat zij niet alleen een maatschappelijke functie vervulden, maar 

ook vanwege hun derde gender. Onder invloed van de Spaanse cultuur is de status van de 

bayoguin langzaam maar zeker afgenomen. Wat eerst als een derde gender werd gezien, werd 

uiteindelijk bestempeld als een ‘verdwaalde’ man. Zelfs de naamgeving veranderde van 

bayoguin naar bakla, wat letterlijke ‘verward’ en ‘laf’ betekent. Toch is de derde gender niet 

geheel uit het zicht verdwenen. Sterker nog, de bakla is nieuw leven ingeblazen en het is 

haast onvermijdelijk dat je ze in de Filippijnen tegen het lijf loopt (Rooijakkers 2005; Garcia 

2004). 

Tegenwoordig wordt er met een bakla een man bedoeld die zich in het dagelijks leven 

gedraagt en kleedt als een vrouw (wanneer dit andersom is, wordt dit aangeduid met het 

woord lakin-on). Waar een bakla zich precies bevindt op het continuüm tussen vrouw en 

man, is niet heel geheel duidelijk. Vanwege het biologische mannelijke geslacht zeggen veel 

bakla’s dat zij geen vrouwen zijn, omdat zij nooit kinderen zullen baren. Toch spreken 

sommige bakla’s over zichzelf ‘als vrouwen’ en anderen nemen nadrukkelijk een 

tussenpositie in. Zij benoemen zichzelf als ‘geen man, maar ook geen vrouw’ en eisen 

daarmee de positie van een derde sekse op. Zij beschouwen zichzelf daarom als een pusong 

babae, een man met een vrouwelijk hart. Desalniettemin, de psychische beleving oftewel de 

genderidentiteit van een bakla is meer vrouwelijk dan mannelijk (Rooijakkers 2005; Garcia 

2004; Nanda 2000).  

Omdat een bakla zich in het dagelijks leven gedraagt en kleedt als een vrouw, zou hij 

zich ook aangetrokken kunnen voelen tot mannen. Dit maakt hem volgens westerse 

begrippen homoseksueel omdat een bakla feitelijk een man is die op hetzelfde geslacht valt. 

Echter, de uitdrukking van zijn genderidentiteit in het openbaar, vertoont gedragspatronen die 

volgens de norm gebruikelijk worden geacht voor een vrouw. In het wordingsproces heeft de 

bakla er immers bewust voor gekozen om als man de overstap te maken naar een vrouw, te 

weten een heteroseksuele vrouw omdat hij dit in zijn psychische beleving zo ervaart. Dit zou  

bevestigd kunnen worden door het type man waar de bakla op valt en naar op zoek is. Deze 
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moet van ‘heteroseksuele’ aard zijn, ook wel tunay na lakake genoemd oftewel ‘echte 

mannen’. Omdat de bakla maatschappelijk en dus ook seksueel een vrouwelijke genderrol 

aanneemt, wordt een (seksuele) relatie met een  tunay na lakake daarom niet als een 

homoseksuele relatie gezien. In de relatie is er een duidelijk onderscheidt tussen de man en 

wie vrouw is, wat tijdens de seks ook terugkomt in de vorm van de ontvangende en de 

binnendringende rol. Het penetreren wordt gezien als een mannelijke daad en bevestigd 

iemands mannelijke identiteit, oftewel de mannelijke identiteit van de tunay na lakake.  De 

ontvangende rol bevestigd niet alleen de bakla zijn vrouwelijke identiteit, maar het 

transformeert hem in de samenleving ook tot een vrouw (Cannel 1999; Garcia 2004; Nanda 

2000). Wat je hieruit kan opmaken is dat homoseksualiteit in de Filippijnen niet altijd 

gebaseerd is op seksueel contact met hetzelfde geslacht. In dat opzicht kan er dus niet vanuit 

worden gegaan dat een bakla per definitie een homoseksueel is. Echter, de westerse ideologie 

net als de christelijke normen en waarden omtrent seksualiteit zijn tijdens de Spaanse en 

Amerikaanse bezetting op den duur onderdeel geworden van de Filippijnse cultuur. Niet 

alleen heeft dit de westerse betekenis van homoseksualiteit geïntroduceerd, maar ook 

westerse normen en waarden omtrent mannelijkheid en vrouwelijkheid. Door deze invloeden 

is de scheidslijn tussen de gender- en seksuele identiteit van een bakla erg dun geworden 

(Garcia 2004). Wanneer de term bakla wordt gebruikt, kan er daarom ook verwezen worden 

naar iemands homoseksuele geaardheid of het vrouwelijke gedrag van een man (dat vaak 

geassocieerd wordt met homoseksualiteit). Wanneer het woord in deze context wordt 

gebruikt, dan wordt er verwezen naar iemands seksuele identiteit in plaats van iemands 

genderidentiteit. Naast dat bakla verwijst naar homoseksuelen, worden hier ook travestieten 

of transseksuelen onder verstaan, omdat travestieten en transseksuelen in de Filippijnen vaak 

geassocieerd worden met homoseksualiteit. In dat opzicht is bakla in feite een verzamelterm 

om ‘afwijkend’ seksueel gedrag aan te geven. In deze context heeft het woord dan ook een 

negatieve betekenis. Dit maakt het begrip zo complex. Enerzijds is een bakla een verwijzing 

naar een genderidentiteit maar tegelijkertijd is het ook een benaming om iemands seksuele 

geaardheid (negatief) te benadrukken (Garcia 2004; Cannel 1999; Whitam & Mathy 1986).  

Gender en seksualiteit zijn echter twee begrippen die los van elkaar moeten worden 

gezien. Het hebben van een bepaalde gender hoeft niet per definitie te betekenen dat het 

gelieerd is aan een bepaalde seksuele geaardheid. Echter, de bakla’s van tegenwoordig 

kunnen zichzelf wel een homoseksuele identiteit toe-eigeningen om zich makkelijker aan 

derden te kunnen uitleggen (Cannell 1999). Of er dan ook daadwerkelijk gesproken kan 

worden over een homoseksuele geaardheid, laten we voor nu in het midden.   
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Omdat het woord bakla ook een negatieve betekenis kan hebben zal ik vanaf nu de 

derde gender in de Filippijnen aanduiden met Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten. 

Met Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten verwijs ik enkel naar de genderidentiteit en 

niet de seksuele identiteit van een bakla.  

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zijn vaak werkzaam bij bijvoorbeeld een 

kapperszaak, een schoonheidssalon of naaiatelier. Omdat zij zich in hun beroep vaak bezig 

houden met uiterlijke verzorging of vertoning, staat de Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderist bekend als een artistieke ‘kunstenaar’ of mediator bij het creëren, imiteren en 

transformeren van schoonheid. Filipino’s zien de ‘male-to-female’ transgenderist daarom als 

een expert van schoonheid. Zij worden door de bevolking niet alleen bewonderd om hun  

creatieve en artistieke manier van zelfpresentatie, maar ook hoe zij anderen tot een 

‘schoonheid’ kunnen transformeren (Cannell 1999). Naast de zonet genoemde beroepen is het 

dan ook niet verwonderlijk dat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten veel 

vertegenwoordigd zijn in de entertainment industrie. Binnen deze industrie draait het om 

‘beauty & glamour’. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten treden dan ook regelmatig 

op met zang en dans in nachtclubs, bars, restaurants en/of op andere locaties waar 

entertainment nodig is. Ook doen zij vaak mee aan schoonheidswedstrijden. Niet alleen is de 

Filippijnse bevolking erg gesteld op schoonheidswedstrijden, het is ook erg populair onder 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten (Johnsen1996). 

Het meedoen aan een schoonheidswedstrijd of bij het kiezen van een beroep, draait 

het bij Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten vaak om een bevestiging, al dan niet 

publiekelijk, van hun vrouwelijkheid. Het kan gezien worden als een handelingsruimte om 

bevestiging en erkenning te krijgen voor hun genderidentiteit (Cannell 1999; Johnson 1996). 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zijn daarom heel begaan met het bestuderen van 

vrouwelijkheid. Niet alleen oefenen zij met vrienden bijvoorbeeld hun manier van lopen, een 

glimlach en/of poses, ook trekken ze lering uit de ‘performance’ van soortgenoten in 

bijvoorbeeld de nachtclub of bij schoonheidswedstrijden. Waar het vooral om gaat is het 

perfectioneren van hun vrouwelijkheid (Cannell 1999). Het vrouwelijke schoonheidsideaal 

kan daar van grote invloed op zijn.  

 

2.3 Schoonheid in de Filippijnen 

Eerder is aangegeven dat het vrouwelijke schoonheidsideaal de norm benadrukt van 

vrouwelijkheid. Het fungeert als een meetlat van vrouwelijkheid waar veel vrouwen maar dus 

ook Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zich aan kunnen spiegelen. In de vorige 
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paragraaf is opgemerkt dat opvattingen over seksualiteit en genderperformativiteit beïnvloed 

zijn door het koloniale verleden van de Filippijnen. Door de verwevenheid van schoonheid en 

genderperformativiteit, zien we in de Filippijnen ‘schoonheidscodes’ terugkomen die vanuit 

het koloniale verleden onderdeel zijn geworden van de Filippijnse samenleving, maar ook 

worden (her)bevestigd door media uitingen die door het proces van globalisering de wereld 

overgaan. Maar welke westerse schoonheidskenmerken worden er in de Filippijnse 

samenleving benadrukt en tot norm verheven?  

Omdat in het westen, zeker in het verleden, ‘witheid’ gezien wordt als dominante 

etnische positie, is dit in de Filippijnen een belangrijk aspect geworden bij het definiëren van 

iemands sociale klasse maar ook de ‘performance’ van schoonheid. Schoonheid en sociale 

klasse zijn in de Filippijnen sterk met elkaar verweven. Bijvoorbeeld, een donkere huid wordt 

minder mooi gevonden omdat het geassocieerd wordt met de arbeidsklasse. Een blankere 

huid wordt daarentegen mooier gevonden omdat het geassocieerd wordt met de eliteklasse. 

De dominante positie van ‘witheid’ brengt een sociale prestige met zich mee wat men in de 

‘performance’ van schoonheid tot uiting wil brengen (McFerson 2002; Kenny 1995). Het is 

daarom dat Filipino’s zich niet al te graag willen blootstellen aan de zon. Een paraplu als 

maatregel om de kleuring van de huid tegen te gaan, is op de Filippijnen niet ongebruikelijk. 

Ook worden cosmetica producten gebruikt zoals zonnebrandlotion en/of ‘whitening’ 

producten die het pigment van de huid aantasten. Dit laatste heeft als gevolg dat de huid wel 

blanker wordt, maar het verhoogt het risico op kanker en andere gezondheidsproblemen 

(McFerson 2002; Kenny 1995). 

De sociale gelaagdheid van ‘witheid’ maakt ook dat andere uiterlijke (blanke) 

kenmerken belangrijk worden gevonden. Zo vinden Filipino’s bijvoorbeeld een spitse neus 

mooier dan een platte neus en wordt donker haar lichter geverfd. Deze 

schoonheidskenmerken zijn in de Filippijnen belangrijk, maar blijven ook belangrijk omdat 

het vaak bevestigd wordt door de film en entertainment industrie en de westerse 

consumptiecultuur (McFerson 2002; Kenny 1995; Go et al. 2007).  

In de westerse consumptiecultuur zijn ‘blanke schoonheden’ vaak het gezicht van 

reclames en andere media uitingen die in de Filippijnen een grote invloed hebben op het 

besef van het vrouwelijke schoonheidsideaal (McFerson 2002; Kenny 1995; Go et al. 2007).  

Als er gekeken wordt naar Filippijnse cover modellen, valt het volgens Go et al. (2007) op 

dat het uiterlijk van Filippijnse vrouwen niet overeenkomt met een traditioneel filippijns 

uiterlijk, welke gekenmerkt wordt door lang stijl zwart haar, een getinte bruine huid, platte en 

bredere gezichtskenmerken en een gemiddelde lengte. Filippijnse cover modellen worden 
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meer naar het evenbeeld van een mestiza, een halfbloedje, geportretteerd.  Een mestiza bezit 

over het algemeen schoonheidskenmerken die meer met ‘witheid’ worden geassocieerd. Ze 

zijn langer, hebben een wittere huid en zijn in het gezicht spitser. Dat Filippijnse tijdschriften 

ervoor kiezen een mestiza op de cover te zetten, toont niet alleen aan welke waardering de 

Filippijnse maatschappij aan het uiterlijk geeft, maar dat bepaalde westerse 

‘schoonheidscodes’ ook een norm van schoonheid zijn binnen de Filippijnse samenleving 

(Go et al. 2007)    
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3. Vrouwen in ontwikkeling 

Je ben een ‘hij’ of een ‘zij’. Althans, normaalgesproken is het duidelijk of je mannelijke of 

vrouwelijke aanspreekvormen gebruikt, maar gezien mijn onderzoeksgroep niet (volledig) 

man en niet (volledig) vrouw is stond ik in het begin van mijn onderzoek voor een klein 

dilemma. Ik had er niet goed over nagedacht welke aanspreekvorm ik zou gebruiken. Iets 

waar ik normaalgesproken niet over nadacht, was opeens geen vanzelfsprekendheid meer. 

Overrompeld door de gedachte besefte ik dat ik hierin een bewuste keuze moest maken. Uit 

alle zekerheid heb ik mijn eerste informanten daarom maar gevraagd naar hun voorkeur. 

Misschien was er wel een derde variant waar ik geen weet van had. Enthousiast lieten ze 

blijken dat de vrouwelijke aanspreekvorm meer gepast was maar ook gewild is. Dit 

bevestigde mij dat ik niet alleen de vrouwelijke aanspreekvorm moest gebruiken, maar ik 

betrapte mezelf dat ik even in verwarring werd gebracht door hun (trans)genderidentiteit. Het 

was typisch om te merken dat ik via taal niet anders dan kon teruggrijpen op de 

seksedichotomie. Uit respect voor hun (trans)genderidentiteit en om hij/zij-verwarring te 

voorkomen, zal ik Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten in deze scriptie daarom met 

de vrouwelijke aanspreekvorm omschrijven.  

 Zonet liet ik al even liet blijken dat de tweedeling van de aanspreekvormen een 

bevestiging is voor het tweeslachtige gedachtegoed van de maatschappij. De ontwikkeling 

van de (trans)genderidentiteit is onderhevig aan dit systeem van de seksetweedeling, welke 

we in dit hoofdstuk dan ook nader zullen exploreren. Om dat te kunnen doen wordt er in de 

eerste paragraaf de bewustwording van hun (trans)genderidentiteit uiteengezet. In de tweede 

paragraaf beschrijf ik de complexiteit van het zelfbeeld en in de laatste paragraaf wordt er 

ingegaan op rolmodellen, die de ontwikkeling van hun (trans)genderidentiteit kunnen 

beïnvloeden.  

 

3.1 Vrouwen gevangen in een mannenlichaam 
 

“Ik ben een vrouw, maar ik zit gevangen in een mannenlichaam”. 
 

Het bovenstaande citaat werd door veel van mijn informanten gebruikt om aan te geven dat 

hun gevoelens jegens hun gender niet in overeenstemming zijn met het biologische lichaam. 

Om echter tot dit besef te komen gaat er bij Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten een 

heel proces aan vooraf. In de interviews ging ik met mijn informanten daarom vaak terug in 

het verleden waarin zij de aanloop en motivatie van hun transformatie tot een vrouw aan mij 
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uitlegden. Wat ik vaak van ze te horen kreeg is dat als zij terugblikten op hun kinderjaren, zij 

gedragspatronen vertoonden die zij achteraf konden terugbrengen naar hun 

(trans)genderidentiteit. In de voorloop van hun transformatieproces laat elke informant dan 

ook blijken dat zij ongeveer rond hun 7e of 8e levensjaar zich bijvoorbeeld graag verkleedden 

als een meisje, dat zij met meisjesachtig speelgoed speelden en ook vaak meer vriendinnetjes 

dan vriendjes hadden. Vergelijkbare uitspraken als het navolgende citaat werden dan ook 

vaak ten gehore gebracht. 

   

“Ik denk dat het echt begon toe ik in de groep 4 of 5 zat. Ik vond het zo leuk om met 

meisjes te spelen en meisjesspelletjes te doen.  […] En als ik met jongens omging, 

voelde ik me altijd wel verlegen. Maar ik begreep niet echt waardoor dat kwam”.1 

 

Dat het experimenteren met ‘meisjesachtig’ rolgedrag, diepgewortelde gevoelens van gender 

ontevredenheid zijn, werd op die leeftijd vaak nog niet beseft. Wat wel opgemerkt moet 

worden is dat uiteraard niet alle jongens die ‘meisjesachtig’ gedrag vertonen direct ‘male-to-

female’ transgenderisten zijn. Echter, voor mijn informanten geldt dat dit gedragskenmerken 

waren waaruit zij achteraf konden opmaken dat zij niet ‘normaal’ jongens gedrag vertoonden.  

Pas rond de puberteit werd voor veel informanten duidelijk dat zij in hun 

(trans)genderidentiteit meer vrouw dan man waren. Neem bijvoorbeeld Bonita, een 27-jarige 

‘male-to-female’ transgenderist woonachtig in Mandaue City.  Zij was één van mijn vaste 

informanten waar ik regelmatig een bezoek aan bracht en gesprekken mee voerde over haar 

(trans)genderidentiteit. Toen wij in een interview over haar transformatieproces spraken, liet 

zij blijken dat zij steeds meer de behoefte kreeg om zich als een meisje te gedragen. Dit 

bracht zij in de praktijk door op de duur meer vrouwenkleding te dragen.  

 

“Toen ik jong was gedroeg ik me al heel ‘gay’. Maar misschien werd het mij meer 

duidelijk toe ik op de middelbare school zat. Ik begon steeds meer te laten zien dat ik 

een vrouw was. […] Maar op de middelbare school kon je alleen geen meisjeskleding 

dragen. Je bent namelijk verplicht een [mannelijk] schooluniform te dragen. Dus 

droeg ik buiten schooltijd hele uitdagende korte broekje enzo. Maar pas na de 

middelbare school ben ik echt een vrouw geworden. Ik liet mijn haar lang groeien en 

begon sexy kleding te dragen zoals spaghetti- of ‘off shoulder’ tops. En toen ik een 

                                                            
1 Interview: Angelique (19-03-2009), Mandaue City 
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baan kreeg, dat was de tijd dat ik vrij was om alles te doen. Ik wist dat ik mezelf kon 

onderhouden en dat niemand me kon stoppen. Ik kon eindelijk de dingen doen die ik 

zelf wilde en echt een vrouw zijn”2.  

Niet alleen werd voor Bonita duidelijk dat zij zich in haar puberjaren meer wilden uiten als 

vrouw, maar het bovenstaande citaat beschrijft ook dat naarmate Bonita ouder werd zij zich 

steeds meer los maakte van de gedragingen die bij een man horen. Dit maakt duidelijk dat 

Bonita middels het dragen van vrouwenkleding op zoek ging naar haar eigen identiteit 

oftewel een bestaansrecht als ‘male-to-female’ transgenderist. Uit andere interviews van mijn 

onderzoek kwamen vergelijkbare verhalen ter sprake. Ook bij hun kwam het 

transformatieproces niet zomaar van de één op de andere dag tot uitdrukking. Net als Bonita 

ondervonden zij in een geleidelijk proces dat hun geestelijke gesteldheid inconsistent was aan 

hun biologische lichaam. Vooral in hun puberjaren brachten zij dit tot uitdrukking door zich 

steeds meer naar het evenbeeld van een vrouw te kleden en te gedragen.  

 

3.2 What’s in the name? 

In Labangon, een wat armere subdivisie in Cebu City, verandert  het straatbeeld drastisch 

wanneer de zon onder gaat. Het verkeer neemt langzaam af, mensen verdwijnen naar hun 

huizen, kinderen spelen niet meer op straat en de straatverkopers zijn in geen velden en 

wegen meer te bekennen. Wat voorheen een drukbezochte straat was is nu een oase van rust. 

Toch is het straatbeeld niet helemaal verlaten. Vergaderende fietstaxi’s, zwerfhonden, 

dronken mannen, bedelende straatkinderen maar ook rondhangende ‘ladyboy’s’, scharrelen in 

de avonduren regelmatig over straat op zoek naar sociaal vertier, geld of drank. Het is de tijd 

van sociale interactie. Tijdens het onderzoek was ik daarom regelmatig in Labangon. Niet om 

mijzelf net als anderen kapot te drinken, maar om met mijn informanten te zijn die ik daar 

had leren kennen. Ik had op een gegeven moment zelfs een favoriet plekje om mijn 

informanten te ontmoeten en te kletsen over de avonturen van de dag. We spraken dan ook 

regelmatig af bij mijn geliefde straatkapelletje waar we vaak tot diep in de nacht hebben 

zitten kletsen. Op één van deze avonden probeerde één van mijn informanten, de 24-jarige 

Markus, mij aan de hand van haar naam duidelijk te maken hoe zij tegen haar 

(trans)genderidentiteit aankijkt. Wat waarschijnlijk al is opgevallen is dat Markus, in 

tegenstelling tot andere Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten, een mannennaam 

heeft. Hoewel Markus in het verleden wel vrouwennamen heeft aangenomen, legde zij mij uit 
                                                            
2 Interview: Bonita (24-03-2009), Mandaue City 
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dat zij tegenwoordig haar eigen naam verkiest boven een pseudoniem. Haar motivatie om 

haar naam niet meer te veranderen komt voort uit haar persoonlijke overtuiging dat de 

omgeving je pas echt kan waarderen als je ook kan laten zien wie je werkelijk bent. 

Persoonlijk betekent dit voor Markus dat ze niet zou moeten ontkennen dat ze ook een man 

is. Haar biologische lichaam maar dus ook haar mannelijke naam, is immers onderdeel van 

haar identiteit. Het maakt haar tot de persoon wie ze nu is. Haar gegeven naam wil ze daarom 

aanhouden, omdat het in zekere zin ook een symbolisch betekenis heeft. Ze wil zich niet 

verstoppen voor haar (trans)genderidentiteit. Nu moet niet worden gedacht dat Markus  haar 

vrouwelijke identiteit daardoor ontkent. Markus heeft gevoelsmatig meer een hang naar de 

vrouwelijke gender en wil er ook graag uitzien als een vrouw. Echter, het aannemen van een 

fictieve naam geeft Markus het gevoel dat zij zichzelf in haar identiteit verloochend3. 

Nu is Markus een uitzondering op de regel wat betreft vrouwennamen, maar de 

essentie van het verhaal is dat Markus zich realiseert dat zij ondanks haar vrouwelijke 

gevoelens nooit volledig een vrouw kan worden. Ook al zou ze volledig een vrouw willen 

zijn, haar biologische lichaam zal haar er altijd aan blijven herinneren dat ze ook een man is. 

Markus accepteert dit en ziet in dat haar eigen identiteit meer een soort tussenidentiteit is, ze 

is zowel man als vrouw. Tegenwoordig probeert Markus zich dan ook niet voor zijn identiteit 

te schamen. Het gebruiken van haar eigen naam is een manier om dit uit te drukken.  

Net als Markus hebben andere Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten veel 

woorden nodig om hun (trans)genderidentiteit onder woorden te brengen. Veel van mijn 

informanten hebben dan ook moeite hun (trans)genderidentiteit te definiëren als een op 

zichzelf staande identiteit. Elke Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderist beschrijft het wel 

op een andere manier. Het overeenkomstige is echter dat zij net zoals Markus hun 

(trans)genderidentiteit beschrijven als een tussenidentiteit. Om hun tussenidentiteit te 

verwoorden gebruiken zij daarom vaak de begrippen ‘ladyboy’ of ‘shemale’. De 

tweeslachtigheid van het woord maakt het echter moeilijk om het te communiceren als een op 

zichzelf staande identiteit. Wat je daarom merkt is dat Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten zichzelf in plaats van een ‘ladyboy’ het merendeel van de tijd 

homoseksuelen noemen. Ook wanneer ze naar vrienden of andere ‘male-to-female’ 

transgenderisten verwijzen, gebruiken ze het Engelse woord ‘gay’.  

 

 
                                                            
3 Informeel gesprek: Markus (15-04-2009), Cebu City 
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3.3 Copyartists 

Markus is een zangeres in één van de grotere stripclubs in Cebu City. Ze werkt daar voor een 

magere P300 per avond en tussen de stripacts door zingt ze twee nummers voor de gasten. 

Om extra bij te verdienen treedt ze daarom ook op tijdens feesten en partijen. Met zang en 

haar voormalig opgedane komedietraining probeert ze dan meestal de gasten te entertainen. 

Zang is echter haar passie. Haar zangtalent is uitzonderlijk goed en tijdens de momenten dat 

ik haar hoorde zingen, verbaasde ik me elke keer weer dat Markus nog geen platencontract 

heeft. Toen ik haar vroeg of ze ook op zangles zat, zei ze dat ze vroeger wel in een koor heeft 

gezongen, maar dat haar idolen haar het meeste hebben geleerd. Markus verduidelijkt dit 

door te vertellen dat zij haar zang vooral heeft laten inspireren door Mariah Carry en Celine 

Dion. Dit zijn haar grootste idolen en het genre wat ze zingt zijn dan ook meestal nummers 

van deze artiesten. Via de karaoke heeft ze geleerd om hun liederen te zingen en omdat haar 

eigen stem ongeveer gelijk is aan dat van haar idolen, was haar doel om de liederen op exact  

dezelfde wijze te zingen. Het oefenen is volgens Markus ook gelukt, omdat mensen haar zang 

vaak niet voor echt aanzien. Tijdens veel optredens krijgt Markus dan ook kritiek dat ze aan 

het playbacken is4.  

Naast het feit dat Mariah Carry één van haar favoriete zangeressen is, vind ze haar 

ook heel mooi. Markus vertelde dat zij vroeger niet alleen qua stem maar ook met het 

uiterlijk en in haar gedrag op haar wilde lijken. Naarmate Markus ouder werd is die behoefte 

verdwenen, maar Markus laat wel blijken dat ze nog altijd wel naar vrouwen kijkt om 

bepaalde eigenschappen over te kunnen nemen. Ze voegde er zelfs het volgende op toe. 

 

“‘Ladyboy’s zijn erg getalenteerd omdat wij weten hoe wij goede ‘copyartists’ kunnen  

zijn. Daarom zien we er soms ook mooier uit dan echte vrouwen”5.  

 

In het citaat spreekt Markus over ‘copyartists’. Wat Markus hiermee bedoelt is dat Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten erg begaan zijn in het bestuderen en reconstrueren van 

andermans uiterlijk, maar ook talent en gedrag. Markus legde mij uit dat het meestal om 

‘sexy vrouwen’ gaat waaruit ze een voorbeeld trekt.6 Niet alleen voor Markus maar ook veel 

andere informanten trekken lering uit nationale/internationale beroemdheden. Bepaalde 

                                                            
4 Informeel gesprek: Markus (11-03-2009), Cebu City 
5 Interview: Markus (14-03-2009), Cebu City 
6 Interview: Markus (14-03-2009), Cebu City 
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uiterlijke kenmerken zoals de billen, borsten, neus, haarstijl etc. van bijvoorbeeld een Jennifer 

Lopez, zijn volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten voorbeelden van 

geambieerde eigenschappen. Echter, het uiterlijk van beroemdheden zijn slechts voorbeelden 

van perfectie. Het is niet zo dat zij zich er helemaal aan kunnen en willen spiegelen. De 

uiterlijke schoonheidskenmerken zijn eerder uitgangspunten waar zij op kunnen letten en 

eventueel verwerken in hun eigen zelfpresentatie.  

Naast het bestuderen van uiterlijk is het gedrag en andermans talent even belangrijk. 

De dansvaardigheden van een Britney Spears, Beyoncé, Shakira of Rihanna zijn onder 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten erg geliefd. Ze vinden dat deze artiesten naast 

hun zang ook sexy kunnen dansen en zouden bepaalde bewegingen ook zelf willen 

beheersen. Omdat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten regelmatig optreden of 

meedoen aan schoonheidswedstrijden, is het volgens hun van groot belang dat je een talent 

beheerst. Zonder talent kun je anders niet het podium betreden. Informanten zoals Markus 

laten dan ook zien dat er veel tijd wordt gestoken in het perfectioneren van talent. Andere 

informanten leggen de focus op dans en oefenen dan ook net zo lang tot dat ze de gehele 

choreografie van Beyoncé’s nieuwste videoclip ´Single Ladies’ kennen. Dit zijn maar een 

paar voorbeelden waar Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten op letten. Echter, de 

essentie is dat zelfstudies naar vrouwelijke eigenschappen en/of uitingsvormen een belangrijk 

onderdeel is in het perfectioneren van hun vrouwelijkheid. Het navolgende citaat maakt 

nogmaals duidelijk hoe vrouwelijkheid deels geleerd wordt door het af te kijken bij anderen.  

 

“We leren het van onszelf, maar we zien het bijvoorbeeld ook op de televisie. Ik kijk dan 

graag naar ze en probeer het thuis ook bij mezelf uit. […] En we hebben ook vrienden die bij 

schoonheidssalons werken. Zijn vertellen ook hoe we make-up moeten gebruiken enzo. […] 

We experimenten met ons zelf en met elkaar en sommige adviseren ons ook. Maar meestel 

leren we het door naar anderen te kijken”7. 

 

 Hoewel nationale en/of internationale beroemdheden erg belangrijke voorbeelden  

kunnen zijn, zijn de grootste rolmodellen de mensen uit hun eigen omgeving. Met name de 

lotgenoten die zij persoonlijk kennen geven Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten niet 

alleen het gevoel dat ze begrepen worden, maar lotgenoten die al verder zijn in de vorming 

van hun identiteit kunnen andere Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten helpen in de 

                                                            
7 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
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ontwikkeling van hun eigen identiteit. Volgens veel Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten zijn ‘oudere’ ‘ladyboy’s’ hierin vaak degene met een voorbeeldfunctie.  

Neem bijvoorbeeld mijn informant Cintia. Zij is in Mandaue City een wat oudere, 

maar gerespecteerde ‘ladyboy’. Cintia wordt niet alleen gerespecteerd omdat zij de oprichter 

en manager is van de ‘ladyboy’-dansgroep de ´Girlettes’, maar ook omdat zij haar 

danseressen verbetertechnieken meegeeft hoe zij zichzelf als vrouw beter kunnen presenteren 

naar het publiek. Cintia vertelde mij dat zij tijdens dansrepetities met de  ‘Girlettes’ de 

‘ladyboy’s’ bijvoorbeeld instrueert altijd te lachen, hoe ze met hun heupen sierlijker kunnen 

lopen, en hoe ze met hun handen sierlijke bewegingen kunnen maken om hun vrouwelijkheid 

meer te accentueren8. De leden van de ‘Girlettes’  waarderen dit enorm en kijken dan ook erg 

tegen haar op. Volgens veel informanten is Cintia een voorbeeld hoe ze op latere leeftijd ook 

willen zijn. Zij is op haar leeftijd nog mooi, ze is succesvol, slim, getalenteerd, treedt nog 

regelmatig op en heeft een Engels vriendje met wie ze samen woont9.    

Cintia heeft nooit haar leeftijd aan mij willen vertellen. Ze zei dat het niet gepast is 

voor een vrouw om haar leeftijd te vertellen. Ondanks haar eigen zeggen schat ik haar toch 

niet heel erg op leeftijd, ongeveer begin veertig. Ze heeft net als mijn andere informanten een 

jeugdige uitstraling, maar wat aan Cintia belangrijk was is dat zij mij liet inzien dat zij een 

voorbeeldfunctie vervulde. Ook in de vriendengroep van Markus was dit duidelijk te merken.  

Markus is dan niet zo oud als Cintia, maar zij is wel één van de oudere ‘ladyboy’s’ in haar 

vriendengroep. Samen met haar vriendinnen 22-jarige Daisy en 26-jarige Kristal waren ze 

niet alleen een voorbeeld voor elkaar, maar vooral naar de jongere generatie wilden zij hun 

kennis met hun delen. Daisy leerde de jongere generatie bijvoorbeeld directer op mannen af 

te stappen10. Kristal was goed in dans en leerde hun de choreografie van bepaalde dansen11. 

Markus had meer een filosofische insteek en probeerde haar vrienden in te laten zien dat ze 

vooral van zichzelf moesten houden12. In het gedrag en hun houding van jongere ‘ladyboy’s’ 

kon je er daarom soms goed uithalen van wie zij bepaalde eigenschappen hadden 

overgenomen. Het ‘na-papagaaien’ kan daarmee gezien worden als een onderdeel in hun 

zoektocht en hun ontwikkeling van hun (trans)genderidentiteit.  

                                                            
8 Informeel gesprek: Cintia (16-03-2009), Mandaue City 
9 Informeel (groeps)gesprek: Girlettes (16-03-2009), Madaue City 
10 Informeel gesprek: Daisy (15-04-2009), Cebu City 
11 Obervatie: Kristel (14-04-2009), Cebu City 
12 Informeel gesprek: Markus (15-04-2009), Cebu City 



 
 

29 

4. De perceptie van het lichaam en het schoonheidsideaal 

Een ‘maatschappelijk geaccepteerd’ vrouwelijk lichaam speelt een belangrijke rol bij de 

lichamelijke presentatie van Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten. Het dragen van 

enkel vrouwenkleding is in veel gevallen daarom niet voldoende willen Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten ook door de maatschappij gezien worden als vrouw. Dit hoofdstuk 

zal dieper ingaan op het transformatieproces van het lichaam en hoe het vrouwelijk 

schoonheidsideaal daar een rol bij speelt. De eerste paragrafen zullen daarom de uiterlijke 

geslachtskenmerken verder in detail bespreken, maar ook beschrijven waarom het 

vrouwelijke schoonheidsideaal daarvan in het verlengde ligt en wat dit te maken heeft voor 

het maatschappelijk belang van Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten.   

 

4.1 Het toepassen van schoonheidscodes  

 

“Als een ‘gay’, moeten we proberen er altijd mooi uit te zien. Ik bedoel lichamelijk hè. 

Want we weten dat het een wedstrijd is. Het lijkt namelijk dat als je er mooier uitziet, 

je ook beter wordt behandeld door mannen, maar ook door iedereen in je 

omgeving”13.    

 

Met deze woorden maakte de 25-jarige Angelique mij duidelijk dat Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten dagelijks een strijd aangaan met mensen in de maatschappij. Elke 

dag worden ze wel geconfronteerd met hun ‘anders’ zijn. Maar om met de man-vrouw 

dichotomie om te gaan constateert ze dat schoonheid een middel is dat minder kritiek en 

discriminatie teweeg brengt. Haar omgeving reageert dan anders op haar. In het vervolg van 

het interview liet zij mij dit nogmaals blijken aan de hand van het volgende citaat.  

 

“Eerst voelde ik me echt heel klein. Mensen zagen me niet staan. Het was alsof ik een 

heel simpel persoon was, een niemand. Maar toen ik mijn borsten had, geld en al deze 

veranderingen, werd ik opeens door mensen opgemerkt. […]Je ben niemand als je 

niet het uiterlijk, het lichaam of het gezicht hebt”14. 

 

                                                            
13 Interview: Angelique (19-03-2009), Mandaue City 
14 Ibidem. 



Angelique laat hiermee zien dat ‘haar’ transformatie wel een conform vrouwelijk uiterlijk 

moet hebben, wil zij ook sociale erkenning en acceptatie verkrijgen. Je bent anders een 

‘nobody’, een persoon die er niet toe doet of niet bestaat. Je kunt daarom stellen dat de 

motivatie om jezelf bewust te transformeren dus niet alleen een gevoelsmatige behoefte is, 

het staat ook in wisselwerking met de maatschappij. Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten zijn daarom erg begaan in het nastreven van de ideale vrouwelijke 

schoonheid. Het is voor Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zelfs een dagelijkse 

bezigheid om de ideale schoonheid onderdeel te maken van hun identiteit.  Hierbij gelden 

bepaalde ‘schoonheidscodes’ die elke Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderist probeert na 

te leven. 

 

Angelique was een belangrijke informant tijdens mijn onderzoek. Niet alleen heb ik via 

Angelique contact kunnen krijgen met veel van haar vrienden, zij was voor het onderzoek een 

voorbeeld hoe schoonheid centraal kan staan in het leven van Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten. Zo heb ik Angelique leren kennen in Mandaue City. Mandaue City staat 

bekent als de ‘gay capital’ van de Filippijnen en tijdens mijn eerste bezoek stond ik perplex 

van het feit dat er zoveel ladyboy’s en homoseksuelen over straat liepen. Het is een ‘wahalla’ 

voor een antropoloog die op zoek is naar ‘male-to-female’ transgenderisten. Ik heb Angelique 

daarom ook in het straateettentje de ‘cantonan’ leren kennen. De ‘cantonan’ dankt zijn naam 

aan het noodle gerecht ‘pancit canton’ en is het eindstation waar Angelique en veel van haar 

ladyboy vrienden dagelijks in de avonduren bijeenkomen om samen aan de borrel te gaan. 

Het viel mij op dat Angelique en haar vrienden er anders uitzagen dan de ladyboy’s die ik in 

andere wijken had ontmoet. Ze zagen er meer verzorgd uit, waren degelijk maar toch sexy 

gekleed, hadden zachte maar natuurlijke gezichtjes èn veel hadden ook borsten. Bij sommige 

was zelfs moeilijk vast te stellen of ze wel ladyboy’s waren. De gelijkenis met een vrouw was 

zo sterk dat ik het moeilijk vond om ze in eerste instantie te benaderen en over hun gender te 

praten. De gedachte ‘stel dat ik het mis heb’ ging constant door mijn hoofd en het duurde ook 

even voordat ik het zeker wist en achter mijn cola vandaan kwam om mezelf te introduceren. 

Angelique bleek al snel erg willig te zijn om over het ladyboy bestaan te vertellen. 

Angelique’s bereidwilligheid er over te praten maakte het ook makkelijker haar vrienden in 

het gesprek te betrekken. Al snel werden er telefoonnummers uitgewisseld om elkaar ook 

eens persoonlijk te ontmoeten.  

Toen Angelique over haar heupinjecties begon, bood mij dit de gelegenheid tijdens 

onze eerste kennismaking in te gaan op haar operatieve en cosmetische ingrepen. Op haar 
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borsten was ze nog het meest trots. Ze was er zelfs zo trotst op dat zij mij aanbood om aan 

haar borsten te voelen. Dan kon ik volgens Angelique zelf ondervinden of deze operatie was 

gelukt of niet. Hoewel ik nooit siliconen borsten had aangeraakt sloeg ik het aanbod 

vriendelijk af. Ik vond het toch iets te veel van het goede om ook nog eens in het bijzijn van 

haar vrienden haar borsten te betasten.  

De kennismaking met Angelique en haar vrienden was een doorslag in mijn 

onderzoek. Het was niet alleen een goede exploratie ter voorbereiding van mijn interviews, 

maar het was boven alles zeer nuttig om te achterhalen welk vrouwelijk uiterlijk geambieerd 

wordt.  Zo werd mij tijdens meerdere bezoeken aan de ‘cantonan’ en in interviews duidelijk 

dat er aan de basis van een mooi vrouwelijk uiterlijk een natuurlijke uitstraling ligt. Hoe deze 

uitstraling eruit ziet wordt door Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten vaak 

samengevat in de slogan“simplicity is beauty”. In het navolgende citaat maakt 25-jarige 

Gretchen, een vriendin van Angelique, duidelijk wat er met de interpretatie van de slogan 

wordt bedoeld.  

 

“Simplicity is beauty. Het betekent bijvoorbeeld niet dat je geen make-up mag 

opdoen. Je moet zelfs een beetje make-up op doen, omdat het je wat meer kleur geeft. 

En daarbij is het ook aantrekkelijk. Maar je moet gewoon niet teveel op doen. 

Gewoon een klein beetje om je gezicht er mooier uit te laten komen. Teveel make-up is 

lelijk om naar te kijken. […] Je moet dus een beetje make-up opdoen, zoals een beetje 

blush, omdat als je het niet doet dan zie je er oud en bleek uit. Als er geen kleur is, 

dan is er geen leven!”15 

 

Wat Gretchen hiermee aangeeft is dat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten hun 

vrouwelijkheid niet moeten overdrijven oftewel ze moeten niet onnodige ‘versieringen’ 

aanbrengen om hun vrouwelijkheid te presenteren. Het gebruik van make-up moet daarin dus 

minimaal zijn. Volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten slaat het echter ook 

door in andere vormen van de lichamelijke presentatie. Zo moet het dragen van 

vrouwenkleding niet te extravagant of ordinair zijn en indien er sprake is van operatieve 

ingrepen moeten deze er niet te plastisch uit zien. Teveel ‘versieringen’ zou anders betekenen 

dat je het ‘niet-natuurlijke’ aan jezelf wilt camoufleren en kan daardoor zelfs 

ongeloofwaardig overkomen. ‘Versieringen’ zijn eerder bedoeld om je eigen schoonheid 

                                                            
15 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 



subtiel te benadrukken. Alleen dan kan de natuurlijke representatie van en vrouw goed tot 

haar recht komen.  

Om een natuurlijke uitstraling meer kracht bij te zetten moet het uiterlijk ook 

overeenkomen met vrouwelijk gedrag. De slogan “simplicity is beauty” heeft volgens 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten daarom ook betrekking op hun gedragingen. 

Welke vrouwelijke gedragscodes Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten belangrijk 

achten worden echter in hoofdstuk vijf verder uitgewerkt.  

De slogan “simplicity is beauty” kan dus gezien worden als soort basiscode van 

schoonheid. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zullen zich hier in de presentatie 

van hun vrouwelijke performance en performativiteit altijd van bewust zijn. Om de 

gehanteerde ‘schoonheidscode’ verder in detail te bespreken, worden er in de volgende 

paragrafen enkele uiterlijke kenmerken besproken en hoe middels schoonheidstrucjes en 

technieken het ideaalbeeld van schoonheid kan worden bereikt.   

 

4.2 De transformatie van het lichaam 

Wat in het voorgaande hoofdstuk al ter sprak kwam is dat Filippijnse ‘male-to-

female’transgenderisten bepaalde beroemdheden erg mooi kunnen vinden. Op de vraag welk 

uiterlijk ze het meest ambiëren werd bijna volmondig  Jennifer Lopez en Beyoncé gezegd. 

Voor de meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zijn zij de beste voorbeelden 

van natuurlijke schoonheden. Volgens veel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten 

hebben zij het ideale lichaam en uiterlijk. Wat ze vooral mooi vinden aan de lichamen zijn 

hun ronde billen, brede heupen, wespentaille en hun volle maar in verhouding 

geproportioneerde borsten. De ronde curven van deze vrouwen maken hun lichamen zo 

gewild. Daarbij vinden zij hun ook niet te dun, zoals de meeste modellen vinden, maar ze zijn 

ook niet te dik waardoor ze er ongezond uitzien. De verhoudingen van deze vrouwelijke 

geslachtskenmerken worden door Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten als 

ideaalbeeld van vrouwelijkheid gezien.  

 Om dit ideaal te evenaren worden er verschillende lichamelijke aanpassingen verricht. 

De borsten hebben hierbij de meeste prioriteit. Het zijn volgens Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten ook de belangrijkste geslachtskenmerken oftewel ‘herkenningspunten’ van 

een vrouw. Daarbij zijn borsten ook een manier om de meeste aandacht op te eisen. Zo werd 

bijvoorbeeld al duidelijk dat Angelique erg trots is op haar borstimplantaten. In haar 

kledingkeuze probeert ze dit dan ook vaak  met een diep decolleté te accentueren. Ze liet 

blijken dat ze door haar borsten zelfs ook meer aandacht kreeg van mannen, wat haar in haar 
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zelfvertrouwen goed heeft gedaan. Daarbij was het voor haar ook een bevestiging dat ze er 

goed uitziet, dat ze aantrekkelijk wordt gevonden en dat ze dus als vrouw erkend wordt16. 

Maar voor Angelique waren haar borsten niet het enige wat ze aan zichzelf wilde veranderen. 

Ook de heupen en billen hebben meer rondingen gekregen. Door middel van meerdere 

collageen behandelingen, ± 20 injecties per sessie,  heeft ze naar eigen zeggen bijna het 

gewenste postuur. Ze wil misschien nog haar onderste ribben verwijderen om het effect van 

een wespentaille te versterken17. 

Angelique vertelde dat ze het collageen weefsel wel goed moet onderhouden. Zo 

legde ze uit dat waar het collageen zit, een stijf gevoel als gevolg heeft. Om het collageen 

weefsel soepel te houden moet Angelique haar heupen dagelijks masseren. Daarbij kan het 

weefsel ook gaan uitzakken en door het dragen van ondergoed kunnen er blijvende strepen in 

het weefsel gedrukt worden. Masseren kan helpen het weefsel weer op zijn plek te krijgen, 

maar op den duur is het weefsel niet soepel genoeg om het met massages te verhelpen. 

Angelique laat daarom minimaal twee keer per jaar onevenheden weer glad trekken door 

opnieuw een collageen behandeling te ondergaan18.  

 Om vrouwelijke rondingen meer kracht bij te zetten slikt Angelique ook hormonen. 

Anticonceptiepillen, in het bijzonder de diane-35, zijn onder mijn informanten erg populair. 

Modernere alternatieven zijn hormoonkuren in de vorm van injecties, maar volgens mijn 

informanten hangt hier echter een duurder prijskaartje aan. Zij houden het daarom vaak bij 

anticonceptiepillen. Naast het effect van vrouwelijk rondingen legt Angelique uit dat de 

hormonen ook bestemd zijn om andere  mannelijke geslachtskenmerken te bestrijden, zoals 

haargroei en het milder maken van de adamsappel19. Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten houden het echter niet bij één pil per dag. Zo vertelde Bonita bijvoorbeeld 

dat veel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten soms een hele strip nemen, omdat ze 

denken het wordingsproces zo sneller in werking te zetten20. Bonita slikt zelf niet de pil. Ze is 

van nature al gezet en heeft ronde curven van zichzelf.  Angelique neemt echter minimaal 

drie pillen per dag en zit dan ook zo rond het gemiddelde van de meeste informanten van het 

onderzoek. Het slikken van hormonen heeft ook negatieve bijwerkingen. Zo vertelde 

Gretchen dat zij wel eens last heeft gehad van duizeligheid. Ze is toen even een tijdje gestopt, 

                                                            
16 Interview: Angelique (19-03-2009), Mandaue City 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Interview: Bonita (24-03-2009), Mandaue City 
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maar omdat de rondingen weer afnamen is ze inmiddels alweer begonnen21. In andere 

gevallen was er ook sprake van huiduitslag, vermoeidheid en een verlaagd libido.  

  Hormoonbehandelingen en/of operatieve en cosmetische ingrepen zijn tot op zekere 

hoogte blijvende manieren om het lichaam meer naar het evenbeeld van een vrouw aan te 

passen. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zijn echter in de meeste gevallen 

financieel niet in staat altijd hormonen, operatieve en/of cosmetische ingrepen te betalen. Zij 

maken daarom gebruik van alternatieve oplossingen zoals ‘bodysuites’.  

Tijdens één van mijn bezoeken in Labangon lieten Markus en haar vrienden zien wat 

onder ‘bodysuites’ verstaan wordt. Dit zijn vullingen voor de heupen, billen, bovenbenen en 

borsten. Zij vertelde mij dat ‘bodysuites’ op maat gemaakt kunnen worden maar als 

goedkoper alternatief gebruiken zij in vormgeknipt ‘foam’, lappen en/of doekjes22. Markus 

en haar vrienden Daisy en Kristal lieten mij dan ook zien waar zij zoal hun vullingen hadde

verstopt. Zo haalde Markus opeens sokken uit haar bh en tegelijkertijd kwamen ook de 

‘foampads’ van Daisy uit haar bh zetten. Kristal sloeg op haar billen zodat ik het doffe geluid 

van haar ‘foampads’ kan horen. Markus maakte er zelfs een grapje over dat het beter was om 

een doekje in je bh te hebben, omdat als het echt heel warm is, je daarmee je gezicht 

tenminste nog mee kan afdeppen

n 

                                                           

23. In Mandaue vertelde Gretchen mij het dat elke ‘ladyboy´ 

met of zonder operatieve ingrepen ‘foam’ draagt. Het volgende citaat maakt dit duidelijk.  

 

“Every ladyboy wears foam to make some hips. Especially during beauty pageants. I 

for example wear stockings with the foam inside. It’s very hot, but that’s what we 

do”24. 

 

Zoals Gretchen al duidelijk maakt worden de vullingmaterialen strak tussen het lichaam en de 

kleding gedragen. Deze worden bijvoorbeeld door strak ondergoed en meerdere bh’s op zijn 

plek gehouden. Veel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten hebben ook zelfgemaakte 

hotpants waar zij de vullingen aan vastnaaien. Daisy liet mij zelfs één van haar broekjes zien. 

Toen ik haar vroeg of zij dit elke dag aanhad liet zij blijken dat het per outfit verschilt. Zo 

werd mij duidelijk gemaakt dat de kledingstukken bepalen op welke vrouwelijke 

geslachtskenmerken zij meer of minder accenten moesten leggen. Kledingstukken die 

 
21 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
22 Informeel (groep)gesprek: Markus, Kristal, Daisy (16-04-2009) 
23 Ibidem 
24 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
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bijvoorbeeld strak langs het lichaam zitten zoals een bandeau top of skinny jeans, hebben 

meer vullingen nodig om het ‘zandloper’ figuur te accentueren25. Markus waarschuwde mij 

wel dat er altijd rekening mee moet worden gehouden dat de vullingen goed in verhoudingen 

zijn geplaatst. Te grote heupen, billen en/of borsten hebben een onnatuurlijke ‘look’. Markus 

gaf haarzelf als voorbeeld. Zij vertelde mij dat zij vroeger teveel ‘foam’ droeg bij haar 

heupen. Omdat zij vindt  dat haar lichaam erg fragiel en er dun uitziet, klopte de 

verhoudingen niet meer. Ze kreeg daarom ook kritiek vanuit haar omgeving dat haar heupen 

te groot en dus nep waren26. Het zoeken naar een juiste balans tussen het eigen lichaam en de 

(re)presentatie van het vrouwelijke lichaam heeft daarbij dus altijd prioriteit.    

 Het verstoppen van de penis is ook een erg belangrijk onderdeel bij de lichamelijke 

presentatie van een vrouwelijk lichaam. Het geslacht wordt tussen de benen naar beneden 

geduwd en klemgehouden met meestal strak ondergoed. Daisy vertelde mij dat sommige 

‘ladyboy’s’ hun geslachtsdeel ook wel eens vastplakken met tape27. Ze legde uit dat dit 

meestal tijdens schoonheidswedstrijden het geval is om er zeker van te zijn dat er niets kan 

uitvallen. Vooral bij de zwemkleding is dat erg belangrijk. 

Net als dat de penis een mannelijk geslachtskenmerk is, zijn masculiene spieren dat 

ook. Volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten moet je jezelf daarom niet teveel 

fysieke inspannen. Daisy maakte hier altijd het grapje bij dat er anders mango’s op haar 

kuiten groeien. Om de afname van spieren verder te stimuleren worden de gebruikelijke 

anticonceptiepillen geslikt en/of plaatselijke hormonen in de armen en benen geïnjecteerd.  

 

4.3 De huid 

In het contexthoofdstuk werd al opgemerkt dat een blanke huid wordt gezien als 

statussymbool, maar volgens veel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten is het hebben 

van een blanke huid ook een teken van reinheid. Zo werd mij duidelijk gemaakt dat een 

blanke huid een fris en verzorgde uitstraling heeft. Om een blanke huid te verkrijgen maken 

zij gebruik van ‘whitening’ bodylotions en gezichtcrèmes. Ook wordt er soms gebruik 

gemaakt van medicijnen die bedoeld zijn voor patiënten met een leveraandoening en/of 

anticonceptiepillen die als bijwerking de huid witter maken. Dit is overigens niet goed voor 

het lichaam en kan toekomstige gezondheidcomplicaties opleveren. Wel werd er vaak gezegd 

dat de huid niet te overdreven ‘wit’ moet zijn. Ze zijn zich ervan bewust dat ze immers een 

                                                            
25 Informeel gesprek: Daisy  (16-03-2009), Cebu City 
26 Informeel gesprek: Markus (16-03-2009), Cebu City 
27 Informeel gesprek: Daisy (25-04-2009), Argao 



Aziatisch uiterlijk hebben waardoor ze altijd wel iets getint eruit moeten zien. Toch zijn er 

sommige Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten die een bruinere huid mooier vinden. 

Dit zijn over het algemeen Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten die door 

(internet)prostitutie veel contact hebben met buitenlandse westerse mannen. In het westen 

geldt in tegenstelling tot de Filippijnen de norm dat mensen met een gebruinde huid over het 

algemeen mooier en aantrekkelijker worden gevonden. Om als (internet)prostitué een 

gebruinde huid mooier te vinden, kan men zich afvragen of deze Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten zich qua schoonheid aanpassen naar de verwachting van andere 

schoonheidsnormen. 

Ook werd vaak opgemerkt dat de huid glad moet aanvoelen. Mannen hebben over het 

algemeen een meer ruwe huid met meer haargroei dan vrouwen. Om de huid zachter te doen 

aanvoelen worden verzachtende huidproducten gebruikt zoals zeepjes en lotions. Ook het 

slikken van hormonen is een manier om de huid zachter te doen aanvoelen en haargroei te 

verminderen.  

 

4.5 Het gezicht 

Zoals eerder is aangegeven is het lichaam een spiegel om uitdrukking te geven aan iemands 

(trans)genderidentiteit. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten accentueren en 

benadrukken bepaalde vrouwelijke kenmerken om zich vooral publiekelijk te bewijzen dat zij 

‘vrouw’ zijn, oftewel te verdoezelen dat zij man zijn. Zoals gezegd proberen Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten via operatieve ingrepen en/of hormonenkuren het lichaam 

te transformeren. Het transformeren van het gezicht ligt daarvan in het verlengde. Voor 

degene die geen operaties en/of hormonen kunnen betalen moeten ook hiervoor andere 

manieren worden bedacht. Vooral het goed toepassen van gezichtscosmetica en de daarbij 

behorende technieken, zijn voor de vrouwelijke perceptie van wezenlijk belang.  

In het gezicht zijn er een paar vrouwelijk schoonheidskenmerken die door Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten erg gewild zijn. Om Angelique weer als voorbeeld te 

nemen heeft zij haar neus, kin en wangen veranderd. Niet alleen voor Angelique maar voor 

veel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zijn dit de gezichtskenmerken die bepalend 

kunnen zijn voor een mooi vrouwelijk uiterlijk. Zo geven zij bijvoorbeeld de meeste prioriteit 

aan het reconstrueren van een westerse neus die volgens Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten klein, smal en puntig is. Om de hoekige gelaatstrekkingen van een man 

smaller te doen lijken moet eveneens de kin smal en puntig eruit zien. Andere geambieerde 

gezichtskenmerken zijn duidelijk aanwezige jukbeenderen, grote amandelvormige lichte 
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ogen, volle wangen en lippen. Via de operatieve ingrepen en/of hormoonkuren worden deze 

kenmerken verworven. Vooral neustipcorrecties28 en (meerdere) collageeninjecties in de 

wangen en kin, zijn onder Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten veel voorkomende 

ingrepen.  

 Voor degene die geen neustipcorrectie etc. kunnen betalen is het alternatief 

‘contouren’ van erg groot belang. Ik heb mijn informanten zichzelf velen keren zien  

opmaken en elke keer leerde ze mij wat je kan doen met contouren. Contouren is een 

techniek waarbij er op een strategische manier make-up wordt aangebracht om het aangezicht 

van het gezicht te veranderen. Door middel van de contourtechniek kun je bijvoorbeeld je 

gezicht(kenmerken) smaller, breder, langer of korter laten lijken. De techniek is een truc 

waarbij er gewerkt wordt met het aanbrengen van schaduw en lichtval in het gezicht. 

Gezichtspoeder en/of een lichtere foundation dan hetgeen je normaal gebruikt (een 

highlighter) gecombineerd met contourpoeder (een donkere poeder, bronzer of foundation) 

zijn de basisingrediënten voor contouren. Als de neus bijvoorbeeld smaller wordt gemaakt, 

dan brengen Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten wat highlight aan langs de gehele 

lengte van de brug van de neus en contourpoeder aan beide kanten van de neus om een 

schaduwval te creëren. Op deze en nog vele andere manieren kunnen Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten gezichtskenmerken accentueren en/of camoufleren.   

 Er werd mij ook duidelijk gemaakt dat het contouren ook wordt toegepast op het 

lichaam. Daisy deed het een keer voor toen zij zich klaarmaakte voor een internetshow. Ze 

legde mij uit dat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten die in de internetprostitutie 

werkzaam zijn regelmatig voor een webcam poseren29. Voor degene die geen borsten hebben 

en zich naar de klant voordoen als vrouw, worden er schaduwlijnen op de borstkast 

aangebracht. De schaduwlijn heeft op de webcam een 3D-effect waardoor het net lijkt alsof 

de Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderist borsten heeft.   

 Om de ogen groter te doen lijken wordt er naast de contourtechniek ook gebruik 

gemaakt van kleurlenzen en nepwimpers. Vooral kleurlenzen worden op dagelijkse basis 

gedragen. Veel van mijn informanten vinden vooral een lichte kleur ogen erg mooi. Vooral 

de kleur blauw is het meest populair. Volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten 

                                                            
28 Er is een onderscheidt tussen een neustipcorrectie en een volledige neuscorrectie. Bij een neustipcorrectie 
wordt de neustip versmalt door via de neusgaten overtollig kraakbeenweefsel te verwijderen. Bij een volledige 
neuscorrectie worden zowel de neusbrug vlakker gemaakt als de neustip gecorrigeerd.  

29 Informeel gesprek: Daisy (16-04-2009), Cebu City 
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maken lichte kleur contactlenzen de ogen groter en meer helder. Angelique liet ook blijken 

dat het dragen van zwarte contactlenzen hetzelfde effect hebben. Naar eigen zeggen worden 

haar pupillen er kleiner door, waardoor het oogwit meer opvalt30. Op deze manier lijkt het 

alsof Angelique’s ogen groter zijn.   

 Hoewel make-up een belangrijk onderdeel is in de presentatie van hun 

vrouwelijkheid, is het dagelijks gebruik van zware make-up minimaal. Zoals eerder is 

opgemerkt willen de meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten een natuurlijke 

uitstraling. Dit bereiken zij door lichte aardetinten kleurige make-up toe te passen. Het 

dagelijks dragen van zwaar en fel kleurige make-up wordt al snel met de hoererij 

geassocieerd, wat volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten een mislukte poging 

is in de (re)presentatie van het vrouw zijn. Het was echter niet zo dat mijn informanten niet 

van zware make-up houden. Ze maakten echter duidelijk dat er zich alleen een gelegenheid 

voor moet doen om het te kunnen dragen, zoals een schoonheidwedstrijd, een talentenshow 

of wanneer het een vereiste is op het werk.   

   

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Informeel gesprek: Angelique (08-04-2009), Mandaue City 
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5. Vrouwelijk gedrag 

In dit hoofdstuk worden verschillende gradaties van vrouwelijk gedrag besproken. Wat aan 

de basis staat is het traditionele vrouwelijke gedrag, maar de uitdrukking daarvan kan op 

verschillende manieren en momenten meer of minder worden benadrukt. De verschillende 

paragrafen zullen daarom uiteenzetten in welke situaties traditioneel vrouwelijk gedrag meer 

of minder geldt. 

 

5.1 De traditionele vrouw in het openbaar 

In mijn contexthoofdstuk heb ik uitgelegd dat de Filippijnen zich kenmerkt als een 

patriarchale samenleving. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de traditionele 

rolverdeling van een man en vrouw. Mannen nemen hierin een meer autoritaire positie in dan 

vrouwen, waardoor de vrouw zich dienstbaar moet opstellen naar de man.  

 

“Een echte vrouw moet altijd aan haar gezin denken. Ze moet zorgzaam zijn voor de 

kinderen, ze moet eerlijk zijn en ze moet altijd klaarstaan voor haar man […]Een 

echte vrouw zou discreet en conservatief moeten zijn”31. 

 

In het bovenstaande citaat maakt Daisy duidelijk dat de gedragsverwachtingen van de 

Filippijnse vrouw valt terug te brengen naar de traditionele rolverdeling tussen man en 

vrouw. De meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten omschrijven vrouwelijk 

gedrag dan ook meestal als sereen, kalm, simpel, onschuldig, lief, integer, terughoudend, 

discreet, stil of conservatief. Het zijn diverse omschrijvingen, maar ze kenmerken allen het 

dienstbare karakter van de traditionele vrouw. In de eigen ‘performance’ van vrouwelijkheid 

proberen de meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten dit ook te evenaren. 

Gretchen toont dit aan door het volgende hierover te zeggen. 

 

“Het is veel beter om je als ‘ladyboy’ conservatief te gedragen, omdat wij ons als 

echte vrouwen willen gedragen. Dat is beter dan wanneer je heel erg aanwezig bent, 

want dat werkt in de omgeving alleen maar denigrerend. En dat is heel erg slecht, 

want dan ben je ook geen vrouw meer”32.  

 

                                                            
31 Interview: Daisy (14-03-2009), Cebu City 
32 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
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Met deze uitspraak laat Gretchen ook zien dat een ‘ladyboy’s’ zich in principe wel zouden 

moeten gedragen als een traditionele vrouw, omdat het anders naar de omgeving geen 

gelijkenis toont met een ‘echte’ vrouw. Echter, traditioneel vrouwelijk gedrag is voor de 

meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten meer een openbare dan vaste 

‘performance’ van vrouwelijkheid. Dit is vooral goed te merken in situaties wanneer ze er 

bewust van zijn dat er mensen op hun letten.  Ze gedragen zich dan meer naar het beeld van 

een traditionele vrouw. In de navolgende paragrafen komen we hier nogmaals op terug.   

 Naast dat het traditioneel vrouwelijk gedrag een belangrijk onderdeel is in de 

geloofwaardigheid van een ‘echte’ vrouw, kan het gedrag hun ook meer in contact brengen 

met hun vrouwelijke identiteit. Voor de meeste Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten 

wordt dit vooral merkbaar wanneer zij een relatie hebben. Niet alleen gedragen ze zich dan 

meer als de traditionele vrouw, maar ze voelen zich ook meer vrouw. In hetzelfde interview 

met Gretchen wordt hier het volgende over gezegd. 

  

“Diep van binnen weet ik dat ik dan een echte vrouw ben. In mijn bewegingen en in 

mijn bewustzijn. Ik gedraag me dan ook meer als een echte vrouw, omdat diep van 

binnen we ons vrouw voelen met die man. We zijn meer vrouwelijk vanwege zijn 

liefde. Dat is wanneer ik me echt een vrouw voel”33. 

  

Niet alleen voor Gretchen, maar volgens de meeste Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten is de liefde van de man een bevestiging dat zij vrouw zijn. Ze voelen zich 

dan nog meer bevestigd in hun vrouwelijke identiteit dan wanneer er geen man in hun leven 

is. Hun gedrag past zich hier dan ook op aan. Toen ik Gretchen vroeg hoe zij voor haar 

gevoel dit kon merken, kwam ze met de volgende voorbeelden.  

 

“Bijvoorbeeld als je met zijn tweetjes gaat lunchen en dat hij me dan daarna bij mijn 

werk afzet. Of dat ik bij hem achterop de motor zit. Dat voelt heel erg vrouwelijk”34 

 

Andere Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten geven ook vaak het voorbeeld dat zij 

zich meer vrouwelijk voelen en gedragen als zij hand in hand over straat lopen met hun 

vriendje of wanneer hun vriendje zich niet schaamt om hun in het openbaar te zoenen. 

                                                            
33 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
34 Ibidem. 
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Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten houden er dus heel erg van als mannen hun het 

hof maken. Ze krijgen daardoor niet alleen erkenning voor hun (trans)genderidentiteit, maar 

worden ook emotioneel als publiekelijk bevestigd in hun vrouwelijkheid.    

 

5.2 Vrouwen in groepsverband 

In groepsverband zijn Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten qua gedrag vaak een 

ander soort vrouw dan wanneer zij zich in publieke aangelegenheden bevinden. Tijdens mijn 

vele observaties was het vrouwelijk gedrag van mijn informanten bijna zelfs het 

tegenovergestelde van het traditioneel vrouwelijke gedrag. Dit terwijl zij mij in vele 

interviews hadden duidelijk gemaakt dat zij als ‘ladyboy’ zich naar het evenbeeld van een 

conservatieve vrouw zouden moeten gedragen. De geloofwaardigheid van een echte vrouw 

wordt volgens Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten daar alleen maar door versterkt. 

Echter, tijdens mijn bezoeken aan de ‘cantonan’ of in Labangon, waren de meeste Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten erg expressief in hun zelfpresentatie. Ze maakten 

luidruchtige grapjes en waren zelfs een beetje schreeuwerig. Ook benadrukten zij op een sexy 

en soms zelfs seksueel intimiderende manier hun vrouwelijkheid naar mannen toe. Mannen 

werden vaak nageroepen en soms werd er ook op ze afgestapt. Dit is een heel ander soort 

vrouw die ze me voorheen hadden geschetst. In het interview met Gretchen ben ik hier onder 

andere navraag naar gaan goed.  

  

“Ja, het is inderdaad zo dat we met zijn allen altijd heel erg luidruchtig zijn. Maar we 

doen dat alleen als er ook het juiste moment of een juiste plek voor is, zoals de 

‘cantonan’. We maken dan alleen grapjes met onze groep. We doen dat niet wanneer 

er andere mensen bij zijn, zoals mensen die we niet kennen. Het is ook niet fatsoenlijk 

om als ‘ladyboy’ dit in het openbaar te doen”35. 

 

Andere Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten konden mij dit bevestigingen door mij 

te vertellen dat ze er altijd van bewust moeten zijn wanneer ze meer en/of minder formeel 

gedrag kunnen vertonen. Zoals Gretchen in de vorige paragraaf ook al aangaf, is traditioneel 

vrouwelijk gedrag meer gepast in openbare aangelegenheden, omdat het voor de omgeving 

dan minder aanstootgevend is om haar te denigreren. Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten kunnen dan in feite minder snel worden afgerekend op hun 
                                                            
35 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 
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(trans)genderidentiteit als zij zich publiekelijk houden aan de gedragsverwachtingen van een 

vrouw. Je kunt het traditioneel vrouwelijk gedrag daarom als een soort act zien om publieke 

erkenning te krijgen en/of verdere kritiek en discriminatie te voorkomen.   

 In groepsverband durven Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten ook meer hun 

zelf te zijn. Daarbij zijn ze ook meer zelfverzekerd als het gaat om een publieke confrontatie 

met de buitenwereld. Dit werd mij vooral duidelijk gemaakt door de vriendengroep van 

Markus. Zij lieten blijken dat zij zelfstandig niet naar de overdekte winkelcentra durven, 

omdat mensen altijd naar hun kijken en hun naroepen. In groepsverband zouden ze dit wel 

meer aandurven, maar gaan het liever uit de weg36. De meest heftige keer dat ik zelf ook kon 

ervaren hoeveel zij werden nageroepen, was tijdens de bedevaart met Pasen. Aan de voet van 

de berg viel het mij het meest op. Ik hoorde bijna overal om me heen het geroep van‘bayot 

bayot’. Er werd naar ze gestaard, gewezen en overal waar we langsliepen werden ze 

uitgelachen. Vooral als we langs de grotere groepen liepen, werd er altijd wel een opmerking 

geplaatst. Tijdens het stijgen was de vriendengroep van Markus daarom ook minder 

spraakzaam en qua gedrag terughoudender dan hoe ik ze kende. Uiteindelijk werd ik er zelf 

ook een beetje ongemakkelijk door. Het geroep bleef maar irritant aanhouden en ik voelde 

langzaam dat ik kwaad begon te worden. Ik besefte daardoor dat het voor mij nu maar even 

een momentopname was, maar als Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderist is het één van 

de  dagelijkse confrontaties met de maatschappij. Ik vroeg Daisy en Markus dan ook of ze het 

niet heel vervelend vonden. Daisy zei hierop dat ze het wel gewend waren. Het negeren was 

de beste manier37.  

 In dit voorbeeld waren er natuurlijk erg veel mensen die hun confronteerden met hun 

(trans)genderidentiteit, maar het geeft wel aan dat de maatschappij hard kan zijn. Om zo min 

mogelijk op te vallen en kritiek te besparen, is het daarom vaak het beste ze te negeren en je 

te conformeren aan de normen van vrouwelijke gedragsverwachtingen.   

 

5.3 Showgirls 

Als je als ‘male-to-female’ transgenderist je vrouwelijke kant in gedrag als qua uiterlijk 

teveel overdrijft, dan bestaat bij Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten de opvatting 

dat je niet meer geloofwaardig bent als ‘echte’ vrouw. Zoals in de vorige paragraaf al naar 

voren kwam, staat dit ook in wisselwerking met de maatschappij. Deze opvatting vervalt een 

beetje als er wordt meegedaan aan schoonheidswedstrijden, talentenshows of andere 
                                                            
36 Informeel (groeps)gesprek: Vriendengroep Markus (07-04-2009), Cebu City 
37 Observatie: Bedevaart Pasen ‘Good Shepard’ (10-04-2009), Cebu City 
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optredens die op een podium plaatsvinden. Het optreden biedt ze de gelegenheid publiekelijk 

meer afstand te nemen van de conservatieve vrouw en zich meer te profileren als de sexy 

vrouw. De 19-jarige Laura maakt dit duidelijk met het volgende citaat. 

 

“Wanneer ik op het podium sta dan gedraag ik me ook anders. Een andere Laura 

komt dan in me naar boven. Dan ben ik meer sensueel. […] Op het podium ben ik 

meer sexy”38.  

 

Laura is één van de danseressen bij de dansgroep ‘Girlettes’. Net als bijna alle andere 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten houdt Laura erg van het optreden. Zoals het 

citaat al aangaf voelt ze zich daardoor ook anders. Ze voelt zich meer sexy en gedraagt zich 

er naar door sensueel te zijn. Volgens Laura betekent dit dat je op een onschuldige manier 

sexappeal moet uitstralen. Dit in combinatie dat mensen ook naar haar kijken, geeft Laura een 

kick. Ze voelt zich daardoor meer een vrouw39. Voor veel Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten geldt dat zij zich tijdens het optreden meer vrouwelijk voelen. Ze zien er dan 

op hun best uit en krijgen vanuit de omgeving er ook waardering voor. Mensen komen 

immers naar hun kijken.  

Om de sensuele vrouw tijdens optredens te benadrukken, speelt het accentueren van je 

uiterlijke schoonheid een belangrijke rol. Volgens Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten moet je in dit soort situaties wel zware make-up dragen en in je kleding 

meer sierlijk zijn. Wat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten ook vaak zeggen is dat  

hun kostuum, de make-up en de aandacht van het publiek hun meer zelfvertrouwen geeft. Het 

kostuum en alles wat er bij komt kijken, geeft ze het gevoel alsof ze even de realiteit kunnen 

vergeten en een ster mogen zijn. Het zijn momenten waarop ze dus  alles uit de kast trekken 

om zichzelf te onderscheiden van hun lotgenoten, en middels hun schoonheid de aandacht 

vanuit het publiek voor zich willen winnen. Dit laatste maakt Gretchen duidelijk met het 

volgende citaat.  

 

“‘Ladyboy’s’ houden ervan om op te treden. Vooral schoonheidswedstrijden vinden 

we leuk om te doen. Wij ‘ladyboy’s’ zijn dan meer bewust van onze lichamelijke 

schoonheid, vanwege de kostuums enzo. En zoals je weet draait het in de wereld van 

                                                            
38 Interview: Laura (20-03-2009), Mandaue City 
39 Ibidem 
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een ‘ladyboy’ om de competitie. Hoe mooier je eruit ziet, des te meer je gezien wordt 

als een ster. Je bent dan ‘the talk of the town’”40.  

 

 

 

We zijn nu tot het einde gekomen van mijn empirische hoofdstukken. In het volgende 

hoofdstuk zal de bevinden van het onderzoek in een conclusie samenkomen en antwoord 

worden gegeven op de vraagstelling. Ter herinnering hier nogmaals de centrale vraag van het 

onderzoek: 

Hoe komt het vrouwelijke schoonheidsideaal bij Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten lichamelijk tot uitdrukking en welk belang wordt hieraan gehecht?  

                                                            
40 Interview: Gretchen (19-03-2009), Mandaue City 



6. Conclusie 

Wat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten kenmerkt is hun ontevredenheid met het 

lichaam. Hun gender is niet in overeenstemming met het biologische geslacht. De 

adolescentie fase is daarom vaak het begin van het lichamelijke transformatieproces. Tijdens 

het transformatieproces proberen Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten dan ook 

uitdrukking te geven aan hun (trans)genderidentiteit, door het lichaam al dan niet met 

operatieve ingrepen en/of hormonenkuren aan te passen in een richting tegenovergesteld aan 

het biologische geslacht. Het lichaam vormt daardoor de expressie van hun 

(trans)genderidentiteit. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten zullen er dan voor 

kiezen om vrouwenkleding te dragen, het haar lang te laten groeien en make-up te gebruiken. 

In meer ‘extreme’ gevallen worden operatieve ingrepen en/of hormonenkuren ondergaan. De 

voorkeur voor operatieve ingrepen en/of hormoonbehandelingen is om enkele 

geslachtskenmerken kwijt te raken, of juist te verkrijgen. Bijvoorbeeld het ondergaan van een 

hormoonbehandeling is om baard- en haargroei te verminderen, de huid zachter te doen 

aanvoelen, masculiene spieren te verminderen, de stem te verzachten en om meer ronde en 

uitgezette curven te krijgen in zowel het gezicht, de heupen, billen en de borsten. 

Vrouwelijke hormonen worden door Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten vooral in 

de vorm van anticonceptiepillen geslikt. In combinatie met anticonceptiepillen nemen 

sommige Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten ook hormooninjecties. Deze 

injecteren zijn in de armen om de masculiene spieren nog meer te laten afnemen. Het slikken 

van hormonen heeft ook negatieve bijwerkingen. Zo hebben sommige Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten last van huiduitslag, duizeligheid, vermoeidheid en een verlaagd 

libido.  

Naast het innemen van hormonen gaan anderen nog een stapje verder en laten ook 

collageen in het gezicht, heupen, billen en borsten injecteren en/of borsten met siliconen 

implanteren. Een enkeling laat ook de onderste ribben verwijderen om het effect van een 

wespentaille te creëren.  

De motivatie voor het wel en niet aanpassen van lichamelijke geslachtskenmerken 

verschilt dus per individu en ook in hoeverre de aanpassingen operatief en/of hormonaal 

doorgevoerd worden. Daarbij spelen de financiën ook een cruciale rol. Veel Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten zijn vaak niet in staat hormonen of gedeeltelijke 

geslachtsaanpassingen te betalen. Als alternatief maken Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten daarom gebruik van vullingen oftewel ‘bodysuites’. Dit zijn vullingen voor 
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de heupen, billen, bovenbenen en borsten. De vullingen worden strak tussen het lichaam en 

de kleding gedragen om zo vrouwelijke rondingen te accentueren.  

Voor het gezicht wordt er als alternatief meer met contourtechnieken gewerkt. Door 

het aanbrengen van foundation en contourpoeder, spelen Filippijnse ‘male-to-female’ 

transgenderisten met schaduw en lichtval van het gezicht. Op deze manier kunnen Filippijnse 

‘male-to-female’ transgenderisten gezichtskenmerken accentueren en/of camoufleren. 

De bewuste keuze om het lichaam te transformeren is niet alleen een gevoelsmatige 

behoefte, ook willen zij zichzelf naar de buitenwereld presenteren als (meer) vrouw. In de 

transformatie van het lichaam wordt daarom rekening gehouden met een consistent 

vrouwelijk uiterlijk, een uiterlijk wat overeenkomt met de geïnternaliseerde normen over 

sekse en gender. Tot op zekere hoogte vergemakkelijkt dit de sociale interactie met de 

buitenwereld omdat de omgeving een consistent uiterlijk beter in een bestaande categorie kan 

indelen. Het zaait dus minder verwarring en brengt dus minder kritiek en discriminatie 

teweeg.  

Omdat het vrouwelijke schoonheidsideaal de norm benadrukt van vrouwelijkheid, ligt 

schoonheid vaak in het verlengde van hun vrouwelijke presentatie. Het nastreven van het 

schoonheidsideaal kan immers het gevoel opwekken dat zij in hun lichamelijk presentatie 

meer voldoen aan het uiterlijk van een vrouw. Daarbij kent de omgeving ze ook meer sociale 

waardering toe, als zij in hun vrouwelijk presentatie het ideaal van vrouwelijke schoonheid 

evenaren. In dat opzicht is de verwevenheid tussen vrouwelijkheid en schoonheid bij 

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten erg sterk. De mate van schoonheid kan immers 

bepalend zijn voor de mate van erkenning en acceptatie. De gedeeltelijke 

geslachtsaanpassingen zijn daarom ook onderhevig aan het vrouwelijke schoonheidsideaal.  

Om de ideale schoonheid onderdeel te maken van hun identiteit, gelden er bepaalde 

‘schoonheidscodes’. Voor Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderist geldt vooral de 

basiscode ‘Simplicity is beauty’. Deze slogan houdt feitelijk in dat Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten hun vrouwelijke identiteit niet teveel moeten overdrijven. In hun 

make-up, kleding en/of operatieve en cosmetische ingrepen, moeten Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten een zo natuurlijk mogelijke uitstraling blijven houden. Er ordinair of 

te plastisch uitzien is dus te overdreven. Daarbij is een overdreven vrouwelijke performance 

niet geloofwaardig. Je laat dan zien dat je teveel wilt camoufleren. ‘Simplicty is beauty’ gaat 

dus om het subtiel benadrukken van vrouwelijke schoonheid.  

Om een natuurlijke uitstraling en vrouwelijke performance meer kracht bij te zetten, 

moet het uiterlijk ook overeenkomen met het vrouwelijke gedrag. De slogan ‘Simplicity is 
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beauty’ heeft daarom ook betrekking op hun gedragingen. Dit klopt ook als je kijkt naar de 

normatieve gedragverwachtingen van de Filippijnse vrouw. In de patriarchale samenleving 

van de Filippijnen wordt er van vrouwen verwacht dat zij zich dienstbaar opstellen naar de 

man. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten geven aan dat zij als vrouw daarom  

sereen, kalm, simpel, onschuldig, lief, integer, terughoudend, discreet, stil of conservatief 

moeten zijn. Het zijn gedrageigenschappen die thuishoren in het dienstbare karakter van de 

traditionele vrouw. ‘Simplicity is beauty’ hoort daarom ook thuis in de gedragingen van een 

traditionele vrouw. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten proberen dit dan ook in hun 

eigen vrouwelijke gedrag te evenaren.  

Hoewel Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten traditioneel vrouwelijk gedrag 

toepassen,  kan de uitdrukking daarvan op verschillende manieren en momenten meer of 

minder worden benadrukt. In openbare gelegenheden zie je daarom vaak dat zij zich wat 

terughoudender opstellen dan wanneer ze bij hun vrienden zijn. Dit wordt voornamelijk 

gedaan om niet teveel de nadruk te leggen op hun (trans)genderidentiteit en zich meer te 

conformeren naar de maatschappelijk geaccepteerde vrouw. Aan de ene kant is dit wat ze ook 

zelf willen, ze willen immers als vrouw voor de dag komen, maar tegelijkertijd is er ook de 

behoefte om een uitdagende vrouw te zijn en zich meer los te maken van de traditionele 

vrouw. Op het podium krijgen Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten daar meer de 

gelegenheid voor en profileren zich dan ook als ‘showgirls’ op het podium. Filippijnse ‘male-

to-female’ transgenderisten zoeken een balans wanneer ze meer en/of minder formeel 

traditioneel vrouwelijk gedrag moeten toepassen, wat onderhevig is aan de sociale druk uit de 

omgeving.    

 In de ontwikkeling van hun zelfexpressie, zowel qua uiterlijk als in gedrag, kunnen 

rolmodellen een voorbeeldfunctie vervullen voor de performance van vrouwelijkheid. De 

beïnvloeding van rolmodellen, welke voor Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten ook 

in de vorm van lotgenoten kunnen voorkomen, spelen daarom een grote rol. Vooral ‘male-to-

female’ transgenderisten die net in de ontwikkeling van hun (trans)genderidentiteit zitten, zijn 

vaak nog gevoelig om andermans gedrag en/of lichamelijke presentatie op te pikken en te 

reconstrueren naar hun eigen zelfpresentatie. De ‘oudere’ ‘male-to-female’ transgenderisten 

kunnen daarin grote voorbeelden zijn, omdat zij de jongere generatie vaak laten zien hoe je 

vrouwelijkheid als ‘ladyboy’-zijnde kunnen toepassen. Het betekent echter niet dat 

rolmodellen mensen zijn waar ‘male-to-female’ transgenderisten zich helemaal aan spiegelen. 

Rolmodellen zijn eerder mensen met bepaalde eigenschappen en/of uitingsvormen die 

worden bewonderd en indien mogelijk worden nagebootst.  
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 In het nabootsen van bepaalde eigenschappen/vaardigheden zijn Filippijnse ‘male-to-

female’ transgenderisten erg perfectionistisch. Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten 

zijn daarom ook erg serieus in de bestudering van vrouwelijkheid en vinden zichzelf daarom 

ook erg getalenteerd. Zelfstudies naar bijvoorbeeld dansvideo’s of make-up technieken zijn 

enkele voorbeelden waar zij veel tijd in steken, maar zijn daarom vaak erg begaafd als het 

neerkomt op entertainment of uiterlijke verzorging.  

   

Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten doen er vrijwel alles aan om het evenbeeld van 

een vrouw te zijn. Het schoonheidsideaal is daarbij hun lijdraad en kan vergaande 

lichamelijke veranderingen met zich meebrengen. De bewuste keuze het lichaam te 

transformeren tot een vrouw is echter een omgangswijze om met de man-vrouw dichotomie 

om te gaan. Niet alleen is de transformatie dan een gevoelsmatige behoefte, maar 

maatschappelijk is het dus een manier om meer sociale waardering te krijgen voor de 

(trans)genderidentiteit. Dat Filippijnse ‘male-to-female’ transgenderisten het lichaam al dan 

niet met operatieve ingrepen en/of hormonenkuren aanpassen in een richting 

tegenovergesteld aan het biologische geslacht, moet daarom gezien worden als een claim op 

hun ‘agency’ en het toepassen van schoonheidkenmerken kan ze hierin helpen dit op te eisen.  
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Bijlage 1: Reflectie 

Op 5 februari 2009 was het dan zover. Ik had mijn koffers gepakt en was klaar om op 

onderzoek te gaan. De vlucht duurde lang, maar uiteindelijk was ik in dan in Cebu City 

aangekomen. In de periode voor mijn vertrek had ik al contact gezocht met Markus die ik via 

mijn Filippijnse familie kende. Ik heb haar gevraagd om haar medewerking en kreeg ook een 

positief antwoord dat ze me graag wilde helpen. Toen ik echter in de Filippijnen was, leek 

Markus opeens spoorloos verdwenen. Na meerdere malen contact te hebben gezocht, kreeg ik 

alsmaar geen respons en ik wilde toch echt met het onderzoek beginnen. Na een week van 

wachten heb ik toen besloten dan maar zelf het initiatief te nemen. Ik ben toen op het internet 

gaan zoeken naar mogelijke locaties waar de doelgroep zich zou kunnen bevinden. Het 

bezoeken van homobarren was mijn eerste gok. Ik had een lijstje gemaakt van mogelijke 

barren die ik kon bezoeken en gelijk bij het eerste bezoek was het raak. Zij was echter een 

transseksueel die daar werkzaam was, maar omdat zij ook in een dansgroep zat met ‘male-to-

female’ transgenderisten, werd ik uitgenodigd om de volgende dag te komen kijken. Na een 

paar keer bij de dansrepetities aanwezig te zijn geweest, kwam er echter een einde aan toen 

zij voor het optreden naar Mindanau moesten. Ik heb even overwogen mee te gaan, maar in 

Mindanau zijn rebellen actief die vaak buitenlanders kidnappen voor onderhandelingen. 

Omdat er een paar weken daarvoor ook al Rode Kruis vrijwilligers waren ontvoerd, was de 

keuze snel gemaakt en ben ik niet meegegaan. Gelukkig was rond die tijd Markus opeens wel 

weer beschikbaar. Door persoonlijke omstandigheden was ze tijdelijk even niet 

aanspreekbaar, maar ze was er nu klaar voor om mij te assisteren. Via Markus ben ik daarom 

in contact gekomen met haar vrienden in Labangon. Regelmatig was ik dan ook in deze buurt 

te vinden, maar het duurde even voordat ze het ook aandurfden om een persoonlijk interview 

met mij te doen. Ik zocht daarom nieuwe informanten om meer ingangen te krijgen en meer 

vergelijkingen te kunnen trekken. Door mijn achterneef ben ik daarom uiteindelijk in 

Mandaue City terecht gekomen. Hij kende wel iemand die mij mogelijk kon helpen om 

nieuwe informanten te vinden. Toen mij werd verteld dat de komende weken elke avond 

dansrepetities zouden plaatsvinden, kon ik mijn geluk niet op. Voor het gemeentehuis van 

Mandaue City zouden bijna alle ‘ladyboy’s’’ repeteren voor het tweejarige bestaan van 

Manpride. Ik was dan ook regelmatig bij de repetities aanwezig en werd daardoor ook vaker 

uitgenodigd na de repetities te blijven en wat te drinken bij de ‘catonan’. Ook daar leerde ik 

weer nieuwe informanten kennen en binnen een mum van tijd had ik heel veel 
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interviewafspraken staan.  De bezoeken aan Mandaue en Labangon wisselde ik regelmatig af 

om het contact niet te laten verwateren.  

Het voeren van informele gesprekken ging mij goed af. Op deze manier heb ik veel  

informatie gewonnen en was het ook een goede exploratie voor de voorbereidingen van mijn 

interviews. Bij het afnemen van de interviews ben ik een paar keer flexibel geweest met het 

loslaten van mijn interviewopzet. Dit voelde beter omdat mijn informanten al zoveel vanuit 

zichzelf wilden vertellen. In plaats van ze te onderbreken en te letten op de tijd heb ik ze laten 

praten. Op bepaalde punten heb ik ze wel gestuurd met doorvragen op hun antwoorden of ik 

ben met vragen terug gekomen op voorgaande antwoorden. Ik heb natuurlijk de punten 

gepakt die voor het onderzoek interessant waren, maar soms ben ik ook ingegaan op nieuwe 

onderwerpen waar ik gewoon nieuwsgierig naar was, zoals de (internet)prostitutie. Ik had op 

deze manier nog nooit een interview gedaan en vond het wel grappig om te merken hoeveel 

vragen zij in hun monoloog al hadden beantwoord zonder dat je ze het direct hebt hoeven 

vragen. Het derde interview ging in het begin wat moeizamer. Mijn informant was wat 

minder spraakzaam, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik informatie uit haar moest trekken. 

Om dit te kunnen doen moest ik bepaalde vragen herformuleren zodat zij op een andere 

manier of via een andere invalshoek antwoord kon geven op de vraag. Het was voor haar 

volgens mij even aftasten, want in de loop van het interview merkte ik dat ze zich meer op 

haar gemak ging voelen en het zelfs gezellig begon te vinden. Dit kon je ook opmaken uit 

haar antwoorden omdat ze steeds meer begon te praten en er vaker een lach op haar gezicht 

verscheen. 

Na het afnemen van verschillende interviews leek het interviewen steeds makkelijker 

te worden. Echter, de nieuwe invalshoeken verkregen vanuit informele gesprekken, leidde er 

toe dat ik dit teveel in mijn interviews ging verwerken. Hierdoor verloor ik uiteindelijk mijn 

focus. Ik vond teveel interessant en kon daardoor ook niet meer zo goed kiezen wat ik wel en 

niet in de interviews wilde behandelen. Ik heb toen ook overwogen zelfs mijn onderwerp om 

te gooien en me meer te focussen op de (internet)prostitutie. Gezien ik voor mijn eerste 

onderwerp al heel veel data had verzameld, heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen bij mijn 

eerste keuze te blijven. Hierdoor moest ik mezelf wel weer terughalen naar de kern, wat me 

soms nog moeilijk afging.  

Wat ik moeilijk vond om bij te houden was het uitwerken van mijn aantekeningen en 

interviews. Ik kreeg in de Filippijnen ook nog eens een motorongeluk, waardoor het ook 

moeilijk was om mijn data op de computer uit te typen. Het uitwerken van de data duurden 

daardoor ook langer, waardoor het zich steeds meer opstapelde. Nadat ik mijn arm beter kon 
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gebruiken kon ik langzaam mijn achterstand inhalen, maar door de nieuwe informatie die 

bleef binnenkomen, was het moeilijk om de achterstand echt weg te werken. Voor de 

interviews had ik daarom besloten samenvattingen te maken in plaats van het te transcriberen. 

Ik schreef hierin de belangrijkste punten op, die mij ook mogelijk op weg konden helpen voor 

nieuwe vragen en invalshoeken. In Nederland moest ik daarom de nodige interviews nog 

verder uitwerken en transcriberen.    

Om de interviews te analyseren en te coderen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om 

alleen de citaten te transcriberen die ik mogelijk kon gebruiken voor mijn scriptie. De delen 

die ik niet transcribeerde vatte ik samen. Ook legde ik de tijd vast wanneer het tijdens het 

interview ter sprake was gekomen. Zodoende kon ik het fragment makkelijker terugzoeken 

als ik het opnieuw zou willen afluisteren. Aan de fragmenten zijn meerder codes toegekend, 

die mij in staat stelde makkelijker onderwerpen terug te vinden en deze te vergelijken. Toen 

eenmaal de codes onder elkaar waren gezet, kreeg ik ook een beter beeld van de data die ik 

had verzameld. Daarbij was het ook makkelijker om de aantekeningen van de informele 

gesprekken te koppelen aan de gecodeerde fragmenten. 

Het schrijven van deze scriptie vond ik wel zwaar. Wederom kon ik niet kiezen welke 

data ik meer of minder wilde uitwerken voor mijn scriptie. Voor mijn gevoel wilde ik er alles 

bij betrekken wat ik aan data had verzameld. Ik heb dan ook grove stukken moeten 

verwijderen. Daarbij vond ik het erg lastig om mijn onderzoeksgroep aan het woord te laten. 

Ik schrijf concluderend waardoor het schrift de data gaat generaliseren. Ik heb daarom erg 

veel moeite gehad met het uitwerken van mijn empirische hoofdstukken en kan nog steeds 

niet met zekerheid zeggen of dit goed is gelukt.  

Al om al is het een ontzettende leuke tijd geweest om dit te kunnen en mogen doen. Ik 

heb ontzettende lieve en mooie mensen leren kennen die me ook erg dierbaar zijn geworden.  
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Bijlage 2: Summary 

This summary is based on a qualitative field research about male-to-female transgenderists in 

the Philippines. The research took place between February 2009 and April 2009 in Cebu City 

and Mandaue City. The main question that had to be answered was about the importance of 

the feminine beauty standard and how it relates to the physical performance of male-to-

female transgenderist on the Philippines.  

Transgenderists are known as individuals who are born as a man or a woman, but they 

feel and act like a member of the opposite sex. A transgenderist is also characterized as not 

wanting to have a full sex change operation. It’s mostly a partial transition in which they 

leave the genitals intact. In that sense a transgenderist is neither a man or neither a woman, or 

they are both. However, transgenderists are not unsatisfied with their transgender identity. 

They are contented with the fact that their biological sex is different from their gender. But 

by their surrounding transgenderists are frequently labeled as abnormal people. It’s  because 

of the dual sex system that people consider them as non-conventionally gendered, which 

means that transgenderists are  in contradiction with social norms concerning sex and gender. 

This often leads to discrimination and social exclusion and can give transgenderists the 

feeling that they are not recognized in their identity (Van der Hammen 2004; Vennix 2001).  

  The performance of the body plays a significant role when it comes down to the social 

appreciation of transgenderists. Which means that the bodily performance has to be more in 

line with social norms concerning sex and gender, if one wishes to be recognized. Being 

beautiful is part of the bodily performance and is thereby a decisive factor in creating social 

recognition and acceptance. Beauty is most specifically important in the performance of 

male-to-female transgenderists. Especially because the feminine beauty standard has shifted 

from a myth of perfection to a norm of femininity (Woertman 2003).  

With this said, the main conclusion is that feminine beauty can arouse the feeling of 

feminine performance of male-to-female transgenderists, but feminine beauty can also give 

male-to-female transgenderists more social recognition for their transgender identity. If male-

to-female transgenderists wish to be socially recognized, then they have to live up to the 

norm of femininity through the feminine beauty standard. To pursuit these importance’s the 

male-to-female transgenderists have to change their looks, body and face to live up to that 

norm. This can vary by just wearing women clothing and applying make-up, to partial 

constructing the body with cosmetic surgery and hormones. 

 
 

55 



Also in their behavior they should live up to feminine behavior expectations. The 

Philippines is a patriarchal society where women are considered more weak then men. In 

their behavior expectations they should act subservient, which can be related with decent, 

discreet or conservative. Male-to-female transgenderists should act like a traditional woman, 

to be a more credible woman in the eyes of the public. 

Beauty and behavior are interconnected when it comes down to living up to the norm 

of femininity, because beauty is the norm of femininity. So to give male-to-female 

transgenderists an agency for their transgender identity, the key will be beauty .   
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