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‘Ik vond er niks raars aan’ 

WEERT

Travestieten 
fleurden zaterdag 
even de Weerter 
binnenstad op. 
Tijdens een fotoshoot 
in het centrum  
kregen de bont 
uitgedoste 
travestieten alleen 
maar positieve 
reacties.  

D
WEERT
DOOR JAN HENSELS

D e vriendschappelijke
bejegening en harte-
lijkheid  van de mensen
heeft me het meest ge-
troffen. Ik vond er niks

raars aan”, vertelt Trees Hölzken
uit Weert die net de opening van de
tentoonstelling TRA-ART in De 
Annex heeft bezocht. Er hangen 
aangrijpende portretten van tra-
vestieten en transgenders geschil-
derd door de Weerter kunstenares 
Gemma van Gennip aan de muur. 
Tussen de bezoekers wervelen en-
kele uitbundig uitgedoste travestie-
ten. „Ik was gewoon nieuwsgierig 
en wilde eens even binnen kijken”, 
bekent Hölzken. „Hoe we ook gebo-
ren worden, laten we respect tonen
voor elkaar”, voegt ze eraan toe. 
Voor passanten wordt het bonte ge-
zelschap grotendeels aan het oog 
onttrokken omdat er goudkleurige
versiering voor de ruiten van de ex-
positieruimte hangt. Het groepje 
travestieten uit Amsterdam dat is 
uitgenodigd, mengt zich echter ook
even tussen het Weerter publiek
dat op zaterdagmiddag aan het 
shoppen is. „Zij kregen eigenlijk al-
leen maar positieve reacties stelt
Ronald Siebes uit Amsterdam  vast.

„Het mooiste vond ik nog een man
die met hen op de foto wou. Hij zei:
‘dan kan ik mijn vrouw bewijzen dat
ik achter deze mensen sta.’ Dat vond
ik wel een mooi gebaar.” 

StrijdbaarStrijdbaar
Miss Sugi La-Ri, lange jurk, volle 
rode lippen en extra lange nepwim-
pers trekt buiten voor De Annex
aan een sigaret. De travestiet er-
vaart de ontmoetingen met het 
Weerter publiek als positief. „Nou 
en anders maak ik het wel positief”,
klinkt het strijdbaar. Hoe tolerant 
en respectvol mensen in een dorp of

stad echt tegen travestieten en 
transgenders aankijken weet je pas
als je er zeker een jaar woont, denkt
Miss Sugi La-Ri. Ze voegt eraan toe
dat ook in steden als Amsterdam
travestieten en transgenders soms
te maken krijgen met pesterijen. 
„Dat komt volgens mij vaak voort 
uit jaloezie. Ik zeg: leef je eigen le-
ven. Alleen jij weet wat goed voor je
is.”
Esther van Carther toont zich, in te-
genstelling tot  Miss Sugi La-Ri, 
hooguit een paar keer per maand 
aan de wereld als travestiet. In het 
dagelijks leven werkt hij in een kap-

salon. Zij vinden het belangrijk om 
zo veel mogelijk mensen in contact 
te brengen met het fenomeen om de
acceptatie ervan te vergroten. 

Respecteert
De activiteit past binnen Weert
Respecteert, een evenement waar-
in het om respect en acceptatie 
gaat. 
„Wist je dat het bij 80 procent van 
de travestieten om heteroseksuele 
mannen gaat. Die praktiseren het 
vaak stiekem binnenshuis”, vertelt 
een andere travestiet met de arties-
tennaam Tante Dees. 

Respecteert

Travestieten en transgenders staan 
centraal tijdens de tentoonstelling 
TRA-ART in Weert.  FOTO JEROEN KUIT


