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Mariposa is een insect. En een
winkel inOsdorp diemannenuit
hun coconhaalt en ze eruit laat
zien als een vrouw. ‘Na vandaag
kan ik erweer eenmaand
tegenaan.’

Indeachterkamer staat eenkalendeman
met oogpotlood rond zijn ogen. Hij
draagt een strak, zwart hemdje waarin

twee rondingen – een B-cup – te zien zijn.
Inclusief tepels. Deze borsten zijn van de
man zelf. Dat wil zeggen: hij heeft ze zelf
gekocht. En als hij de drang heeft, doet hij
ze voor. In een prothese-bh.
De man stelt zich voor als ‘Jos, en ook wel
Els.’ Zijn vrouw kamt voorin de winkel de
pruik die hij zo opdoet. Een nette, korte
coupe in warme tinten. Het past bij zijn
donkere ogen en de bruine, glimmende
oogschaduw. Hij maakt zichzelf op, en be-
paald niet voor het eerst. “Als ik me niet
eenspermaandalsvrouwverkleed,word ik
eenknorrig, ongezelligmens,” zegt Jos. “Na
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vandaag kan ik er weer een maand tegen-
aan.”
Zijn vrouw, Marianne, weet al dertig jaar
dat Jos de onbedwingbare behoefte heeft
om zo nu endan in vrouwenkleding rond te
lopen. Vijf dagen voordat Jos en Marianne
gingen trouwen, vertelde hij het haar.Mari-
anne schrok. “Ik was heel erg bang dat hij
op mannen viel,” zegt Marianne, met de
pruik in haar hand. Jos poedert intussen
zijn gezicht. Ze dragen dezelfde nagellak.
“Maar Jos is echt hetero. Hij vindt vrouwen
gewoon zo leuk, dat hij er af en toe zelf een-
tjewil zijn.”
“Jos, vertel eens dat verhaal over je geïm-
proviseerde oogpotlood.” Dus Jos vertelt
het verhaal, dat hij met muurverf stiekem
zijnogenopmaakte.Marianne lacht. “Ishet
niet geweldig?”

Het is zaterdagochtend en we zijn bij
Travestieshop Mariposa, die sinds
sinds 1993 in Osdorp zit, in de win-

kelstraat Tussen Meer, tussen een internet-
café en een gemeentelijk inloopcentrum.
Aande voorkant zie je alleenmaar eenpaar
paspoppenmet pruiken. Binnen, achter de
gesloten lamellen, staat een zwarte leren
bank met gouden en fluwelen kussens. Er
zijn grote spiegels en op een kast met prui-
ken staat een kaartje: ‘Dames, wij helpen u
graag!’ Overal hangen portretten van man-
nen in vrouwenkleding, in de bijbehorende
trotse pose. De foto’sworden gemaakt in de
ministudio bij de make-upruimte, waar de
twee eigenaren Mary van den Brink en Ilse
Ruijs zelf de camera hanteren.
Hetbegonzeventien jaargeleden toenMary
in contact kwam met een hoge ambtenaar
die travestietwas.Hij vondMary eenprach-
tige vrouw – haar kleding, haar make-up –
en hij wilde er ook zo uitzien, maar werd
weerhoudendoor schaamte.
Mary: “Eerst dacht ik: wat moet die vent
van me? Maar toen het me duidelijk werd,
ben ikmet hem de stad ingegaan.We koch-
ten kleding, een pruik enmake-up.”
Marygingmethemnaareen travestieavond
vandeNVSH,waar zemeteendoormedelij-
den werd bevangen. “De meesten mannen
zagen er verschrikkelijk uit. Hoogblonde

pruiken die van touw leken gemaakt en
borsthaar dat boven hun decolleté uit-
kwam. Ik vond dat deze mannen gesteund
moesten worden, ze verdienden een goed
advies.”
Ze stopte met haar computerbedrijf en be-
gon een travestieshop op de Stadhouders-
kade. Via advertenties in de krant benader-
de ze de doelgroep:mannen en jongens die
in het geniep de panty’s van hun vrouw of
moeder aantrokken. Het werd meteen een
succes en haar toen twintigjarige schoon-
dochter Ilse, die in de hotellerie zat, kwam
helpen in de winkel. Sinds 2001 zitten ze in
Osdorp en vijf dagen per week zijn ze ‘een
discreet en vertrouwd adres voor mannen
die een onbedwingbare drang hebben zich
in dameskleding te hullen’.
Mariposa is behalve eenplaats inCalifornië
en een barbiefiguur ook een vlinder. Hier in
Osdorp staat Mariposa vooral voor de ont-
popping, de grote transformatie. De drem-
pel voor de deur op TussenMeer 102 is voor
de mannen die er komen misschien wel de
grootste drempel in hun leven. Jos: “Mijn
vrouwwildeniet dat ik alleenmaar stiekem
achterdegordijnenvrouwzat tewezen,dus
gingenwenaarMariposa. Zeheeftmeuit de
automoeten sleuren.”

Eenmaal over de drempel kan het alleen
maar meevallen. Ze krijgen een kop koffie
aan het barretje en ze praten wat in de
lounge, voorin de winkel. Mary en Ilse hel-
pen bij het kiezen van eenpruik. Bij blauwe
ogen past een blonde pruik vaak goed, en
eenmanmeteengroothoofdwordtmeestal
langhaargeadviseerd. “We latenzehier ab-
soluut niet voor lul staan,” zegtMary.
Het gebeurt niet zeldendat ze een tot vrouw
getransformeerde man moet tegenhouden
de straat op te gaan. “Dan zijn haar hakken
te hoog, haar rokje veel te kort, of demake-
up te dik. Zemoet er niet ordinair uit zien.”
ZodrademannenbijMariposa zijn,worden
ze met vrouwelijke voornamen aangespro-
ken. “Van sommigen weten we niet eens
hoe zeheten,” zegt Ilse. Eenmanneemteen

Hij rekentsnelde
borstenafen
neemtdeplastic
tasaan

Melanie(links)enEls
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naam die hij bij zijn vrouwelijke verschij-
ning vindt passen.Of die van zijnmannelij-
ke naam is afgeleid.
Zo kreeg Benedict van zijn vrouw de naam
Bente. De meeste klanten van Mariposa
hebben genoeg aan een verkleedpartij op
z’n tijd, maar Benedict koos ervoor hele-
maal vrouw teworden. “Ikwas gelukkig als
man, maar wist dat ik ongelukkig zou wor-
den als ikman zou blijven,” zegt ze.
Over anderhalf jaar gaat ze naar Thailand
voor een geslachtsveranderende operatie.
In Thailand gaat het sneller dan in Neder-
land, waar de wachtlijsten lang zijn. “Ik
heb vijftig jaar de tijd gehadomerover na te
denken. Nu ik eenmaal de beslissing heb
genomen, heb ik ontzettende haast,” zegt
Bente. Ze draagt een zwarte rok en zwarte
cowboylaarzen, een rode coltrui en een
zwarte bloesjemet kantenmanchetten.
Toen Bente nog Benedict was, dronk hij
graag een biertje, hij sportte fanatiek, keek
graag naar vrouwen. Nu is er van al die
manlijkheid, behalve de lage stem, weinig
meer over. De hormonen zorgen voor ron-
dingen waar ze vroeger niet waren. “Maar
het verandert niets aan je karakter,” zegt
Bente. “Ben je een rotvent, dan word je au-
tomatisch een rotwijf.”

Toen ze besloot vrouw te worden, kreeg
Bente een nieuwe baan bij het bedrijf waar
ze als man al werkte. Haar vrouw bleef bij
haar, en haar dochter kon de verandering
accepteren. “Voor onswas het heel belang-
rijk eerlijk te zijn. Ik wist dat mijn lichaam
en geest in disharmonie waren, maar ik
moest dat ook duidelijk maken aan mijn
omgeving.”
Maar zo goed als bij Bente gaat het niet al-
tijd. Ilse: “Er komen hier genoeg mannen
die een dubbelleven leiden. Ze zijn bang
dat hun vrouw hen verlaat als ze vertellen
dat ze er soms als vrouwbij willen lopen.”

De laatste zaterdag van de maand is
het altijd druk, omdatMariposa dan
ook ’savondsopen is.Van tienuur ’s

ochtends tot twee uur ’s nachts zijn alle
mannen welkom om als vrouw rond te lo-
pen. Veel mannen zijn kind aan huis. Mary
en Ilse verzorgen de make-up aan de lange
kaptafel en achter het gordijn kan iedereen
zich om de beurt verkleden. Sommigen ne-
men kleding mee, anderen kopen het in de
tweedehandswinkel bij Mariposa, weer an-
deren hebben hun spullen bij Mariposa in
een kluisje opgeborgen, zodat thuis nie-
mand iets hoeft teweten.

Op hoge schappen staan tientallen witte
doosjes met borsten, van cupmaat A tot en
met K, voor mannen met een borstenfetisj.
Maryen Ilseadviserenwelkemaathetbeste
past. Mannen kunnen de borsten lenen,
maar ook kopen.

Terwijl een aantal klanten druk bezig
ismet haar en kleding, komt eenman
binnen. Hij kijkt wat schuchter naar

de anderen. Hij komt voor borsten. Hij re-
kent ze snel af en neemt de plastic tas aan
van Ilse.
De duurdere borsten, vanaf honderdvijftig
euro per paar, zijn van siliconen gemaakt.
Ze zijn zacht en flexibel en nemen snel de
temperatuur van het lichaam aan. “Heel
handig,” volgens Jos, die inmiddels Els is
geworden.
Hij laat zijn hand hangen vanuit de pols,
om zijn gladgeschoren benen zit een glim-
mende, dunne panty, hij draagt degelijke,
zwarte hakschoenen. Het vestje met tijger-
print is nieuw, van de Bijenkorf. “Ik vond
het te duur, maar Marianne had er schijt
aan,” zegt hij. Hij draagt een ‘billenbroek’,
ook verkrijgbaar bij Mariposa. Die zorgt
voor een extra laagje bij de heupen en be-
dekt het geslachtsdeel een beetje. De vul-

Tweetransseksueleklanten:Adrie(links)enBente
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ling aan de achterkant zorgt voor ronde bil-
len.
Aan het einde van de middag wordt het
steeds drukker. Sommigen komen als
vrouw binnen, anderen kleden zich veilig
omachter het gordijn.
Sylvia neemt er bijna een uur de tijd voor.
Sophie staart voor zich uit, ze verkeert in
haar eigen wereld. Melanie, met opvallend
roze lippen en haar vrouw aan haar zijde,
gooit de boel eruit: hoe heerlijk zij zich als
vrouw voelt, maar dat zij ook weet dat haar
vrouwhaar verlaat als ze transseksueel zou
worden. Dus geniet Melanie van elke dag
dat ze even vrouw is. Haar dochter komt
straksooknog langs. Pa loopt soms invrou-
wenkleding. Nou en?
De meeste klanten zijn mannen van mid-
delbare leeftijd. Maar Mary herinnert zich
ook een moeder met haar dertienjarige
zoon. “Ik dacht dat zij voor een pruik
kwam, het was duidelijk dat ze door een
chemokuur haar haarwas verloren.”
Maar ze kwamen voor haar zoon. Hij wilde
graag meisje worden en was al bezig met
het medische en sociale traject. Voor haar
dood wilde de vrouw haar zoon nog een
keer als meisje zien. “Ik was blij dat ik nog
twee van die kleine borstjes had liggen.”

Mary en Ilse kennen de vooroorde-
len over hun klanten: allemaal
homo’s zeker, en het heeft na-

tuurlijkmet seks temaken.Maar demeeste
mannen die soms vrouwwillen zijn, vallen
ook gewoon op vrouwen. En seks is bij Ma-
riposa al helemaal geen onderwerp. “Daar
houden we ons niet mee bezig. Het is hier
juist een truttenclubje.”
De koffiekopjes hebben lipstick aan de
rand,op tafel staat eenkoektrommel.Opde
bank zitten de travestieten keurig met hun
benen over elkaar, met handen op hun
knie. Hun armbanden rinkelen als ze van
hun wijn nippen, terwijl ze het glas bij het
pootje vasthouden. Een truttenclubje.
Degesprekkendoenniet onder voor eenge-
middelde verjaardag. De kinderen, het
weer, het werk. Het enige waarover ze op
andere verjaardag niet kunnen praten, is
hun voorliefde voor vrouwenkleding, of
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hunwens omvrouw te zijn.
Als Melanie en Bente het hebben over
transseksualiteit, komt Renate binnen. Ze
is net wezenwinkelen in Osdorp en zet ver-
moeid twee plastic tassen op de barkruk.
“Hé, Renaat, laat eens even zienwat je hebt
gekocht!” roept Mary enthousiast. Renate
moest in dewinkel uit de paskamer komen,
omdat er alleen in de winkel spiegels han-
gen. “Dat maakt Renate helemaal niks uit,
die heeft er lak aan,” lacht Ilse. Renate laat
het blauwe jurkje vandeWEzien. “Dat past
bij je, Renaat. Een leuke ketting erop en
klaar ben je,” is het positieve commentaar
vanaf de lederen bank.
Renate vouwt het jurkje aandachtig op en

looptnaardekleedruimte.Hetblauwe jurk-
je zal ze vanavond dragen in Mariposa, als
ze de Mexicaanse wraps en tomatensoep
gaan eten die Mary en Ilse zelf hebben ge-
maakt.
De hele avond genieten de travestieten van
het klakken van hun hakken, ze plukken af
en toe aan hun haar enwerken hun lippen-
stift bij. Ze voelenhet gewicht in hunbh, de
gladde panty om hun benen. Na vannacht
zetten ze de pruik weer af en gaan de bor-
stenweer inhet doosje.Morgen zijn zeweer
man.

Denamen van de klanten, behalve vanBente,
zijngefingeerd.
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