
20 amsterdam ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2011

In Het Sieraad
is de Pride

Photo Award te
zien. Met een

twaalfjarige
transgender in

de hoofdrol.
MARK MOORMAN

Hoe Lisanne Léon werd, en
Fotografe Trea van Drunen

(40) is van huis uit prui-
kenmaker en grimeur;
eerst bij Toneelgroep Am-
sterdam en nu voor de Ne-

derlandse Opera en het Nationaal
Ballet. “Transformaties vind ik fas-
cinerend,” zegt ze. De foto waarmee
ze de eerste Pride Photo Award
heeft gewonnen demonstreert dat.
Léon, zoals de twaalfjarige jongen
uit Barendrecht op de foto heet,
werd geboren als Lisanne. De jury
pikte de foto moeiteloos uit de veer-
tienhonderd internationale inzen-
dingen: “Het is een sterk, iconisch
beeld dat de kijker uitdaagt door zo-
wel de kracht van Léons uitdruk-
king als het verbazingwekkende
verhaal van zijn jonge leven als
transgender.”

Transgender, van het ene geslacht
naar het andere oversteken: en
daarmee werd de winnende foto,

die overal in de stad opduikt op bill-
boards, ook het passende centrale
beeld bij een nog jonge fotocompe-
titie met fotografie over alle vormen
die onze seksuele identiteit kan
aannemen.

Trea leerde Léon en zijn familie
kennen nadat ze een briefje had op-
gehangen op de transgenderafde-
ling van het VU-ziekenhuis. “Ik
zocht iemand die de hele transfor-
matie wilde laten vastleggen. Een
paar weken na het ophangen van
het briefje belde de moeder van
Léon om een afspraak te maken.”
Leon is de zware psychische keu-
ring van de VU doorgekomen en
krijgt nu hormoonremmers om zijn
vrouwelijk ontwikkeling af te stop-
pen. Vanaf zijn zestiende zal hij dan
hormoonontwikkelaars krijgen.

Al heel jong wisten de ouders van
Lisanne/Léon dat hij liever als jon-
gen door het leven ging. Ze hadden

hem nog nooit zo gelukkig gezien
als toen ze hem op een vakantie
meenamen en hem een paar weken
de tijd gaven om zich te gedragen en
te kleden als een jongen.

Het was niet het voorstel van Trea
om Léon met ontbloot bovenlijf te
fotograferen. “Normaal droeg hij
een hesje om de borsten plat te
drukken.” Hij wilde dat zelf graag
en het is duidelijk dat zijn kwets-
baarheid én zijn moed de foto een
bijzondere lading geven.

Het portret van Léon is binnen de
competitie, die vanaf vandaag in
gebouw Het Sieraad te zien is, on-
derdeel van de categorie ‘Gender’
één van de thematische blokken
waarin de competitie is verdeeld.

De foto’s gaan de wijken in: het
winnende portret van Van Drunen
zal groot hangen op het Osdorp-
plein, Buikslotermeerplein, Merca-
torplein en Bijlmerplein, ver van de

tolerante binnenstad. Andere fo-
to’s, met als thema homogerela-
teerd geweld in binnen- en buiten-
land, zullen op andere drukbezoch-
te pleinen te vinden zijn. Project
manager Joeri Kempen van de Pride
Photo Award zegt dat dit buitenpro-
gramma zeker niet bedoeld is als
een provocatie, maar wel de discus-
sie wil uitlokken. Eén van de hoofd-
doelen is immers ‘de acceptatie van
de diversiteit’.

Rond de buitenfoto’s gaan lokale
filmploegjes aan de slag die de reac-
ties ter plekke gaan meten. Deze re-
portages staan dan weer centraal op
discussieavonden in de wijken, ge-
organiseerd door de initiatiefne-
mers van de Pride Photo Award: het
COC Amsterdam, het Internationaal
Homo Lesbisch Informatiecentrum
en Archief en de Stichting Homo-
monument. En al zijn de bedoelin-
gen niet provocerend, de organisa-
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Zeg nee tegen Sodom, homovervolging in Oeganda.
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