
Het leven van Victoria 

 

Het is 30 augustus 1993: ballonnen en slingers in huize Roodhuysen; kleine Victor is geboren! 

Martien en Mireille kunnen hun geluk niet op. Na twee dochters een kerngezonde zoon erbij. Een 

lang gekoesterde wens.  

Victor groeit voorspoedig op in Wageningen. Wel valt het op dat Victor weinig aansluiting vindt bij de 

jongens van z’n leeftijd. Hij gaat liever shoppen dan voetballen, is gevoelig en vindt kletsen veel 

leuker dan dat hij iets actiefs onderneemt. Moeder heeft er begrip voor; vader niet. Die stoort zich 

steeds vaker aan z’n gedrag, wat thuis leidt tot de nodige spanningen. Op school schelden de jongens 

hem uit voor ‘homo’ en ‘watje’.  

In december 2006 verhuist het gezin naar de mooie plaats Wolfheze, in de gemeente Renkum. Victor 

is dan 13 jaar en z’n ouders hopen dat een nieuwe omgeving en school een positieve uitwerking 

mogen hebben op het welzijn van hun zoon.  

Helaas pakt het anders uit. De problemen worden alleen maar groter. Thuis is de situatie vrijwel 

onhoudbaar geworden. Victor wordt constant vernederd en gekleineerd door z’n vader. En  moeder 

ziet het met lede ogen aan. Reden voor Victor om steeds vaker z’n vriendin Arenda op te zoeken, die 

in een appartement in Renkum woont.  

Het wordt steeds erger. Z’n moeder blijkt ernstig ziek en het duurt niet lang voordat zij overlijdt. 

Victor is helemaal de weg kwijt. Hij raakt verslaafd aan de alcohol en verdovende middelen.  

Arenda schakelt hulp in. Hiervoor heeft Victor een ID-kaart nodig, die hij in september 2014 bij 

Burgerzaken Renkum aanvraagt. Victor kan niet meer helder denken en zelfstandig beslissingen 

nemen. Er wordt uiteindelijk besloten voor Victor een curator aan te stellen:  in augustus 2016 

eindelijk bericht dat dit is geregeld.   

Arenda blijkt inmiddels zwanger. Als ze samen een week met vakantie zijn op Vlieland staat ze een 

verrassing te wachten. Arenda moet eerder bevallen dan verwacht; de huisartsenpraktijk Vlieland 

wordt gebeld en op 3 augustus 2017 ziet Liam Kayne Dylano in de vakantiechalet het levenslicht.  

In alle hectiek wordt vergeten tijdig geboorteaangifte te doen. Ruim een week later erkent Victor z’n 

zoontje bij de aangifte. Een enorme schrik, maar wat een feest! Jammer dat moeder dit niet meer 

heeft mogen meemaken…  

Om het plaatje helemaal compleet te maken besluiten Victor en Arenda te trouwen. Wanneer ze 

informatie inwinnen bij Burgerzaken Renkum krijgen ze te horen dat Victor toestemming nodig heeft 

van de curator. ‘Vreemd’ zegt Victor; ‘hoezo ben ik niet handelingsbekwaam, ik heb m’n kind toch 

ook erkend?’. Dan gaan gelijk de alarmbellen af! Burgerzaken Renkum neemt direct contact op met 

Burgerzaken Vlieland; gelijk is duidelijk dat er een vervelende fout is gemaakt. Afgesproken wordt dat 

Burgerzaken Vlieland contact opneemt met de rechtbank om dit te herstellen.  

Ondertussen gaan alle voorbereidingen door voor het aanstaande huwelijk. Nadat alle vereiste 

papieren zijn geregeld, treden Victor en Arenda op 25 januari 2018 in het huwelijk. En wat is er nu 

mooier om te trouwen op de plek waar ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet: kasteel de 

Schaffelaar in Barneveld!  

Na de wittebroodsweken gaat het toch weer bergafwaarts met Victor. Victor is weinig meer thuis, 

voelt zich lang niet happy en heeft vooral psychische klachten. De gemeente Renkum krijgt bericht 

dat Victor wel eens in Utrecht zou kunnen verblijven. Gelijk wordt een adresonderzoek opgestart en 

de verblijfplaatsgegevens worden in april 2018 in onderzoek gezet.     



Dan wordt duidelijk waarom: Victor heeft dringend hulp nodig en wordt in mei 2018 opgenomen in 

Het Singelhuis te Utrecht. Tevens wordt hij op het adres van de verpleeginrichting ingeschreven.  

Victor worstelt met z’n verleden. Hij moet constant denken aan vroeger, aan dat gepest worden op 

school en de thuissituatie met z’n kwaaie vader. Victor worstelt ook met z’n identiteit: hij heeft grote 

onvrede met z’n lichaam en daardoor ook met zichzelf als persoon. Victor is hiervoor onder 

behandeling. Een van de eerste stappen die hij in de zomer van 2018 onderneemt is het aanpassen 

van zijn naamgebruik in die van z’n partner. Maar toch knaagt het aan hem; het is niet voldoende: 

Victor wil meer! 

In augustus 2018 ontvangt Victor bericht dat de gemeente – op last van de rechtbank - de fout van 

de erkenning heeft hersteld. ‘Stomme ambtenaren’ zegt Victor, ‘ze zijn nog niet van me af!’   

Victor stemt hierover af met z’n curator, en zodra toestemming erkenning is ontvangen, erkent 

Victor eind 2018 alsnog zijn zoon. ‘Ziezo, ook weer geregeld; wat een gedoe allemaal!’   

Victor worstelt nog steeds met z’n verleden en identiteit. Samen met z’n curator informeren ze bij de 

gemeente: wat is de procedure om het geslacht in de geboorteakte aan te laten passen?  

De gemeente verwijst naar de procedure op Rijksoverheid.nl. Victor is er maar druk mee; na 

ontvangst van de deskundigenverklaring dient hij het verzoek in bij z’n geboortegemeente. In januari 

2020 eindelijk bericht: hij mag zich voortaan Victoria noemen en de geboorteakte wordt ook 

aangepast. Daarna ook nog bericht van de gemeente dat er een nieuwe ID-kaart moet worden 

aangevraagd; de oude is immers van rechtswege vervallen.  

Victoria heeft nog een grote wens: wat zou zij graag haar achternaam willen veranderen. Niet meer 

de naam van haar vader, waar zij zulke slechte herinneringen aan heeft, maar in die van haar 

moeder. Het verzoek wordt ingediend en na negen maanden wachten dan toch eindelijk in juni 2021 

het bericht: toegekend, zowel voor haarzelf als haar zoontje.  

Wie had dat durven dromen: Victoria Audrine Kooiman!  

         

 


