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Pioniers in het
denken over
transseksualiteit
Michiel van Erp
portretteert in I am a
woman now vijf oude
transseksuelen die zich
veertig jaar geleden lieten
ombouwen tot vrouw.
‘Ik wilde niet dat het
aapjeskijken werd.’
JOS VAN DER BURG

I

n een tijd dat men in Nederland
het woord transseksueel hooguit fluisterend uitsprak, konden mannen in Casablanca
zonder problemen terecht voor een
geslachtsoperatie. Vanaf 1956 was
iedereen die iets aan zijn lichaam
wilde laten veranderen, welkom in
de praktijk van de Franse arts
Burou. Moeilijke vragen werden
niet gesteld.
Tienduizend dollar cash en Burou
ging aan de slag, zegt Michiel van
Erp, die voor het eerst buiten Nederland filmde. “Burou was een beetje
een arts voor de jetset en had iets
van een playboy. Hij deed het niet
om het geld en ook niet om die mannen te helpen, maar puur uit medische interesse. Er zat geen ideologie
achter.”
Toen Van Erp over de in de jaren
tachtig overleden arts hoorde, zag
hij een film voor zich. Niet zozeer
over de arts, maar over de mannen
die hij opereerde. “Dat waren pioniers, die veel betekend hebben
voor het denken over transseksualiteit. Omdat ze nu al zo lang vrouw
zijn, vind ik het interessant om te
horen of hun dromen zijn uitgekomen. Zijn ze geworden wat ze hoopten?”
Het vinden van de vrouwen was de
eerste klus. “Het moesten vrouwen
zijn met een eigen kleur. Het was belangrijk dat ze hun vrouwzijn op
een eigen manier beleefden. Van de
ongeveer twintig vrouwen met wie
ik contact heb gehad, bleven er vijf
over.”
De vijf vrouwen, nu allen in de zeventig, zijn afkomstig uit verschillende Europese landen. Ook verschillen ze sterk in uiterlijk. “Veel
mensen die de film hebben gezien,
beginnen meteen over of je kunt
zien dat deze vrouwen man zijn geweest. Dat vind ik vreemd. Zo kijk ik
niet. Als ik een oerlelijke vrouw tegenkom, vraag ik me toch ook niet
af of ze vroeger man was?”

Voyeurisme ligt op de loer bij het
onderwerp. “Dat was best ingewikkeld, maar ik wilde geen sensatie. Ik
ben geïnteresseerd in hun twijfels
en de wrange kant van hun leven.
Dat een Vlaamse vrouw zegt dat de
mannen in haar leven uiteindelijk
altijd voor een geboren vrouw kozen
en niet voor haar, is tragisch.”
Maar de film roept ook bewondering op, want de vijf vrouwen zijn
krachtige persoonlijkheden. “Ik
bewonder hun vechtlust. Doe het
maar: in je eentje in die tijd naar
Casablanca reizen voor een geslachtsoperatie. Het is ontzettend
dapper dat ze dat hebben gedaan.”
De film laat zien dat de meeste
vrouwen in hun jeugd enorm eenzaam waren, omdat ze niet konden
vertellen dat ze vrouw wilden worden. Als ze dat wel deden, leidde
dat tot tumult in de familie. Zoals bij
de Britse vrouw, die in OxfordEngels vertelt dat haar ouders haar
op kerstavond het huis uit schopten.
“Dat is toch bijna een Dickensverhaal?” zegt Van Erp. “En prachtig toch dat ze zegt dat haar vader op
zijn sterfbed tot inkeer kwam en
tegen haar zei:‘I always knew that
you were gorgeous.”

‘Deze mannen zijn nu al
zo lang vrouw. Zijn hun
dromen uitgekomen?’
Te veel Hollywood? “Nee, ik geloof
haar. Ik geloof niet dat ze dat verzonnen heeft.”
De Duitse vrouw in het gezelschap
had een ander probleem. “Zij zocht
in de jaren zeventig aansluiting bij
de vrouwenbeweging, maar werd
door radicale feministen niet geaccepteerd. Ze zagen haar als vijfde
colonne van de mannelijke soort.
Het was voor haar een grote teleurstelling.”
Nostalgisch stemmen de verhalen
over Parijse nachtclubs, waar sommige vrouwen werkten. “Dat was in
de tijd dat nachtclubs nog revueachtige voorstellingen hadden.
Later werd het steeds ranziger. Nee,
die verhalen zitten niet in de film,
want ik wilde een romantische film
maken.”
De vertoningen van I am a woman
now op het Idfa zijn uitverkocht.
Vanaf 15 maart volgend jaar is de film
in de bioscoop te zien.
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Meeslepende kluwen van ernst en zelfspot
Guido van der Werve, nummer dertien:
Emotional poverty. T/m 17/12 in Galerie
Juliètte Jongma, Gerard Doustraat 128a.
www.juliettejongma.com.
Guido van der Werve (Papendrecht,
1977) maakte razendsnel furore met
virtuoze videowerken waarin hij
zelf de hoofdrol speelt. Geïnspireerd door de performancekunst uit
de jaren zeventig liet hij zich door
een auto van de sokken rijden (nummer twee), liep hij over het ijs op de
Botnische Golf terwijl een enorme
ijsbreker hem op de hielen zat (nummer acht) en draaide hij 24 uur rondjes tegen de aardrotatie in op de
Noordpool (nummer negen).
Zijn werken werden goed ver-

kocht, hij had exposities over de hele wereld en toch raakte Van der
Werve in 2009 in een depressie.
Daarop verruilde hij zijn appartement in New York voor een huis in
de bossen rond Hassi, zo’n tweehonderd kilometer ten noorden van
Helsinki. Hij begon met hardlopen,
liep al snel marathons en triatlons
en kreeg weer zin om te werken. Het
resultaat is nummer dertien: Emotional poverty, een kluwen van
kunst, (extreme) sport, reflectie en
therapie, van ernst en zelfspot.
Het adembenemende werk bestaat uit drie delen. Effugio A is een
zelfportret gemaakt op de 6962 meter hoge top van de Aconcagua en
een foto van de ijle lucht. Effugio C is

een zestien dia’s tellend verslag van
een performance in New York: een
lezing over zijn geestelijke staat, gevolgd door een loop van vijftig kilometer naar het graf van componist
Sergej Rachmaninov, waar hij (rustgevende) kamillebloemen neerlegt.
Het pièce de résistance is Effugio
B, de film You’re always only half a
day away. Daarin komt de kunstenaar in sportkleding de voordeur
uit, slaat hij rechtsaf en verdwijnt
achter zijn huis, om aan de andere
kant weer te voorschijn te komen.
Dit rondje maakt hij twaalf uur onafgebroken. Zelden werd een existentiële crisis zo treffend verbeeld.
JAN PIETER EKKER

Beeldrijm van oude en jonge kunstenaars
Mapping the horizon. Met: Marc Bijl,
Marinus Boezem, Luis Camnitzer, Ger
van Elk, Jeroen Jongeleen en Noor Nuyten. Upstream, Van Ostadestraat 294.
Tot en met 7 januari.
Upstream heeft verschillende generaties conceptuele kunst bij elkaar
gebracht. De horizon speelt een verbindende rol. Ger van Elk maakte
eens een installatie in Museum Boijmans Van Beuningen, waarbij hij
zestiende- en zeventiende-eeuwse
schilderijen naast elkaar hing,
deels ondersteboven. De horizon op
de schilderijen vormden één lange

horizontale lijn. Naast een werk met
dat onderwerp is nu een installatie
waarin Jeroen Jongeleen een gespoten horizontale lijn ondersteboven
presenteert. De verfdruipers worden boomstronkjes in een vereenvoudigd landschap.
Een dergelijk beeldrijm zien we
ook tussen Marc Bijl en Marinus
Boezem, die vijfenveertig jaar na elkaar het schilderij uitkleden tot een
structuur van spielatten. De jongeren laten hier ook onbedoeld zien
hoe radicaal de ouderen in de jaren
zestig waren.
KEES KEIJER

Luis Camnitzer: The discovery of geometry, 1978

Lofzang op de weer hippe VHS-videoband
Joep van Liefland, Universum 465, Martin van Zomeren, Prinsengracht 276. Tot
en met 17 december.

Krachtige vrouwen in I am a woman now van Michiel van Erp.
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Kunstenaar Joep van Liefland hing
in de jaren tachtig het liefst op de
bank video’s te kijken. Hij kwam erachter dat het goedkoper was om
tweedehands VHS-banden te kopen
dan om films te huren en legde een
aardige verzameling oude banden

aan. Tot zover niets bijzonders.
Maar terwijl iedereen inmiddels is
overgestapt op digitale media, is
Van Lieflands zwak voor de videoband alleen maar sterker geworden.
Bij Martin van Zomeren brengt hij
een lofzang op de VHS, op het anonieme zwarte plastic, waarop de gebruikers stickers, vlekken en andere persoonlijke sporen hebben achtergelaten.

Een vitrine met een stokoude videorecorder van het formaat koelkast
wordt omgeven door zwarte zeefdrukken met uitvergrote VHS-banden.
Stofjes en krasjes, vervagingen en
dichtgelopen partijen benadrukken
een trend die sterk in opkomst is: in
ons digitale tijdperk is analoog weer
helemaal hip.
KK

