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Nederlandse samenvatting 

 

In dit proefschrift laat ik zien dat transgender belichaming en filmbeelden 

mogelijkerwijs een eigenschap met elkaar gemeen hebben die ik beschrijf als 

glinsterend (“shimmering”). Ik gebruik het aspect van “glinstering” om heen en weer 

te gaan tussen transseksuele lichamelijkheid aan de ene kant en het medium film aan 

de andere, en tussen de gerelateerde disciplines van transgender studies en film 

studies. Het interdisciplinaire karakter van dit onderzoek komt voort uit de 

“glinsterende” visualiteit van specifieke filmbeelden die de nadruk leggen op 

beweging, zowel binnen een frame als tussen verschillende frames. Ik onderzoek de 

mogelijke verbanden tussen dat aspect van visualiteit en specifieke gender positities-

in-wording  

Meestal wordt aangenomen dat iemands sekse en gender op grond van 

zichtbare kenmerken met zekerheid kunnen worden vastgesteld. Transgender 

belichamingen ondermijnen die aanname. Ik ontwikkel in mijn dissertatie daarom een 

alternatief model, waarbij ik gebruik maak van ideeën van onder anderen Michel 

Foucault, Karl Marx, Walter Benjamin, Jacques Lacan en van feministische theoretici 

als Kaja Silverman, Laura Mulvey, Linda Williams. Daarnaast maak ik ook, onder 

andere, gebruik van het werk van transgender theoretici Sandy Stone en Susan Stryker. 

Met dat model als uitgangspunt traceer ik hoe de verschillende manieren waarop een 

nauwelijks onderzochte “overgangslichamelijkheid” wordt beleefd, zichtbaar en 

kenbaar gemaakt kunnen worden. Ik maak daarbij gebruik van een heuristische 

methode, waarbinnen een aantal theoretische begrippen in dialoog wordt gebracht met 

een geselecteerd corpus van zowel “mainstream” als alternatieve erotische films en 

video’s. Op die manier probeer ik veranderende belichamingen binnen de 

beeldcultuur te analyseren en te theoretiseren. Mijn voornaamste doel is om een 

specifieke modaliteit van transsubjectiviteit te traceren. Daarnaast laat ik zien dat het 

glinsteren van beelden nieuwe en omstreden manieren van weten mogelijk maken die 

van belang zijn voor subjectiviteit in het algemeen. 

 Aan de hand van één tot drie case studies per hoofdstuk (film, video of een 

andere kunstvorm) onderzoek ik de esthetische conventies en theoretische 

beperkingen die maken dat bepaalde belichamingen moeilijk waarneembaar zijn. De 

nog altijd dominante empirische denkwijze gaat ervan uit dat waarnemen gelijkstaat 
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aan weten, een stelregel die ook in film studies omstreden is. Door transgender studies 

en filmstudies met elkaar in verband te brengen, ga ik na op welke manieren deze 

disciplines, die allebei het accent leggen op esthetiek, bestaande 

natuurwetenschappelijke kennis ter discussie stellen. 

 Mijn case studies betreffen historische en hedendaagse cultuur, subjectiviteit en 

kennisproductie, visualiteit en affect. Ze stellen me in staat om een theoretisch kader 

te ontwikkelen waarin transbelichaming en seksualiteit op een productieve manier 

geanalyseerd kunnen worden. De nadruk ligt op de manieren waarop trans gangbare 

ideeën en aannames over zowel film als lichamelijkheid ter discussie stelt. Ik probeer 

in mijn hoofdstukken een relatie te ontwikkelen tussen ontologie en epistemologie om 

beter grip te krijgen op de relatie tussen “zijn” en “weten.” De geanalyseerde werken 

gaan allemaal over (zelf)representatie en weerleggen gaandeweg het conventionele 

beeld van “transgenderisme” als iets dat voornamelijk of zelfs uitsluitend met 

seksualiteit en/of gender te maken heeft. De manier waarop iemand haar of zijn 

materiële zelf presenteert kan immers ook gezien worden als een vorm van 

experimenteren met de formele elementen van belichaming, elementen die 

mogelijk—en mogelijk ook niet—raken aan gender.  

 Film is van belang voor dit project omdat in dit medium het visualiseren van 

gebeurtenissen voor een veronderstelde kijker centraal staat. In film (en ook in de 

filmtheorie) bestaat echter ook veel scepsis over de vanzelfsprekendheid dat film een 

gebeurtenis zou kunnen vastleggen. Ik bespreek de manieren waarop genres als de 

documentaire of pornografie juist door het voorwenden van een extreem realisme de 

aandacht kunnen leggen op de hiaten in hun argumentatieve en informatieve manier 

van vertellen (Hoofdstuk Een). Soms probeert transcinema het wantrouwen dat heerst 

over het realisme ook te weerleggen. Pornografische transbeelden creëren de illusie 

van echtheid door te appelleren aan consumptiefetisjisme. Een voorbeeld hiervan is 

pornoster Buck Angels gebruik van consumptiefetisjisme, in plaats van seksueel 

fetisjisme. In zijn films wordt het ‘horror’ effect  juist vermeden.(Hoofdstuk Twee).  

Films worden gebruikelijk gemonteerd op een manier die continuïteit moet 

suggereren. Dit belemmert de mogelijkheid van “cuts” om een mogelijk andere 

dimensie van gebeurtenissen laten zien. Door ook buiten het beeld beweging op te 

roepen, of door gebruik te maken van onconventionele “shot/reverse-shots,” kunnen 

kijkers van hun stoel worden losgerukt en hun manier van kijken ingrijpend 

veranderen (Hoofdstuk Drie). Misschien hangt kijkplezier om te beginnen niet zozeer 
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af van de manier waarop een verhaal gemonteerd wordt, maar juist van hoe een 

verhaal wordt onderbroken, of van de manier waarop een erotisch beeld de kijker 

aanraakt: duwt of slaat (Hoofdstukken Vier en Vijf). Schokkende “cuts” kunnen, door 

de manier waarop ze de kijker opwinden, op een quasitherapeutische manier bij het 

subject een gevoel van lichamelijke incoherentie opwekken (Hoofdstukken Drie en 

Vier). Kortom, mogelijk is de “pornograficiteit” van het beeld, dat te maken heeft met 

de macht van het visuele om ons te intrigeren en op te winden, van belang om 

cinefilie te begrijpen. Ook zou het de sleutel kunnen zijn tot een nieuwe beeldtheorie, 

waarin transbelichaming niet alleen kan worden waargenomen maar ook kan worden 

“nagevoeld” en begrepen. 

Met mijn onderzoek probeer ik inzicht te verwerven in de kwalitatieve 

transformatie—de daadwerkelijke mogelijkheid om te veranderen—die de basis 

vormt van zowel transgender belichaming als de filmervaring van kijkers. 

Verandering van sekse houdt een lichamelijke verandering in; filmkijkers worden 

gemanipuleerd door (snelle of langzame, enkelvoudige of meervoudige) overgangen 

tussen rust en beweging. In beide gevallen ligt de transformatie van het subject, in 

verhouding tot technologisch gemedieerde (lichaams-)beelden, aan de basis van de 

identificatieverandering. Ik ontwikkel een theorie over beweging en transformatie die 

uitgaat van concepten uit de esthetiek in plaats van de bekendere en minder 

nauwkeurige termen van identiteit, zoals mannelijk/vrouwelijk, man/vrouw. Naar 

mijn inzicht betrekt de esthetiek zich op de formele eigenschappen van niet louter 

visuele, maar ook verbale beelden, en op ervaringen waar meerdere zintuigen bij 

betrokken zijn. Met deze definitie van esthetiek is het oog niet langer het enige of 

zelfs maar belangrijkste zintuig.  

 Hoofdstuk Een, getiteld “Secrecy” (geheimhouding), opent een zoektocht naar 

het zogenaamde “geheim” van transseksualiteit in de visuele dimensie van de scientia 

sexualis (Foucault). Hier wordt het (mimetische) concept van de spiegel 

geïntroduceerd, een begrip dat centraal staat in mijn studie. Ik analyseer drie seksueel 

expliciete video’s aan de hand van Mieke Bals concept van het ‘expository statement’. 

Op verschillende manieren bemiddelen de werken tussen het representeren en 

“bekennen” van een “ware sekse” in de genrekaders van de pornografie en de 

documentaire. De eerste twee experimentele video’s van Mirah Soliel-Ross, 

Tremblement de Chair (2001) en Dysfunctional (1997), verschillen van Annie 

Sprinkle’s commerciële Linda/Les and Annie: The First Transsexual Love Story 
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(1989). Ik onderzoek de spanningen en tegenstrijdigheden die zich schuilhouden in de 

geheimhouding; een geheimhouding die transseksuele subjecten er toe verleidt om 

zich over te geven aan pornografische zelfrepresentatie. Transporno maakt enerzijds 

gebruik van de conventies van het realisme en appelleert zo aan het geloof van kijkers 

in wat ze zien. Anderzijds laten de video’s ook steeds een breuk of discrepantie zien 

tussen wat er over het geheim wordt beweerd en wordt getoond. 

 Hoofdstuk Twee, “Fetisjisme,” gaat over de fantasmatische en materiële 

representatie van seksuele geheimen in het werk van Buck Angel, de eerste 

commerciële transmasculiene pornoster. Allereerst bestudeer ik de hedendaagse 

explosie aan pornografisch materiaal. Vervolgens bespreek ik de noodzaak om de 

seksuele “geheimhouding” en “onthulling” in “Female-to-Male” (FtM) en 

transmasculiene porno in termen van fetisjisme en visualiteit te begrijpen. Aan de 

hand van Angels populaire website en zijn levensgrote, bronzen standbeeld, gemaakt 

door de kunstenaar Marc Quinn, analyseer ik hoe hij seksueel- en 

consumptiefetisjisme inzet op een provocerende manier. De recente standbeelden van 

Quinn benadrukken dat het bepalen van je eigen belichaming en het ontdekken en 

gebruiken van je eigen erotiek, belangrijke manieren zijn om een subject (of in ieder 

geval een consumptiegoed) te worden. Het werk van Angel laat zien dat de 

commodificatie van transseksualiteit niet uitsluitend in “Male-to-Female” (MtF) 

termen moet worden gezien; FtM lichamen worden net zo goed gecommodificeerd. 

 In Hoofdstuk Drie, “Cut,” bespreek ik de complexe en nog onvoldoende 

onderzochte esthetische overeenkomsten tussen “vroege” transseksualiteit en film. Ik 

doe dit vanuit een historisch en epistemologisch perspectief. Mijn casestudy is Lili 

Elbe’s verhaal Man into Woman: The First Sex Change, A Portrait of Lili Elbe 

(1933/2004). Deze tekst geldt als het eerste moderne transseksuele portret. Ik 

onderzoek hoe Elbe zich een identiteit toe-eigent door middel van chirurgie, en hoe 

deze chirurgische transformatie wordt gepresenteerd. Ik “lees” dit literaire verhaal op 

een cinematografische manier en beargumenteer dat het is gemonteerd alsof het een 

biografische film (een “biopic”) is. Wellicht is er een impliciet verband tussen de 

ontologie van film en het lichaam dat geopereerd wordt in de operatiezaal, in de zin 

dat film binnen de filmzaal op vergelijkbare wijze het leven opwekt terwijl het de 

dood op afstand houdt. Met gebruik van Walter Benjamin, die stelt dat film zich 

inderdaad afspeelt in een operatiezaal, onderzoek ik Elbe’s quasi-filmische esthetiek 

en het mogelijke effect daarvan op de lezer.  
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 Zowel in film als in identificatie zijn onderbrekingen nodig om bruggen te 

kunnen slaan tussen dingen en hun weerspiegelingen. Dit is waar Hoofdstuk Vier, 

“Suture” (hechting) over gaat. Door middel van Leone Knights film The Father is 

Nothing (1992) onderzoek ik de materiële gevolgen van chirurgische hechtingen in 

het lichaam, maar ook in het psychische proces van imaginaire identificatie, dat Lacan 

als een soort van hechting beschrijft. Lacan gaat uit van de culturele norm, het 

Symbolische, die beperkingen oplegt aan het Imaginaire. Kaja Silverman, echter, 

probeert manieren te vinden om niet-normatieve lichamen te idealiseren. Dit 

hoofdstuk past Silvermans kritiek op Lacan toe op het specifieke lichamelijke verschil 

van transseksualiteit. Knights film framet de operatie als een erotische relatie. Zo 

benadrukt haar film op een briljante manier wat Lacans theorie over hechting niet in 

overweging neemt, namelijk dat er anderen nodig zijn om iets te hechten, dat hechting 

een sociale dimensie heeft. Mijn gebruik van psychoanalyse betekent niet dat ik de 

materialiteit van het lichaam terzijde leg. Integendeel, met behulp van Silvermans en 

Maaike Bleekers herdefinities van psychoanalytische identificatie benadrukt dit 

hoofdstuk juist dat het lichaam de basis blijft van de psyche. Zo verruim ik de 

metafoor van film als chirurgie. 

Het Vijfde en laatste hoofdstuk, “Curiosity” (nieuwsgierigheid) gaat over het 

verlangen naar kennis in de experimentele film Dandy Dust (1998). In deze film 

(geregisseerd door Hans Scheirl, die ook de hoofdrol speelt) draait alles om de 

enorme nieuwsgierigheid van het transgender hoofdpersonage. Nieuwsgierigheid 

wordt een affect dat krachtige vormen aanneemt, waarbij het niet alleen transities van 

personages, maar ook transities tussen filmgenres en -stijlen in gang zet. Terwijl de 

transgender traditioneel wordt gezien als het object van nieuwsgierigheid, wordt deze 

in Dandy Dust een handelend subject, een manier van zijn. De film onderzoekt zo wat 

een lichaam kan doen en wat iemand een lichaam kan laten doen. Het werk laat zien 

dat wat Jonathan Crary als de “carnal density of vision” beschrijft, de gemedieerde en 

ideologische context van iemands lichamelijkheid, ook in academisch onderzoek 

centraal zou kunnen staan. Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat dan ook over de 

fenomenologie van kennis, met het accent op de erotische, vleselijke kant daarvan, 

een kant die door de nadruk op visualiteit vaak genegeerd wordt. In navolging van 

Sue Golding betoog ik dat nieuwsgierigheid het mogelijk maakt om anders te denken, 

maar ook dat die kan dienstdoen als een manier van overleven voor transsubjecten. 
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 Mijn analyses laten zien dat het uitmaakt dat iemand jou of mij of een ander als 

echt ziet, of niet. In dit proefschrift beweer ik dat de medische definitie van gender, 

die uitgaat van een echtheid die op bewijs berust, gedeeltelijk of tijdelijk ondermijnd 

kan worden. Trans organisaties en trans cultureel werk hebben de “echtheid”, of in 

ieder geval de leefbaarheid, van kwalitatieve transformatie mogelijk gemaakt: leven in 

de overgangen tussen vastgestelde identiteiten. In de overkoepelende, en soms 

doorbroken regimes van “biomacht” (Foucault) die ik onderzoek, gaat lichamelijke 

kennis niet om kennis over of van iets, maar creëert kennis iets zintuiglijks. Waar 

Freud vooral belang toekent aan het ontdekken van genitaliën en aan de waarheid van 

de fetisj, en waar Lacan de nadruk legt op de feitelijkheid van de imaginaire anatomie, 

suggereren de glans van de fetisj en de glinstering van de spiegel dat deze beelden, 

vanuit een specifieke manier van kennen gemaakt worden, hoe kortdurend en 

sporadisch ook. Het perspectief dat ik ontwikkel biedt geen kennis van of over 

transgender lichamen en seksualiteiten, maar biedt ruimte aan een alternatieve 

economie van transgender en cinematische lichamen en genot (Foucault) op grond 

van een esthetiek van glinstering. Niet alleen wijzen glinsterende transgender en 

cinematische beelden op nieuwe vormen van macht, ze laten ook manieren zien om 

het gebruik van seks als machtsinstrument te vermijden. Ze bieden ruimte aan 

alternatieve belangen van lichamen, van vormen van genot en van manieren van 

kennen. 

 


