"Zij heeft zich laten om opereren in de jaren ’50"
De travestiet Maarten ’t Hart vermeldt in een interview in het boek van Renee Stoute “
Een goede travestiet zie je niet” over het beroemde transsexuele geval Christine
Jorgensen.
Zij heeft zich laten om opereren in de jaren ’50,daar knipte ik als zeventienjarige adolescent al
fotos van uit de Piccolo en andere bladen.
De “Wereld kroniek” geloof ik, daar stond dat toen ook al in. Het was een schandaal blad.
Die operatie van Christine Jorgensen was dus ook heel goed ge slaagd. Er ging ook een
verhaal over een man die in de klinieken van de Duitse concentratiekampen was verbouwd tot
vrouw want die Duitsers wilden weten of dat ging, dan zouden ze al die Joden tot vrouw
verbouwen om daar hun tegennatuurlijke ontuchtige gang mee te gaan.
Daar werd door zogenaamde ex-verzetsstrijders en andere Juden-genos-sen toen schande
over gesproken. Ik voelde helemaal geen afschuw maar dacht: Wat een vooruitgang in de
medische weten-schap als dat nog eens perfekt gaat lukken,dan is de sky helemaal de limit!
Hebben we straks enorme overschotten aan namaakvrouwen waar we mee kunnen doen wat
we willen, want als de kut goed is dan is alles goed. Is dat geen ideale situatie voor de
nooddruftige man die geen seksuele zee te hoog gaat?
Wat een vrijheden! In het fijn christelijke dus oersaaie blad “ De Spiegel” stond toen een artikel
over Christine Jorgensen met fotos van de operatie en hoe zij er nu uitzag. Mogelijk was het
“De Wereldkroniek” dat weet ik niet meer zo goed want het was in de jaren vijftig.
Een Amerikaan die zich in Denemarken liet om opereren. De meeste kerkgangers geloofden
niet dat het mogelijk was en dachten aan een onsmakelijke één Aprilgrap of legden het artikel
ongelezen terzijde.
Ingezonden brieven dat het een schande was. Kon niet missen. De algemene
verontwaardiging. Toen ik het boek “ Die Transvestiten” las, van Magnus Hirschfeld uit 1910,
ging mij een licht op.
De auteur beschreef dat het heel normaal was als mannen in dames-lingerie door het leven
stapten. Het bleken trouwens hele lieve mannen van nature.
Ik bestelde dat boek bij de Koninklijke Bibliotheek want in de bibliotheek in Heemstede keken
ze me aan of ik uit een gesticht ontsnapt was toen ik er naar vroeg, begonnen ze te schelden
en wilden ze de politie en de dominee erbij roepen.
In fijnchristelijke, preutse, burgerlijk bekrompen E.O. kringen vinden de mannen en de
vrouwen dat een man die lingerie aan trekt een gruwelijk verraad pleegt tegenover de
heilige “man nenzaak” door naar het andere kamp over te lopen en eigenlijk naar oud
testamentisch voorbeeld ter dood gebracht zouden moeten worden door steniging.
Ja, hoor. Ze hebben allemaal gelijk,die neurotiese E.O. kikkers. Zo nu en dan worden er ook
praehistorische dieren opgegraven,dus waarom zouden er geen mensen mogen rond lopen
met prehistorische morele opvattingen. Goed voor in het museum voor oudheden en andere

ingezwachtelde vergeelde mummies in Leiden.
Die E.O. kikkers zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie
in nemen of minderwaardig zijn als geslacht.
Die E.O. kikkers zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie
in nemen of minderwaardig zijn als geslacht.In E.O. en orthodox gereformeerde
gezelschappen worden vrouwen beoordeeld als neukvee en baarmoeder lijke
broedmachines.Ik heb eens op mijn vingers geturfd hoe vaak het woord penis en baarmoeder
werd gebruikt in een preek van de onbetrouwbare Heerenveense dominee/slapjanus P.
M.,nou,ik kwam handen en voeten te kort, want de penissen en baar-moeders vlogen je
verbaal om de oren alsof het gebraden duiven in Luilekkerland waren die je regelrecht de bek
in vlogen. Enfin; de toehoorders luisterden ademloos toe en besloten vaker naar Sex op de
buis te gaan kijken.

© juni 2018, fredvanderwal, BasicPublishing.nl

