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WONDER
WOMAN
VOOR ALTIJD
SUSANNE MIDDELBERG
Susanne Middelberg is portretfotograaf. Ze doet haar werk met
liefde, aandacht en precisie. Voorheen had ze een carrière als
danser en kortgeleden heeft ze zich aangemeld voor een acteursopleiding, omdat ze nu eenmaal ook een liefde voor theater heeft.
Sinds 1996 werkt ze aan een doorlopende serie Wonder Woman.
Daarvoor maakt ze een, soms twee foto’s per jaar, die elk gebaseerd
zijn op een heel persoonlijk verhaal. En omdat er een nieuwe film
van Wonder Woman uitkomt, vonden wij het heel toepasselijk
om ‘onze eigen’ Wonder Woman voor het voetlicht te brengen.
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e serie vertelt het verhaal van Wonder
Woman, een Amerikaanse stripheldin.
Zij representeert het Amerikaanse
idealisme en de Amerikaanse gerechtigheid,
perfectie en macht. Wonder Woman is in 1941
bedacht en ontworpen door William Moulton
Marston. Dat was ten tijde van de aanval op
Pearl Harbor, waardoor Amerika betrokken
raakte bij de Tweede Wereldoorlog. Het eerste
stripverhaal was puur propaganda: haar kostuum is de Amerikaanse vlag.
Wonder Woman was, als vrouwelijk equivalent
van Superman, ook een uiting van feminisme
en emancipatie. Marston, eveneens uitvinder
van een voorloper van de leugendetector,
kwam op voor de belangen van de vrouw.
Hij geloofde dat vrouwen eerlijker en
betrouwbaarder waren dan mannen. Wonder
Womans kracht ligt in de waarheid. Marston
gaf haar de gave om leugens te kunnen doorzien. Marston wilde een vrouwelijk personage creëren dat de fysieke kracht bezit van
Superman en de zachte, sterke kwaliteiten
van een vrouw.
In de strips is Wonder Woman een warrior
princess van de Amazones, gebaseerd op die
uit de Griekse mythologie. Paradise Island is
de thuisbasis van de Amazones, en heeft een

cultuur zonder mannen, met waarden als
eerlijkheid, schoonheid, vrede, kracht en
onafhankelijkheid.
Susanne: “Ik denk dat ik elf of twaalf jaar was
toen ik die strips kocht. Later, toen ik de serie
ging maken, ben ik mij gaan verdiepen in
wie William Moulton Marston was. Hij was
psycholoog, hij en zijn vrouw gaven allebei les
aan de universiteit, waar William een relatie
kreeg met een studente. Het werd uiteindelijk
een driehoeksrelatie. Hij had bij beide vrouwen
een kind en ze woonden allemaal in één huis.
Marston was een enorme voorvechter van
emancipatie. Het personage van Wonder
Woman heeft de eigenschappen van zijn
vrouw en van de studente.
Ik houd heel erg van de verhalen van Wonder
Woman. Zij komt oorspronkelijk van Themyscire, een eiland waar alleen maar vrouwen
wonen. Er zit veel van de Griekse mythologie
in – waar ook veel feminisme in voorkomt.
De goden oefenen macht en chantage uit op
die Amazones. In de verhalen zit veel van wat
er in de echte wereld speelt tussen vrouwen
en mannen.
Ik was zo gefascineerd door zijn strips, omdat
het niet alleen over vechten ging en heftig
was, maar ook een gevoelig verhaal vertelde.”
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In jouw Wonder Woman-serie zit
veel humor, wat in contrast staat
tot jouw ‘normale’ portetten.
“In die Wonder Woman-serie vind ik het
gewoon heel leuk. Het beeld mag ook niet
te zwaar worden.
Toen ik besloten had dat het een serie moest
worden, bedacht ik om een foto te maken
aan het eind van het jaar en een onderwerp
te pikken dat representatief was voor iets
wat ik dat jaar had meegemaakt of belangrijk vond. Neem bijvoorbeeld de foto dat ik

in het ziekenhuis lig met een schaafwondje
op mijn knie. Ik lig daar heel zielig in bed
en mijn kinderen Brechje en Moritz en mijn
vriend Jeroen kijken heel zorgelijk. Het is
natuurlijk een gek tafereel, maar het verhaal
daarachter is, dat in dat jaar Moritz echt heel
erg ziek was geweest. De huisarts dacht dat
hij een flinke griep had en dat het goed zou
komen, en dat we geduld moesten hebben.
Moritz was toen een jaar en vier maanden.
Bij thuiskomst wilde ik hem borstvoeding
geven, toen Moritz opeens helemaal slap en
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wit werd en hij bewoog en dronk niet meer.
Ik ben meteen met hem in de taxi naar het
ziekenhuis gegaan. In de wachtkamer kwam
er een verpleger langslopen en die zag ons
zitten. Hij zei dat we meteen mee moesten
komen, want dit ging niet goed. Moritz bleek
een infectie te hebben, maar ze wisten nog
niet wat voor een. Ze hadden echter geen
tijd meer om dat te onderzoeken, dus ze
gaven hem direct penicilline, wat voor een
kindje best heftig is. Later bleek hij een heel
zware longontsteking te hebben. Ik ben

vervolgens een paar dagen bij hem in het
ziekenhuis gebleven tot hij stabiel was.
Zijn kamer kon ik niet uit, want dan raakte
hij helemaal in paniek. Hij lag aan allemaal
snoeren, waarvan die plakkers steeds loslieten, omdat hij zo warm was van de koorts.
De lijm smolt gewoon. En ik kreeg daar geen
eten; dat moest ik zelf halen, ergens in een
ander gebouw. Mijn vriend bracht eten mee.
In diezelfde periode kreeg Brechje thuis
heel zware buikgriep. Dus Jeroen moest
bij haar blijven en kon mij geen eten meer
brengen. Hij heeft mij wel nog een paar
blikken rode kool gebracht die ik kon eten.
Daar heb ik van geleefd; het was echt heel
heftig. Toen Moritz stabiel was zouden we
naar huis mogen, maar dat kon niet, omdat
Brechje nog zo ziek was. Maar uiteindelijk
konden we naar huis. En prompt kreeg
Moritz enorme diarree van de penicilline.
Dat speelde zich allemaal rond kerst en oud
en nieuw af.
In februari waren we er wel doorheen en
toen realiseerde ik mij dat ik dat jaar geen
Wonder Woman-foto had gemaakt en ben
ik dat alsnog gaan doen. Voor mijn gevoel
moest het wel over deze gebeurtenis gaan,
maar ik vond het zelf veel te heftig om weer
een kind in een ziekenhuisbed te leggen;
dat is natuurlijk mega-beladen. Dus op
deze manier, met humor, heb ik er een draai
aan gegeven.”

WOUNDED

Er is ook een foto met heel veel
chaos in de keuken met luiers.
“Dat ging over onze verhuizing dat jaar.
Dat was ook heel traumatisch. Ik was net
– te vroeg – bevallen van Moritz. Het nieuwe
huis was nog niet klaar, maar we moesten
wel al verhuizen. Jeroen was druk en had
weinig tijd om in te pakken, ik was bevallen,
dus dat ging ook moeilijk. Uiteindelijk hebben
we alles in vuilniszakken gepakt. De nieuwe
bewoners stonden al voor de deur en wij
zaten er nog in met onze meubels.
In onze nieuwe woning waren alleen een
kamer en de badkamer klaar en verder niks.
Met een kindje van twee weken oud. De
keukenscène gaat dus over deze chaos.”

Alle foto’s in deze serie gaan
over een echte gebeurtenis.
“Er zijn ook foto’s die echt niet grappig zijn.
Bijvoorbeeld toen ik bij Jeroen wegging
en in een eigen huis ging wonen. Daarover
heb ik een foto gemaakt. Toen ik wegging,
vroeg ik hem of hij nog mee wilde doen aan
de serie. Hij had geen zin meer, dus moest
ik in die serie ook iets doen, waaruit zou
blijken dat hij niet meer verschijnt. Dat is de
foto geworden waarbij ik het kostuum van
Jeroen inpak in een koffer. Ik vind dat een
heel mooie foto uit die serie.
Toen ik de foto van Moritz’ afzwemmen ging
maken, wilde Jeroen toch weer meedoen.
Dus hij was even weg uit de serie en toen
kwam hij weer terug. Dat kan. Nu is het nog
steeds zo. Als hij zin heeft, doet hij mee en
anders niet.”
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Hoe vinden Moritz en Brechje
het om eraan mee te doen?
“Het wordt steeds lastiger om ze mee te
laten doen, zij hebben inmiddels allebei een
eigen agenda. Op dit moment mag ik Moritz
helemaal niet fotograferen; hij is vijftien.
Normaal maak ik ieder jaar op hun verjaarWC
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dag een portret, maar dat mag ik nu
ook niet doen. Dat vind ik echt heel erg.
Ik heb hem er ook wel eens voor betaald
om de foto te mogen maken, maar dat
wilde hij nu ook niet meer. Nu zitten er
gaten in die verjaardagsserie en dat vind
ik jammer.”

Hoe kom je aan de kostuums?
“Ik maak alle kostuums zelf. Ik heb nog
steeds hetzelfde kostuum als in het begin.
Ik kocht laarzen, knipte die in vorm en lakte
ze in de goede kleur. Na zo’n acht jaar
vielen die uit elkaar en bladderde de lak er
helemaal af. Vanwege de populariteit van
de films kun je nu complete kostuums met
laarzen en al kopen. Ik heb natuurlijk
meteen die laarzen gekocht.”

Hoe komen de foto’s tot stand?
“Om de foto te maken, vraag ik altijd iemand
om op de knop te drukken. Ik bouw eerst
de hele set op, dan moet er iemand op mijn
plek zitten of liggen of staan tot ik klaar
ben. De compositie en het licht zijn altijd
zo ontzettend belangrijk. En omdat er altijd
een verhaal in die foto’s zit, zijn er altijd
veel props. Het is een puzzel en zeker toen
Brechje en Moritz klein waren, was het
soms moeilijk om ze op hun plek te houden.
Het is erg veel werk en daarom maak ik er
meestal een per jaar, soms twee.”

FOTOSHOOT

Hoe lang denk je nog door te gaan?

Waarom ben je deze
serie gaan maken?
“De eerste foto is in 1996 gemaakt, toen zat
ik op de Fotoacademie. Destijds danste ik
nog en had een voorstelling in Gent. Ik liep
door het stadje en zag in een stripwinkel
de Wonder Woman-strip. Ik werd helemaal
blij van jeugdsentiment en besloot bij thuiskomst dat ik een Wonder Woman-foto ging
maken. Vervolgens ben ik het pak gaan
maken, en heb ik de eerste foto gemaakt.
Ik had toen nog helemaal niet het idee er
een serie van te maken.”

“Geen idee. Totdat ik echt heel oud ben en
zolang ik het leuk vind. Ik zou het wel fijn
vinden als Moritz en Brechje mee blijven
doen, en Jeroen. Als zij allemaal niet meer
mee willen doen, moet ik alleen op de foto.
Maar dat kan dan natuurlijk ook kloppen
in het verhaal. Dus ik weet het niet. Ik vind
het moeilijk te voorspellen, omdat het ook
over mijn echte leven gaat.
Het leuke aan mijn serie is, dat het om zo’n
lange periode gaat. Iedereen wordt ouder en
verandert en dat zie je terug. Er zit humor in
en soms is het echt serieus.

In de loop der jaren is de manier van fotograferen van de serie veranderd. Eerst was
het allemaal in de studio gemaakt. Ik heb het
bos op een van de foto’s in de studio nagebouwd. Het moest een leuk plaatje worden.
De foto op de wc is ook een leuke foto;
een studiofoto die het verhaal vertelt van
een niet-sexy stripheldin. Later ben ik op
locatie gaan fotograferen. Het is nu ook wat
meer ingetogen. De serie moet ook mee
mogen veranderen met mij, vind ik, als mens
en als fotograaf. Het zou erg zijn als ik mijzelf de beperking zou opleggen om nu te
fotograferen zoals ik dat in ’96 deed. Dus het
verhaal verandert, maar de fotografie ook.
Voor een serie is dat eigenlijk niet consequent, maar ik heb daar wel voor gekozen.
Het uitgangspunt is onveranderd. De beelden moesten eruitzien als strip-plaatjes, qua
styling en kleur, met de primaire kleuren die
vroeger gebruikt werden. De kostuums moeten eruit springen en verder weinig kleur.
En iedere foto moet over mij gaan, maar
eigenlijk over iedere vrouw.
De serie spot een beetje met de Amerikaanse
glorie en perfectie, maar is vooral een liefdesbetuiging aan alles wat menselijk is en
een uiting van sympathie voor het idee en
de waarden die achter de stripfiguur Wonder
Woman staan: eerlijkheid, gerechtigheid,
liefde en kracht.”

•

susannemiddelberg.nl

Noot van de redactie:
Tijdens het uitwerken van dit interview
werd bekend dat de film Wonder Woman
niet in de Nederlandse bioscopen uit zal
komen, maar vanaf 31 maart 2021 alleen
via diverse streamingkanalen, zoals Pathé
Thuis, iTunes en Apple TV.
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