
Transgender personen zijn in Nederland in 
relatief korte tijd veel zichtbaarder geworden in 
de media. Deze zichtbaarheid biedt kansen voor 
maatschappelijke bewustwording en acceptatie, 
maar brengt ook het risico van stereotypering met 
zich mee. Om inzicht te krijgen in de beeldvorming 
van transgender mensen onderzocht Atria hoe 
in de afgelopen 25 jaar ‘de transgender’ een 
herkenbare, publieke figuur werd. Daarbij is 
gekeken naar algemene trends in de geschreven 
media, een selectie van drie dagbladen en twee 
recente televisieprogramma’s: Hij is een Zij (KRO-
NCRV) en Love Me Gender (EO)1. 

Van transseksueel naar transgender
In de geschreven media nam het aantal berichten 
over transgender mensen sterk toe (figuur 1). 
Een opvallende ontwikkeling is een verandering 
in gebruikte terminologie: vanaf 2012 wordt 
er vaker van ‘transgenders’ gesproken dan van 
‘transseksuelen’ (figuur 2). Omdat ‘transgender’ 
een veel breder spectrum aan genderidentiteiten 
bestrijkt, omvat de term een meer divers palet 
aan ervaringen en keuzes die mensen maken. Niet 
bij alle berichten waarin de term ‘transgender’ 
wordt gebruikt, gaat het om directe berichtgeving 
over transgender personen. Vaak wordt de 
sinds 2012 opvallend aan populariteit winnende 

Fragment Love me gender.  
Transgenders op zoek naar liefde 

(EO, 2016).
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Figuur 1: Berichten over transgender personen in de ge-
schreven media in aantallen per jaar. Bron: LexisNexis.
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Figuur 2: Verhouding termen ‘transseksueel’ en ‘trans- 
gender’ in de geschreven media, in aantallen per jaar. 
Bron: LexisNexis.
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afkorting ‘LHBT’ gebruikt in artikelen die feitelijk over 
homoseksualiteit gaan. Dit was bijvoorbeeld het geval in 
debatten over de positie van homoseksuelen in Rusland 
die gevoerd werden rond de Olympische Winterspelen 
in Sotsji in 2014. Twee derde van de artikelen betreft 
dergelijke indirecte berichtgeving.

Trans vrouwen het meest zichtbaar
Uit een inhoudsanalyse van de dagbladen Telegraaf, Trouw 
en De Volkskrant blijkt dat het in het grootste deel van de 
directe berichtgeving over trans vrouwen gaat (figuur 3).

Transgender scripts
Op basis van trends in de media-verslaglegging is een zestal ‘transgender scripts’ te onderscheiden: verschillende 
terugkerende verhaallijnen die gebruikt worden om ‘de transgender’ te omschrijven. Bij elk script staat één aspect op 
de voorgrond. 

1. Succesvol trans 
Na hun coming-out kunnen 
transgender mensen het best 
‘zichzelf zijn’ door een zo vol-
ledig mogelijke transitie door 
te maken, daarbij ondersteund 
door een begripvolle omge-
ving.  

2. Fraudeur 
Binnen dit script houden trans-
gender mensen de boel voor 
de gek: ze zijn ‘eigenlijk’ man 
of vrouw. Voorbeeld hiervan 
is de transgender sporter die 
‘ontmaskerd’ wordt. In indirecte 
vorm is het ook te zien wanneer 
er onjuiste persoonlijk voorna-
men gebruikt worden: ‘zij’ voor 
een trans man of ‘hij’ voor een 
trans vrouw. 

3. Pionier 
Transgender personen worden 
voorgesteld als voorhoedefigu-
ren die de weg wijzen naar een 
samenleving waarin genderrol-
len minder vast liggen.  
 

4. Randfiguur 
Transgender mensen worden 
opgevoerd als personages uit 
de ‘onderwereld’. Ze worden bij-
voorbeeld ingezet als illustratie 
in een verhaal over de duistere 
kanten van het nachtleven in 
een grote stad, waarin ze vaak in 
verband worden gebracht met 
prostitutie of criminaliteit. 

5. Slachtoffer 
Transgender personen worden 
beschreven als slachtoffer van 
uitsluiting, discriminatie, pesten, 
geweld, en soms zelfs moord.  
 
 

6. Pion 
Transgender personen worden 
ingezet om de vermeende ver-
gevorderde tolerantie voor en 
emancipatie van trans- 
gender mensen in Nederland te 
laten zien. Doel hierbij is om het 
verschil te benadrukken tussen 
Nederland en de ‘ander’ (Oost- 
Europa, moslimlanden en 
etnische minderheden in eigen 
land). 
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Figuur 3: Genderidentiteit in directe berichtgeving in 
Telegraaf, Trouw en De Volkskrant, 2 januari 1992 – 30 juni 
2016, in procenten (aantal berichten: 683).2  
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Gender: 
de culturele, sociale en psychologische 
invullingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Genderidentiteit:  
de innerlijk beleefde manier van man en/of 
vrouw zijn. 

Transgender:  
parapluterm voor mensen die zich niet 
identificeren met het bij geboorte toegekende 
geslacht en de daarbij behorende verwachtingen 
over hun genderidentiteit en die daar op 
verschillende manieren uitdrukking aan geven.  

Transseksueel:  
medische term voor mensen die kiezen voor een 
geslachtsoperatie. 
 
Trans vrouw:  
een vrouw aan wie bij geboorte het mannelijk 
geslacht werd toegekend.  

Trans man:  
een man aan wie bij geboorte het vrouwelijk 
geslacht werd toegekend. 
 
Gender ambigu:  
het bewust in het midden laten van 
genderidentiteit.  

Gender queer:  
het bewust inzetten op het doorbreken van 
gendernormen.  

Cisgender: het zich identificeren met het 
geslacht dat bij geboorte werd toegekend. 

LHBT:  
lesbisch, homoseksueel, biseksueel en 
transgender.

Definities4 

En als het uitgangspunt is dat gender meer inhoudt 
dan mannelijk óf vrouwelijk, dan is het ook mogelijk dat 
mensen “succesvol non-binair” zijn: ze kiezen voor een 
tussenpositie en voelen zich daar goed bij.

Berichtgeving op televisie
Hij is een Zij (KRO-NCRV) en Love Me Gender (EO) 
zijn geëngageerde tv-programma’s die bijdragen aan 
de zichtbaarheid van transgender personen onder 
een breed publiek.3 Bij Hij is een Zij valt de positieve 
toon op en de sfeer van openheid waarbinnen alles 
gezegd mag worden. Het programma leunt sterk op 
het script van “succesvol trans”. Love Me Gender 
focust meer op de moeilijkheden waar trans jongeren 
mee te maken krijgen, vooral in het vinden van een 
relatie. Het programma maakt daarbij gebruik van 
het script van “succesvol trans”, maar ook van het 
“slachtoffer” (nadruk op het persoonlijke drama) en 
de “fraudeur” (de coming-out als vanzelfsprekend 
onderdeel van het daten). Een opvallend verschil is 
de nadruk op een succesvolle transitie in Hij is een Zij 
en een meer individuele benadering van afzonderlijke 
transgender levens in Love Me Gender. Daarnaast is 
er meer diversiteit in genderidentiteit en in etnische 
achtergrond in Love Me Gender. Eén deelneemster 
ziet bijvoorbeeld haar tussenpositie tussen 
mannelijk en vrouwelijk niet als een ongewenste, 
tijdelijke situatie die in een transitie naar één van de 
genderpolen zal uitmonden, maar als een blijvende 
ambigue genderidentiteit. Beide programma’s 
leggen de focus op jongeren die zich overwegend 
en vaak ook als vanzelfsprekend als heteroseksueel 
identificeren. Daaruit blijkt dat het bevragen van 
genderscripts niet noodzakelijkerwijs leidt tot het 
bevragen van het in de Nederlandse samenleving 
dominante script van heteroseksualiteit. 

Aannames over gender
Het gebruik van scripts is niet willekeurig. Er ligt een 
basale aanname over gender aan ten grondslag die 
sommige scripts mogelijk maakt en andere uitsluit. Als 
het uitgangspunt is dat genderidentiteit automatisch 
voortvloeit uit je ‘natuurlijke’ biologische geslacht, 
ligt het script van de “fraudeur” voor de hand. Bij de 
opvatting dat mannelijkheid en vrouwelijkheid vooral 
in sociale rollen vastliggen, kom je uit bij het script 
van “succesvol trans”. Het script van de “pionier” 
is gebaseerd op de aanname dat genderrollen juist 
veranderlijk zijn. 

Alternatieven?
In de media zijn ook sporen te vinden van alternatieve 
scripts die gebaseerd zijn op andere aannames over 
gender. Als genderidentiteit er niet toe doet, kan er 
over transgender mensen geschreven worden zonder 
hun trans-zijn te benoemen. Zo wordt econome 
Deirdre McCloskey vaak geïnterviewd over trends in 
de markt: de vraag is waarom daar dan bij vermeld 
moet worden dat zij trans vrouw is.  
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1 De eerste resultaten uit deze studie zijn tevens voorgelegd aan een focusgroep bestaande uit zowel trans- als cisgender 
personen. 
2 In LexisNexis is het archief van Telegraaf beschikbaar vanaf 2 januari 1999, dat van Trouw vanaf 2 januari 1992 en van De 
Volkskrant vanaf 11 juni 1994.  
3 Naar Hij is een Zij kijken zo’n 500 000 mensen; naar Love Me Gender 200 000 (bron: www.kijkonderzoek.nl).
4 Zie ook Transgender in de media: hoe doe je dat? Een wegwijzer voor journalisten en redacties. Transgender Netwerk Ne-
derland, 2016. https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/20160624-TNNwegwijzer.pdf. Voor het laatst geraad-
pleegd op 31-01-2017.

Atria beveelt aan dat: 
 ➔ Maatschappelijke organisaties die zich bezig houden 

met seksuele diversiteit en gender gelijkheid (zoals 
TNN, COC, Rutgers, Atria) zich gezamenlijk inspannen 
voor het veranderen van de beeldvorming. Daarbij valt 
te denken aan het bevragen van gendernormativiteit 
in het algemeen in plaats van de focus te leggen op de 
‘bijzonderheid’ van transgender personen.

 ➔ Journalisten en programmamakers in gesprek gaan met 
diversiteitexperts uit de wetenschap, hulpverlening en 
maatschappelijke organisaties. Dit kan leiden tot voor-
stellen voor het beter en toegankelijker bespreken en in 
beeld brengen van (trans-)genderidentiteit, in relatie tot 
factoren als leeftijd, etniciteit, seksualiteit en nationali-
teit.

 ➔ Journalisten en programmamakers zich verdiepen in hun 
aannames over gender en hoe die sturend zijn in hoe zij  
transgender mensen portretteren. 

 ➔ Journalisten en programmamakers zich bezinnen op hun 
eigen ‘bijrol’. Zijn zij zelf bijvoorbeeld supporter (van 
de “succesvol trans”), bewonderaar (van de “pionier”), 
redder (van het “slachtoffer”) of ontmaskeraar (van de 
“fraudeur”)? 

 ➔ Er vervolgonderzoek komt naar de effecten van de 
beeldvorming rond (trans-)genderidentiteit op het  
brede publiek. 

 ➔ Er vervolgonderzoek komt onder transgender mensen 
naar hun perspectief op en bijdrage aan de beeld- 
vorming.

Conclusie en aanbevelingen
De berichtgeving over transgender personen 
en onderwerpen is veelzijdig en zeker niet 
beperkt tot stereotypen. Veel artikelen en 
beide besproken televisieprogramma’s 
hebben een duidelijke emancipatoire insteek. 
Eenzijdige beeldvorming ligt echter op de 
loer wanneer er slechts van één script gebruik 
wordt gemaakt. Dit geldt zeker wanneer 
transgender personen vooral instrumenteel 
worden ingezet, bijvoorbeeld ter illustratie in 
een verhaal over criminaliteit (“randfiguur”) 
of als toonaangevend voor Nederlandse 
tolerantie (“pion”). Tendensen in de 
berichtgeving laten zien dat het bevragen van 
genderscripts gepaard kan gaan met nieuwe 
normativiteit. Zo zijn transgender personen die 
aan het woord komen overwegend jong, wit, 
heteroseksueel en zonder fysieke beperking. 
Op televisie lijkt het “succesvol trans” script 
zeer bepalend voor de beeldvorming. Binnen 
dit script wordt er begrip en acceptatie 
gegenereerd voor mensen die in transitie 
gaan, maar niet perse voor mensen die 
daar niet voor kiezen. De nadruk ligt op wat 
er ‘vreemd’ of ‘anders’ is aan transgender 
mensen, zonder de identiteit van cisgender 
mensen te bevragen. 
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Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor 
meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.  
Als kennisinstituut verzamelt, beheert en deelt Atria het erfgoed 
van vrouwenbewegingen, onderzoeken we de huidige positie 
van vrouwen in de samenleving en geven we advies voor 
toekomstig beleid.

4Transgender en beeldvorming in Nederland 1991-2016


