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1. Introductie

Mediarepresentatie biedt mogelijkheden voor de emancipatie van transgender mensen
in Nederland, maar kan die emancipatie ook tegenwerken. Toenemende zichtbaarheid
van transgender personen in de media kan namelijk leiden tot begrip en acceptatie van
mensen die niet of nauwelijks transgender personen in hun omgeving kennen. Maar of
meer zichtbaarheid tot begrip en acceptatie leidt hangt ook af van het type
berichtgeving. Het kan namelijk ook bepaalde stereotypen over transgender personen
versterken. Meer representatie betekent dus niet automatisch meer sociale acceptatie.      
Dit rapport gaat over de representatie van transgender personen in de Nederlandse
media in 2020. In 2019 bleek dat Nederlandse media vooral schreven over witte
transgender vrouwen. Het leven van trans personen werd vooral in uitersten
beschreven: trans personen waren of succesvol en gelukkig dankzij hun transitie, of ze
waren slachtoffers. Toch was er in 2019 ook ruimte voor meer genuanceerde verhalen.
Hoe zat dat in 2020? Hoe werd er in 2020 door de Nederlandse media bericht over
transgender personen? Wie waren in beeld? Welke taal werd gebruikt? Dit rapport
brengt in beeld wat er ten opzichte van voorgaande jaren is verschoven en wat gelijk is
gebleven.

3



Om de representatie van transgender personen en gerelateerde onderwerpen in de
Nederlandse geschreven media van 2020 te onderzoeken is er een kwantitatieve en
kwalitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd van artikelen die transgender personen en
onderwerpen betroffen. Er werd gekeken naar de personen en onderwerpen die in
beeld kwamen en hoe deze werden beschreven. 

Er is voortgebouwd op de onderzoeksmethode van de transgender mediamonitoren
van 2018 en 2019. Net als voorgaande jaren is de analyse gedaan via de software
Meltwater. Dit programma heeft toegang tot de grote landelijke dagbladen (Volkskrant,
Algemeen Dagblad, etc.), regionale dagbladen (Eindhovens Dagblad, Tubantia, etc), week-
en maandbladen (Linda, Flair, etc.), online nieuwssites (Nu.nl, Joop.nl, etc.) en kleine
nieuwssites (Vers Beton, etc.). Meltwater selecteert met behulp van ingevoerde
zoektermen artikelen die relevant kunnen zijn voor een onderwerp. Voor dit onderzoek
zijn de volgende zoektermen gebruikt:
genderincongruent*, transgender*, transseks*, transman*, trans man*, transvrouw,
trans vrouw, gender dysf*, genderdysf*, trans perso*, transperso*, crossdress*,
tranny*, ladyboy*, shemale*, manwijf*, transfobi*, travestie*, non-binair*, nonbinair*,
non binair, non-binary.
 
Uit deze selectie kwamen 6000 relevante artikelen naar voren. 73 artikelen zijn niet
meegenomen in de analyse omdat deze niet geopend konden worden of niet meer
beschikbaar waren. Van de overige 5927 artikelen gebruikte een kwart (1508) het woord
‘transgender’ (of een aanverwant begrip) alleen in een rijtje van andere minderheden of
alleen in relatie tot de LHBT+-gemeenschap in het algemeen (bijvoorbeeld als uitleg voor
de afkorting ‘LHBT’ of variaties daarop). Deze artikelen zijn verder alleen geanalyseerd op
terminologie omdat ze inhoudelijk niet genoeg ingingen op trans-gerelateerde
onderwerpen. Vorig jaar viel meer dan de helft van de gevonden geschreven media in
deze categorieën. Ten opzichte van 2019 gaat dus een groter gedeelte van de artikelen
inhoudelijk in op trans-gerelateerde onderwerpen. 

De overige 4419 artikelen zijn stuk voor stuk geanalyseerd en gelabeld op sentiment,
thema, type artikel, terminologie en, voor zo ver dat mogelijk was, op verhaallijnen en de
persoonskenmerken van de beschreven trans personen. 2446 van deze artikelen (41%
van het geheel) zijn geschikt gevonden voor een uitgebreide analyse omdat ze bepaalde
terugkerende verhaallijnen gebruikten. Opvallende trans-gerelateerde onderwerpen die
veel media-aandacht kregen in bepaalde periodes zijn verder geanalyseerd. De
bevindingen van deze analyses worden besproken in losse casussen.

2. METHODE
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3.1  Frequentie
Volgens onderzoek van Atria is de media-aandacht voor transgender personen en
onderwerpen tussen 1991 en 2016 flink gestegen.* Vanaf 2016 was er echter sprake
van een daling in het aantal artikelen die dit onderwerp behandelden. Uit de
mediamonitor van 2018 bleek dat er dat jaar 6039 relevante artikelen werden
geschreven, in 2019 waren dat er 4943. In 2020 steeg het aantal artikelen weer naar
6000. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de verslaggeving rondom Nikkie de
Jager die na haar coming-out in januari vaak in het nieuws kwam. Bijna één op de vijf
artikelen in 2020 ging direct of indirect over De Jager. Toch bleef de media-aandacht
voor transgender onderwerpen beperkt. In totaal ging slechts 0,01% van alle geschreven
artikelen in 2020 over transgender personen en aanliggende onderwerpen.

3. Resultaten

MEDIA 

Top 3 bronnen met de
meeste berichtgeving over
transgenderonderwerpen

1. Business Insider (209)
2. MSN nieuws (159)
3. Gelderlander (143)

Hoe vaak schreven de 9
grootste Nederlandse
dagbladen over
transgenderonderwerpen?

1. Gelderlander (143)
2. AD (142)
3. NRC (114)
4. De Stentor (107)
5. De Telegraaf (98)
6. De Volkskrant (90)
7. Trouw (72)
8. Het Parool (68)
9. Metronieuws (28)

"QUOTE X "

THEMA

  35% showbizz
  25% discriminatie
  16% emancipatie
  23% kunst en cultuur 
    8% wetgeving
 

 * Atria (2017), Transgender en beeldvorming in Nederland 1991-2016, factsheet 23
februari 2017. Van: https://collectie.atria.nl/viewer/224752.

TYPE BERICHTGEVING

  49% nieuws 
  14% achtergrond 
  10% aankondiging  
    8% portret 
    6% opinie 
    4% recensie 
    8% overig 
 

SENTIMENT
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3.2 Casus: De coming-out van NikkieTutorials

Op 13 januari plaatste Nikkie de Jager, de wereldberoemde visagiste van het
YouTube-kanaal NikkieTutorials, een video waarin zij vertelde dat ze
transgender is en iemand had geprobeerd haar hiermee te chanteren. Dit werd
meteen groot nieuws in zowel binnen- als buitenland. De berichtgeving was
overweldigend positief. 93% van de artikelen die in januari over De Jager
schreven was positief. 26% van de artikelen besprak De Jager als een rolmodel
voor de transgendergemeenschap. Maar daarnaast werd De Jager vaak
beschreven als slachtoffer van chantage (60% van de artikelen). Niettemin werd
zij nooit als weerloos slachtoffer weggezet. Veelal werd De Jager geprezen om
hoe ze het heft in eigen hand heeft genomen en de chanteurs buitenspel heeft
gezet. 

De Jagers coming-out werd bijna nergens in de media geridiculiseerd. Toen de
Belgische journalist Bo van Spillbeeck twee jaar eerder uit de kast kwam als
transgender was er veel aandacht voor de manier waarop dit bespot werd door
René van der Gijp in een aflevering van Voetbal Inside. Hoewel Veronica Inside
Van der Gijp nog wel om een reactie vroeg, bleef hij opvallend neutraal. De
Speld schreef wel twee satirische artikelen naar aanleiding van De Jagers
coming-out, maar deze ridiculiseerde de chanteurs en de reactie van veel
mannen die op het nieuws hadden gereageerd door stellig te benadrukken dat
zij nog nooit van De Jager gehoord hadden.
 
Ook probeerden veel media het nieuws in een bredere context te plaatsen en
werd De Jagers coming-out als aangrijppunt gebruikt om het over transgender
personen te hebben en transgender gerelateerde onderwerpen te politiseren.
Veel media interviewden die week transgender personen. Ook bij veelbekeken
talkshows zoals Jinek, De Wereld Draait Door en Op1 zaten in de dagen na De
Jagers coming-out transgender personen aan tafel om te praten over hoe zij de
coming-out van De Jager ervoeren, maar veelal ook om te vertellen over hun
eigen levensverhalen. De levensverhalen van trans personen worden op die
manier toch nog steeds als iets buitengewoons en fascinerends gepresenteerd.
Trouw greep De Jagers transitie-verhaal aan om hun lezers de vraag te stellen
wat ze ervan vonden dat 14-jarigen al hormoonremmers kunnen krijgen, RTL
bracht aan de hand van een interview met een transgender jongen de lange
wachttijden voor transitie onder de aandacht en OneWorld stelde de norm dat
transgender mensen nog steeds worden verwacht op te biechten dat ze trans
zijn aan de kaak.  
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Maar misschien wel de belangrijkste discussie ging over de media zelf. Er was
opeens een hoop aandacht voor hoe de media over transgender personen
rapporteren. Dit ging eerst over de vraag wat nu eigenlijk het belangrijkste
nieuws was rond De Jager; het feit dat zij transgender was of het feit dat zij
gechanteerd werd? Op de avond waarop De Jager haar video deelde waren er
72 nieuwsberichten over deze coming-out. De meeste koppen spelde groot dat
De Jager transgender was, zonder iets over de chantage te noemen. Alleen
Joop, Nu.nl, NOS en NRC noemden de chantage in de titel van hun eerste bericht
over De Jager (al is het niet per se duidelijk of ze dit in eerste instantie zo
hebben gedaan of later de titel hebben gewijzigd). In 13 van de 72
nieuwsberichten werd de chantage zelfs niet eens benoemd. Ook berichten die
de chantage wel noemden, presenteerden de coming-out in het algemeen
voornamelijk als iets positiefs. In verschillende opiniestukken werd in de
daaropvolgende dagen betoogd dat uit de kast komen geen nieuws meer zou
moeten zijn. Veel media volgden met artikelen die genuanceerder omgingen
met het nieuws door aan de ene kant het positieve effect van De Jagers
coming-out voor de representatie van transgender personen te bespreken,
maar aan de andere kant ook zorgelijke kanttekeningen plaatsten bij het feit
dat transgender zijn kennelijk nog steeds iets is waarmee mensen gechanteerd
en gediscrimineerd worden.

Een ander aspect van de berichtgeving dat ter discussie werd gesteld was
deadnaming (het gebruiken van de oude naam van een transgender persoon
zonder diens toestemming). De Gelderlander zocht naar aanleiding van het
nieuws een oud docent van De Jager op. Deze docent noemde haar oude
naam, die De Gelderlander en andere daarmee geallieerde kranten vervolgens
klakkeloos publiceerden. Hier kwam een hoop ophef over en op verschillende
media-platforms werd vervolgens de problematiek van deadnaming besproken.
De Gelderlander en de andere kranten die het artikel met de oude naam
hadden gepubliceerd haalden de naam vervolgens uit hun artikelen en
publiceerden eveneens een artikel waarin werd uitgelegd waarom het
gebruiken van de oude naam van transgender personen problematisch is.
Hoewel het zonde is dat het ten koste van De Jager heeft moeten gaan, is het
positief dat het probleem van deadnaming even zo wijd onder de aandacht
was. De berichtgeving van de daaropvolgende dagen geeft de indruk dat veel
media er iets van geleerd hebben. Toen er op 6 juni in een quiz van SBS naar
de deadname van De Jager werd gevraagd, werd SBS6 dan ook sterk
bekritiseerd door diverse media, waaronder de Gelderlander en geallieerde
kranten, en werd de uitzending offline gehaald. 
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Ondanks het grote aantal artikelen dat transgender-gerelateerde onderwerpen
politiseerde, was het merendeel van de media-aandacht voor De Jager toch
puur showbizz-nieuws waarin het bijvoorbeeld ging over de reacties van
beroemdheden, persoonlijke updates die De Jager zelf op sociale media zette
of speculaties over de chanteurs. Vijf van deze artikelen volgden de trans als
spektakel verhaallijn. Shownieuws, Margriet, Vriendin, Weekend en SGXL.nl deelden
al in de eerste dag na De Jagers coming-out foto’s van hoe De Jager er vroeger
uitzag. Uit De Jagers coming-out video haalden zij aan dat De Jager op haar 14e
was begonnen met hormoonremmers en dat ze op haar 19e klaar was met
haar transitie. Aan de hand daarvan probeerden ze een eigen transitie verhaal
te construeren met foto’s die De Jager door de jaren heen op sociale media
heeft geplaatst en oudere filmpjes van haar YouTube-kanaal. Op al deze foto’s
is De Jager wel als meisje te zien. Daarin wijken deze artikelen toch enigszins af
van de gebruikelijke spektakel-artikelen die foto’s van voor en na de transitie
van trans personen tonen. Of deze media dit uit respect hebben gedaan of
omdat ze simpelweg geen toegang hadden tot foto’s van De Jager van voor ze
zich als meisje presenteerde is niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat zij het
allemaal vanzelfsprekend vonden dat mensen na de coming-out van een
transgender persoon heel graag foto’s van voor de transitie willen zien en dat
zij graag in deze behoefte wilden voorzien. Op 31 maart en op de eerste paar
dagen van april doken er vergelijkbare artikelen over De Jager op. Dit keer had
De Jager echter zelf een foto van de eerste dag dat ze openlijk als meisje naar
school ging gedeeld in het teken van de Transgender Day of Visibility.
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3.3 Woorden & begrippen 
Het gebruik van inclusieve taal is belangrijk voor individuele trans personen en voor de
emancipatie van trans personen in het algemeen. In dit hoofdstuk is er gekeken welke
begrippen in omloop zijn, en hoe het taalgebruik in 2020 zich verhoudt tot dat van de
voorgaande jaren. Een grote verschuiving in de door de media gebruikte terminologie is
er niet. Wel gebruikten de media in 2020 iets vaker termen die de transgender-
gemeenschap zelf hanteert.

Transgender als zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord
De term ‘transgender’ werd nog steeds afwisselend als zelfstandig- en bijvoeglijk
naamwoord gebruikt. Media gebruikten in 30% van de artikelen (1800) het zelfstandig
naamwoord 'transgenders'. In 10% van de artikelen werd er gesproken over
‘transpersonen’ (en alle variaties daarop) als zelfstandig naamwoord, waarin er geen
spatie zit tussen ‘trans(gender)’ en het zelfstandig naamwoord. In 10% van de artikelen
kwam het woord trans(gender) als bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig
naamwoord, bijvoorbeeld in de formulering 'trans(gender) persoon’ of ‘trans(gender)
vrouwen’. Door een spatie tussen ‘transgender’ en een zelfstandig naamwoord te
gebruiken wordt de term als een beschrijving gebruikt. Zonder spatie impliceert
‘transvrouw’ bijvoorbeeld dat het om een specifiek soort vrouw gaat, anders dan andere
vrouwen, in plaats van een vrouw die transgender is.

Transitie, geslachtsbevestigend, geslachtsverandering en ombouwen
Media schrijven vaak over de verandering die een trans persoon doormaakt om te leven
in de genderrol die overeenkomt met de genderidentiteit. Dit proces kan een
administratieve wijziging van geslacht omvatten, het aannemen van een nieuwe naam
en voornaamwoorden, en soms ook medische ingrepen. Om het veranderen van
genderrol te beschrijven (n=607), gebruikten media in 2020 net als in 2019 het vaakst de
term 'transitie' (80%). Het begrip kwam in verschillende soorten artikelen voor, zoals de
berichtgeving over Nikkie de Jagers coming-out, de excuses van de overheid voor de
oude Transgenderwet, berichten over de wachtlijsten bij de genderpoli’s en portretten
van trans personen. Naast ‘transitie’ werd ook nog vaak van ‘geslachtsverandering’
gesproken. Met deze term werd veelal verwezen naar een medische transitie, maar
soms ook naar verandering van het wettelijke geslacht. ‘Geslachtsverandering’ komt net
als in 2019 op de tweede plek. Dat werd in totaal in 127 artikelen (23%) gebruikt.
Sommige mensen spreken liever van een ‘geslachtsbevestigende behandeling of -
operatie’ dan geslachtsverandering om zo de genderidentiteit als uitgangspunt te
nemen. De transitie bevestigt slechts wat iemands eigenlijke geslacht (namelijk diens
genderidentiteit) al was. In 2019 werd ‘geslachtsbevestigend’ nog niet gebruikt. In 2020
kwam het 11 keer (2%) voor, vooral als transgender personen zelf over hun transitie
vertelden. De term ‘ombouwen’ wordt door de transgendergemeenschap gezien als een 
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kwetsende term om te refereren aan de transitie en wordt liever niet gebruikt. In 2020
kwam deze term iets meer voor om een transitie te beschrijven dan in 2019 (5% versus
1%).

Genderdysforie
Genderdysforie is een klinische term voor ‘het gevoel van onbehagen dat iemand met
het eigen geslacht heeft’. De term is eind 20e eeuw in gebruik geraakt onder psychiaters
en psychologen die transgender cliënten diagnosticeren en behandelen. In 2020 kwam
deze term in minder dan 2% van alle artikelen (98) voor, dit is vergelijkbaar met 2019.
Begin 2019 heeft de World Health Organisation (WHO) de klinische term ‘genderdysforie’
en het label ‘transseksualisme’ uit de ziekte-diagnoses verwijderd en vervangen met het
begrip ‘genderincongruentie-gevoelens’. Deze term is nog niet breed opgepakt door de
transgemeenschap en door de media. Het kwam in 8 artikelen in 2020 voor. Hier zien
we dat media zoals OneWorld (2) Blik op het Nieuws (1) en Het Parool (3) dit nieuwe begrip
als eerste oppakken, naast websites van zorgprofessionals zoals Nationale Zorggids (1)
en de website van het Radboudumc (1).

Transseksualiteit
Transseksualiteit is een klinische term voor ‘het willen behoren tot het andere geslacht’.
Toen de term in de eerste helft van de 20e eeuw door artsen werd bedacht, dacht men
nog dat transgender personen altijd volledig van geslacht wilden en/of moesten
wisselen. De term wordt vandaag de dag nog her en der gebruikt. Transgender
personen zijn verdeeld over het gebruik van de term. Sommige trans personen
identificeren zichzelf als transseksueel. Critici gebruiken de term liever niet omdat deze
door artsen is bedacht en het woord ‘seksualiteit’ verwarring wekt. In 2020 werd dit
begrip in 4% (248) van de onderzochte artikelen nog gebruikt . Hieronder vielen ook
variaties op het begrip zoals ‘transseksueel’, ‘transseksuele’ en ‘transeksualisme’. Het
overgrote deel van de onderzochte artikelen (93%) die deze termen gebruikte sprak
neutraal of positief over trans personen. Opvallend is dat ‘transseksualiteit’ in veel
artikelen nog samen gebruikt wordt met het begrip ‘transgender’. 

Cisgender
Een cisgender persoon is iemand die niet transgender is. Deze term heeft dus
betrekking op iedereen bij wie het geslacht zoals dat bij de geboorte werd genoteerd,
overeenkomt met diens genderidentiteit. In 2020 kwam het begrip in 234 artikelen voor
(4% van de onderzochte artikelen), altijd in relatie tot transgender onderwerpen. Hier
zijn ook variaties zoals ‘cis man’ en ‘cis vrouw’ meegenomen in de telling. In 2018 kwam
dit begrip in 62 artikelen (1%) voor, in 2019 werd het in 93 artikelen (2%) gebruikt. Er is
dus sprake van een stijging. Het expliciet benoemen van de term 'cisgender' voorkomt
dat er een impliciete tegenstelling wordt gemaakt tussen transgender mensen en
'normale' mensen. Ook dit jaar springen mediaplatforms Business Insider (46),
OneWorld (18) en Winq (17) er bovenuit als het om het gebruik van ‘cisgender’ gaat,
maar ook grote dagbladen als NRC (8), AD (4) en LINDA (4) gebruikten de term. In 2020
gebruikte De Telegraaf voor het eerst in twee artikelen het begrip cisgender. 10



Intersekse 
Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat
niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw. Deze term valt niet onder
de transgender paraplu. In 2020 kwam dit begrip in 478 artikelen (8%) voor. In veel van
deze artikelen wordt het begrip genoemd als uitleg van de afkorting LHBTI. In 2018
waren er 639 artikelen (10%) waarin de term intersekse voorkwam, en in in 2019 473
artikelen (10%). Er is sprake van een lichte afname. 

Crossdressing, travestie en drag
Er wordt gesproken van ‘crossdressing’ als een persoon zich soms of regelmatig, deels of
volledig kleedt als persoon van een ander gender. In hoeverre een crossdresser zich
identificeert met de gender zoals die zich kleedt, verschilt per persoon. Drag is een vorm
van uitvoerende kunst waarbij de uitbundige expressie van gender centraal staat. Het
lichaam wordt als canvas gezien om door middel van uitbundige performances een
fantasie uit te dragen, bijvoorbeeld het belichamen van een andere gender. Drag wordt
voornamelijk geassocieerd met cisgender homo mannen, maar wordt beoefend door
mensen met alle seksualiteiten en genderidentiteiten. ‘Travestie’ is een ouderwets woord
voor zowel het fenomeen van crossdressing, als voor de kunstvorm van drag. De term
wordt tegenwoordig minder door crossdressers en drag performers gebruikt. De term
‘travestie’ werd in 152 artikelen genoemd (3%). Wanneer het woord ‘travestie’ gebruikt
wordt voor transgender personen kan dit kwetsend zijn. Het gebruik van travestie voor
trans personen reduceert transgender-zijn tot drag en 'verkleden'. In 2020 kwam de
term ‘crossdresser’ of een variant daarvan 19 keer voor in de media. Dit is 0,3% van alle
artikelen. Drag’ kwam in 117 transgender-relevante artikelen voor en ging met name over
RuPaul’s Drag Race. In 2020 waren er twee non-binaire queens die meededen aan de
Nederlandse versie van de wedstrijd en deed er voor het eerst in de geschiedenis van
het programma een trans man mee in de Amerikaanse versie.

Genderideologie
De begrippen ‘genderideologie’, ‘transgenderisme’ en ‘transgenderideologie’ worden
gebruikt door tegenstanders van de emancipatie van transgender personen.
Transgender zijn wordt door hen gereduceerd tot een politieke ideologie en een
maatschappelijk fenomeen. In de jaren 80 werd de term ‘transgenderisme’ nog gebruikt
om non-binaire genderidentiteiten aan te duiden, maar vandaag de dag wordt het vaak
gehanteerd door critici van transgenderrechten. In enkele gevallen wordt de term
‘transgenderisme’ nog gebruikt als zelfstandig naamwoord, om non-binaire mensen aan
te duiden. In 2019 kwam deze term veelvuldig voor door de Nashville-verklaring, in 2020
nam dit gebruik door journalisten af. Er waren 37 artikelen die de term gebruikten.
Niettemin werd het begrip niet altijd onkritisch gebruikt: Trouw en OneWorld bespraken
waarom deze term problematisch is. ‘(Trans)genderideologie’ werd minder gebruikt,
slechts in 7 artikelen.

Klik hier voor de mediawegwijzer
Klik hier voor meer informatie en publicaties voor mediamakers 
Klik hier voor meer informatie voor trans personen die in de media komen

11

https://www.transinbeeld.nl/wp-content/uploads/2019/03/20160624-TNNwegwijzer.pdf
https://www.transinbeeld.nl/voor-mediamakers/
https://www.transinbeeld.nl/voor-transmensen/


Genderneutraal, genderdivers en genderinclusief
De term ‘genderdivers’ en variaties daarop zoals ‘genderdiversiteit’ kwamen in 325
artikelen voor, waarvan 31% (101) over transgender-gerelateerde onderwerpen ging.
‘Genderinclusief’ en variaties op die term werden in 66 artikelen gebruikt. Van deze
artikelen ging 42% (28) over transgender-gerelateerde onderwerpen. Het begrip
‘genderneutraal’ en variaties daarop kwamen in 2020 in totaal in 1181 artikelen voor.
Slechts 13% van deze artikelen (156) gingen over transgender-gerelateerde
onderwerpen. ‘Genderneutraal’ werd meestal als bijvoeglijk naamwoord gebruikt voor
bijvoorbeeld genderneutrale kleding of toiletten, maar in enkele gevallen werd
‘genderneutralen’ ook als zelfstandig naamwoord gebruikt om naar non-binaire
personen te refereren. In 2020 kwam het zelfstandig naamwoord in acht artikelen voor.
In de meeste gevallen werd het woord ingezet als spot, maar het werd soms ook
simpelweg onjuist gebruikt. De meeste non-binaire personen hebben immers wel een
genderidentiteit en zijn daarom ook niet genderneutraal.

Uiterst beledigende woorden
Woorden zoals ‘tranny’, ‘ladyboy’ en ‘shemale’ zijn kwetsende termen. In 2020 is het
gebruik van deze woorden lichtjes toegenomen (van 0,6% naar 1%). Incidenten rondom
Jan Roos en Dennis Schouten die Nikkie de Jager in hun show meerdere malen
beledigden door één van deze woorden te gebruiken, zijn een verklaring voor deze
lichte toename. Deze woorden werden dan ook niet altijd beledigend gebruikt, maar ook
om dit soort incidenten te rapporteren. 

Taalkundige handelingen 
Deadnaming
Deadnaming is de handeling van het refereren aan, of benoemen van een transgender
persoon bij hun ‘oude’ naam (oftewel de ‘deadname’). De vorige naam kan pijnlijk zijn
voor een transgender persoon, omdat het een naam is die ook voor een ‘coming out’ al
niet klopte bij hoe diegene zich toen voelde. Deadnaming komt nog vaak voor: in 2020
werd er in 182 artikelen (3%) een deadname gebruikt, in 2019 kwam het in 1% van de
artikelen voor. Een groot deel van deze artikelen gaan over bekende personen die
tijdens hun carrière in transitie zijn gegaan, zoals de Belgische zanger Sam Bettens van
K’s Choice en de Amerikaanse acteur Elliot Page.

Misgenderen
Misgenderen is de handeling van het refereren aan een transgender persoon met
(voornaam)woorden die niet passen bij de genderidentiteit van de persoon in kwestie.
Zo kan misgenderen inhouden dat er naar een transgender vrouw als ’hij’ of ‘man’
verwezen wordt of dat een non-binair persoon met iets anders dan hun gewenste
voornaamwoorden (bijvoorbeeld ‘hen’/’hun’) benoemd wordt. Dit kwam in 2020 159 keer
voor, in totaal in 3% van de artikelen. In 2019 kwam dit in minder dan 1% van de
artikelen voor. Door de coming-outs van verschillende non-binaire beroemdheden is
‘misgenderen’ toegenomen.
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3.4 Casus: Excuus voor de oude Transgenderwet

In februari 2020 nam Willemijn van Kempen het initiatief om de Nederlandse
Staat aansprakelijk te stellen voor de schade die was aangericht door de
Transgenderwet die van 1985 tot 2014 van kracht was. Dat deed zij samen met
samen met vijftien andere mensen en de organisaties Bureau Clara Wichman,
NNID en TNN. Gezamenlijk vormden zij het Transgendercollectief. Toen het in
1985 in Nederland mogelijk werd om wettelijk van geslacht te veranderen
waren daar een aantal eisen aan verbonden. Zo moest iemand die wettelijk van
geslacht wilde veranderen diens lichaam zoveel mogelijk laten aanpassen aan
wat volgens de overheid als een mannelijk of vrouwelijk lichaam gold en moest
de persoon definitief onvruchtbaar gemaakt worden. Hoewel de vereiste
medische ingrepen het meestal al onmogelijk maakte om nog kinderen te
krijgen was de sterilisatie-eis niet simpelweg een voortvloeisel uit de eerste eis.
Het was immers ook verboden om sperma- en eicellen te bewaren om via
alternatieve methoden nog een kind te krijgen. Kinderen moesten een
cisgender man als vader hebben en een cisgender vrouw als moeder. Andere
vormen van ouderschap werden als onwenselijk beschouwd. Transgender
personen moesten daarom kiezen tussen enerzijds hun transitie en wettelijke
erkenning van hun identiteit en anderzijds een eventuele kinderwens. 

Het Transgendercollectief wilde met de Staat in gesprek over een officieel
excuus en een schadevergoeding voor het leed dat de wet had veroorzaakt.
Dat excuus kwam er. Op 30 november boden Minister Dekker van
Rechtsbescherming en Minister Van Engelshoven van Emancipatie namens de
Staat hun excuses aan. Ook werd een schadevergoeding van 5.000 euro
toegezegd aan alle mensen die tussen 1985 en 2014 waren gesteriliseerd en
medische ingrepen hadden ondergaan in navolging van deze wet.

Het initiatief kwam in de media nadat TNN op 17 februari een persbericht
uitzond en De Volkskrant diezelfde dag een interview met Willemijn van Kempen
plaatste. Het onderwerp werd daarna al snel door andere media opgepakt. Ook
toen de Staat op 30 november zijn excuses aanbood was er weer veel media-
aandacht voor. Hoewel sommige media de nadruk legden op het persoonlijke
verhaal van Van Kempen of van andere gedupeerden, en andere media meer
focusten op de wetgeving, liep de berichtgeving niet heel erg uiteen. De
berichtgeving was over het algemeen positief. 68% van de berichtgeving
rapporteerde positief en meer dan 30% van de berichtgeving rapporteerde
neutraal. De enige negatieve berichtgeving kwam van De Dagelijkse Standaard,
die het afdeed als het zoveelste slachtofferverhaal.
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Opiniestukken die naar aanleiding van de excuses werden gepubliceerd waren
grotendeels geschreven door transgender personen zelf. Deze stukken
bespraken vooral waarom de oorspronkelijke wet zo onderdrukkend was en
dat dit met deze excuses eindelijk erkend werd. Een opinieartikel in De
Correspondent merkte wel op dat de schadevergoeding van 5.000 euro wat
dubbel voelt. Aan de ene kant zouden excuses zonder schadevergoeding vrij
betekenisloos zijn, maar aan de andere kant voelt het ongepast om een
prijskaartje op het veroorzaakte leed te plakken. Ook Van Kempen plaatste nog
een kritische kanttekening in een interview met LINDA. Ze zei erg blij te zijn met
deze overwinning, maar ze merkte ook op dat het pijnlijk blijft dat de artsen die
de wet in de praktijk uitvoerden vooralsnog buiten schot blijven, terwijl zij het
uiteindelijke woord hadden over wat het betekende om zo veel mogelijk
aangepast te zijn aan het gewenste geslacht. Hoewel de excuses van de
overheid veel media-aandacht kreeg is het toch opvallend dat enkele van de
grootste kranten van Nederland, zoals Trouw, Het Parool en De Telegraaf, er
helemaal geen aandacht aan besteedden.
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3.5 Persoonskenmerken 
Welke transgender personen waren er zichtbaar in geschreven media in 2020? In 2985
artikelen werd er ten minste één transgender persoon expliciet benoemd. Het
merendeel van deze artikelen ging over beroemde trans personen (alleen Nikkie de
Jager kwam al in bijna 40% van deze artikelen voor) maar er waren ook veel persoonlijke
verhalen over niet-bekende trans personen. Van al deze personen zijn, voor zover
bekend, hun genderidentiteit, huidskleur en leeftijdscategorie genoteerd. 

Top 10 
van de meest genoemde transgender

personen binnen de geanalyseerde artikelen 

6.      Sarah McBride (54) 
7.      Laverne Cox (42)
8.      Willemijn van Kempen (36)
9.      Maxim Februari (28)
10.    Caitlyn Jenner (25)

      Nikkie de Jager (1162)
      Elliot Page (145) *
      Loiza Lamers (85)
      Brand Berghouwer (70)
      Sam Smith (55)

1.
2.
3.
4.
5.

  *   exclusief artikelen van voor hun coming-out

Genderidentiteit en crossdressing
De aandacht in de media ging in 2020, net als de jaren daarvoor, vooral uit naar trans
vrouwen. Driekwart van alle artikelen (77%, 2228) besprak een trans vrouw. Deze
aandacht voor trans vrouwen had deels te maken met Nikkie de Jager. Zonder de
artikelen waarin De Jager de enige trans vrouw was, lag dit percentage iets lager (61%,
1159). Meer dan vorig jaar was er in 2020 ook aandacht voor non-binaire identiteiten.
Ongeveer één op de zes artikelen (17%, 490) ging over non-binaire personen. Dit is te
verklaren door de coming-out van Elliot Page in december. In dit onderzoek is Page als
non-binaire representatie meegeteld. Dit kwam niet altijd expliciet naar voren in de
media, die hen vaak beschreven als simpelweg ‘transgender’ of zelfs als ‘trans man’.
Hoewel media in 2019 vaker schreven over trans mannen dan over non-binaire
personen, is dat dit jaar omgekeerd: 387 artikelen (13%) benoemden trans mannen in
vergelijking met de 490 artikelen over non-binaire personen. In 202 artikelen kwamen
meerdere trans personen met verschillende genderidentiteiten voor, waarvan trans
man en trans vrouw de meest voorkomende combinatie was. 

15



In het onderzoek voor 2020 is er voor het eerst gekeken naar de representatie van niet-
westerse genderidentiteiten. In verschillende niet-westerse culturen bestaan er
genderidentiteiten die niet te reduceren zijn tot man of vrouw. In totaal waren er 18
artikelen die niet-westerse genderidentiteiten bespraken, al werd er maar in vier van
deze artikelen een specifiek individu beschreven. Ten slotte beschreven 32 artikelen
(1%) een persoon die aan crossdressing deed. Crossdressing veronderstelt geen
specifieke genderidentiteit, maar valt wel onder de parapluterm ‘transgender’.
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Huidskleur
De huidskleur van een persoon wordt niet altijd expliciet benoemd of afgebeeld.
Wanneer dit wel het geval was, bespraken bijna negen op de tien artikelen (87%, 2286)
witte transgender personen. Bijna de helft van die artikelen ging alleen over Nikkie de
Jager (1017). 412 artikelen (14%) benoemden trans personen van kleur. Net als in 2018
en 2019 werden trans personen van kleur ook in 2020 vaker geportretteerd als
slachtoffers: 37% van alle artikelen met ten minste één trans persoon van kleur, beeldde
trans personen af als slachtoffers. In slechts 16% van de artikelen waarin een wit trans
personen werd beschreven, beschreef trans personen als slachtoffers. Daarnaast
was 19% van de artikelen over witte trans personen gelaagd te noemen (waarbij zowel
de positieve als negatieve kanten van het leven van een trans persoon werden belicht),
terwijl dit maar voor 8% van de artikelen over trans personen van kleur het geval was. 
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Leeftijd
Meer dan de helft van de media-aandacht voor transgender personen waarvan de
leeftijd benoemd werd, ging uit naar transgender personen van 17-34 jaar. Daarmee
wijkt de leeftijdsrepresentatie van transgender personen nauwelijks af van wat
gebruikelijk is in media in  het algemeen. De aandacht die er vorig jaar was voor oudere
transgender personen werd vooral door Bo Spillebeecks coming-out veroorzaakt. In de
leeftijdscategorie 17-24 jaar komen over het algemeen zeer diverse persoonlijke
ervaringsverhalen terug van minder bekende trans personen en was er aandacht voor
bekendere transpersonen als Ruben van het programma Hij is een zij en nieuwtjes over
model Loiza Lamers. In de leeftijdscategorie 25-34 zijn er veel showbizznieuwtjes van
Louisa en Rowan te zien over hun huwelijk en gezin. In de 55+ categorie gingen de
artikelen veelal over filosoof Maxim Februari, Caitlyn Jenner en predikante Jolanda
Molenaar.
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3.6 Casus: Terf-controverses

Sommige feministen denken dat er een tegenstelling bestaat tussen
emancipatie van vrouwen en emancipatie van transgender personen. Deze
feministen worden ook wel ‘terfs’ genoemd, een afkorting van de Engelse
uitdrukking Trans Exclusive Radical Feminists, al noemen ze zichzelf meestal
liever ‘gender-kritisch.’ Kenmerkend voor hun gedachtegoed is het idee dat
biologisch geslacht bepalend is voor of iemand man of vrouw is en dat
transgender personen dan wel gevaarlijke verkrachters zijn, dan wel verwarde
mensen die beïnvloed zijn door genderideologieën die zeggen dat biologisch
geslacht niet bepaalt of je man of vrouw bent. Met de eerste uitleg worden
vooral trans vrouwen verdacht gemaakt. Trans vrouwen zouden zelf kwade
bedoelingen kunnen hebben of anders zou het toestaan van trans vrouwen in
gender-gesegregeerde ruimtes cis mannen met kwade bedoelingen de
mogelijkheid geven om daar binnen te dringen door te doen alsof ze trans zijn.
Met de tweede uitleg worden trans personen voorgesteld als slachtoffers van
genderideologie waardoor ze in de war zouden raken over hun gender. In
Nederland is dit gedachtegoed niet zo populair onder feministen, maar in
andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, krijgt het meer bijval. Toch was er
ook in de Nederlandse media in 2020 aandacht voor debat hierover. In eerste
instantie was de aanleiding een opinie-artikel in Trouw en later kwam er ophef
rondom J.K. Rowling, de auteur van de beroemde Harry Potter-serie. 
 
Op 28 januari plaatste Trouw een opinie-artikel geschreven door de
relatiecoach Caroline Franssen waarin ze betoogt dat de voorgestelde
wetswijziging om papieren geslachtswijziging laagdrempeliger te maken
cisgender vrouwen ernstig in gevaar zou brengen. De voorgestelde
wetswijziging hield in dat er niet langer een verklaring van een deskundige
nodig is om een wettelijke wijziging van geslachtsregistratie aan te kunnen
vragen. Volgens Franssen zou dit betekenen dat elke man die zichzelf vrouw
noemt toegang zou krijgen tot gender-gesegregeerde ruimtes, zoals openbare
toiletten, kleedkamers en gevangenissen. Dit zou verkrachters vrij spel geven.
Verder betoogt Franssen dat geslachtswijziging überhaupt niet mogelijk is, want
zij beschouwt het uitsluitend als een biologisch vaststaand gegeven of iemand
vrouw of man is. Diezelfde avond nog was Franssen te gast bij het
radioprogramma Dit is de Dag van de NPO waarin zij in debat ging met
woordvoerders van TNN over de vraag in hoeverre haar zorgen terecht of toch
transfoob zijn.
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Franssens artikel en de radio-uitzending zorgden voor ophef. Franssens
standpunt kreeg bijval in twee artikelen van Elsevier en Reformatorisch Dagblad,
maar er kwam vooral kritiek op. Vice, Lover, Movisie, OneWorld en Elle plaatsten in
de daaropvolgende dagen artikelen waarin zij Franssen bekritiseerden en haar
argumenten weerlegden. Er werd onder andere betoogd dat trans vrouwen
dezelfde vormen van discriminatie ervaren waarvan Franssen zegt dat cis
vrouwen er tegen beschermd moeten worden en dat haar bangmakerij alleen
transfobie in de hand werkt. Ook werd er in verschillende artikelen
beargumenteerd dat het niet biologische eigenschappen zijn die ten grondslag
liggen aan seksueel geweld, maar schadelijke gendernormen. 

Ook Trouw volgde met twee opinie-artikelen die een tegengeluid lieten horen.
Trouw zelf besteedde ook aandacht aan de vraag of zij Franssens stuk hadden
moeten plaatsen. Trouw benadrukte dat zij slechts de discussie op gang wilden
brengen en daarbij beide kanten het woord wilden geven. Zij oordeelden dat
Franssens artikel binnen hun journalistieke standaarden viel en boden dan ook
niet hun excuses aan voor het plaatsen van Franssens stuk. De meeste grote
kranten besteedden echter geen aandacht aan de ophef rond Franssens
artikel. Al met al was de media-aandacht die Franssen kreeg met haar artikel
gelimiteerd en waren de reacties voornamelijk kritisch. 

Dit gold niet voor de media-aandacht voor de ophef rond Rowling. Op 7 juni
kwam Rowling onder vuur te liggen nadat zij op Twitter had geïnsinueerd dat de
formulering ‘mensen die menstrueren’ een omslachtige manier is om vrouwen
aan te duiden. Deze opmerking maakte zij in reactie op een artikel van Devex,
waarin werd gepleit voor het toegankelijk maken van menstruatieproducten
voor mensen in armere landen die deze producten nodig hadden, inclusief
trans mannen en non-binaire personen. Er ontstond een hoop ophef op
sociale media waarin Rowling transfobie werd verweten en Rowling haar
uitspraken verdedigde. Veel media rapporteerden over deze ophef, maar
bleven erg oppervlakkig en neutraal. Zo werd bijna nergens iets gezegd over de
context waarin ‘mensen die menstrueren’ oorspronkelijk gebruikt was,
waardoor het soms leek alsof Rowling louter verdedigde dat ‘mensen die
menstrueren’ geen goede benaming is om vrouwen in het algemeen mee aan
te duiden. Berichtgeving over de kritiek op Rowlings uitspraak tegen de
formulering ‘mensen die menstrueren’ werd ook vaak gereduceerd tot het punt
dat Rowling trans vrouwen zou hebben uitgesloten omdat die niet
menstrueren. Een column in De Volkskrant verdedigde Rowling met de
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redenering dat hoewel trans vrouwen niet menstrueren en er dus vrouwen zijn
die niet menstrueren, alle mensen die wel menstrueerden niettemin vrouwen
zijn. Niet alleen werd er nauwelijks aandacht besteed aan het feit dat er trans
mannen en non-binaire mensen bestaan die menstrueren, het werd dus soms
zelfs letterlijk vergeten. De meeste berichtgeving over de ophef ging vooral over
reacties van verschillende acteurs uit de Harry Potter-filmreeks die zich
uitspraken tegen Rowlings uitspraken. 

Enkele dagen later schreef Rowling een uitgebreid essay over haar positie ten
opzichte van transgender issues. In dit essay schrijft zij dat ze de hedendaagse
transgenderrechtenbewegingen als een van de grootste bedreigingen voor de
emancipatie van vrouwen ziet. De ideologie van deze bewegingen zou volgens
Rowling gevaarlijk zijn omdat het het biologische concept van geslacht
betekenisloos zou maken en het potentiële verkrachters toegang zou geven tot
gender-gesegregeerde ruimtes. Daarnaast zou transgender-zijn nu zo normaal
zijn geworden dat een hele hoop mensen die worstelen met psychische
problemen, met name jonge meisjes, ten onrechte gepusht zou worden om in
transitie te gaan. Dit essay leidde opnieuw tot ophef. Hoewel veel media over
deze ophef berichtten, werd er meestal weinig over de inhoud gezegd en veel
Nederlandse media beschreven het essay als een bewijs dat Rowling niet
transfoob is. RTL, Nu.nl, De Telegraaf, Trouw, Shownieuws, AD (en alle geallieerde
kranten), Metronieuws en Welingelichte Kringen schreven allemaal dat Rowling nu
duidelijk had gemaakt absoluut geen transfoob te zijn. Deze artikelen citeerden
de passage waarin Rowling benadrukt dat ze niks tegen transgender personen
als mensen heeft. Ook focusten deze artikelen vaak op de passages waarin
Rowling haar persoonlijke ervaringen besprak zoals de passages waarin ze zegt
zelf het slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik door een cisgender
man en dat haar eigen onzekerheden tijdens haar puberteit haar wellicht
hadden doen geloven dat ze trans was als ze in de huidige tijd was opgegroeid. 

De Telegraaf was over het algemeen iets minder neutraal dan andere kranten.
Hoewel de artikelen inhoudelijk nauwelijks verschilden van die van de meeste
kranten, kopte De Telegraaf ‘’Rowling houdt rug recht in transgenderrel” en
“Transfobie beschuldiging J.K. Rowling is bullshit.” Sites zoals GeenStijl, Fok.nl en
De Dagelijkse Standaard vonden alle ophef over transfobie sowieso onzin.
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Toch waren er ook media die het essay kritischer bespraken. Business Insider en
OneWorld gingen beide meer inhoudelijk in op Rowlings essay en weerlegden
een aantal van Rowlings beweringen. Net als tegen de argumenten van
Franssen, werd tegen Rowlings argumenten ingebracht dat het biologisch
concept van vrouw-zijn aan de basis ligt voor gender-gesegregeerde ruimtes
die essentieel zijn voor de bescherming van vrouwen en dat ook trans vrouwen
dezelfde vormen van discriminatie ervaren en de schijnbare tegenstelling
tussen het beschermen van cis vrouwen en trans vrouwen daarom onterecht
is. OneWorld benadrukte ook dat het biologische concept van geslacht lang niet
zo binair is als Rowling beweert. Business Insider besteedde verder een apart
artikel specifiek aan het ontkrachten van de cijfers die Rowling aanhaalt voor
haar claim dat er een enorme toename is aan jonge meisjes die waarschijnlijk
onterecht in transitie gingen. De berichtgeving van Elle en NRC was ook
kritischer, al lag de nadruk meer op hoe Rowlings uitspraken zich verhielden tot
het gebrek aan diversiteit in de Harry Potter-serie en iets minder op de inhoud
van de recentste ophef. Al was de oorspronkelijke berichtgeving van RTL nogal
oppervlakkig en neutraal, in juli stelde ook RTL zich kritischer op nadat Rowling
opnieuw tweets de wereld inzond waarin ze schreef dat kinderen nu gepusht
worden om aan de hormonen te gaan.

De ophef rond Rowling zou nog verschillende keren terugkomen. In september
kreeg Rowling weer kritiek omdat haar nieuwe boek Troubled Blood ging over
een mannelijke seriemoordenaar in vrouwenkleding die cisgender vrouwen
vermoordt en in latere maanden zou Rowling nog een aantal keer aan bod
komen in discussies over cancel culture. De berichtgeving van de meeste media
kwam in toon en diepgang overeen met hoe zij eerder in juni over Rowling
schreven.

De meeste artikelen over Rowling waren neutraal, oppervlakkig en showbizz-
achtig. Hoewel de meeste bladen Rowlings argumenten niet als transfoob
beschouwden, leken ze er ook niet genoeg waarde aan te hechten om deze
argumenten inhoudelijk te bespreken of aan te voeren om transgenderrechten
in twijfel te trekken. Franssens opinie-artikel kreeg weinig aandacht van de
meeste grote kranten en Rowling werd vooral besproken omdat ze een bekend
persoon is. Terf-retoriek kreeg in 2020 dus niet veel bijval van de Nederlandse
media, maar aan de andere kant ook weinig kritiek. De Nederlandse
journalistiek is toe aan een beter begrip van transfobie dat meer inhoudt dan
alleen de meeste directe uitingen van haat.
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3.7 Verhaallijnen 
De meeste artikelen uit het onderzoek waren niet geschikt voor een uitgebreide
inhoudsanalyse omdat ze niet genoeg ingingen op transgender personen en issues.
Uiteindelijk zijn er 2446 artikelen (41% van alle artikelen in het onderzoek) geanalyseerd
op de manier waarop trans mensen en verwante onderwerpen werden beschreven. Op
basis hiervan zijn er 13 verhaallijnen onderscheiden. In het eerste deel van dit hoofdstuk
worden de zes meest voorkomende verhaallijnen beschreven. Bijna vier op de vijf van de
geanalyseerde artikelen gebruikte ten minste één van deze narratieven. In het tweede
deel van het hoofdstuk worden acht kleinere verhaallijnen besproken die belemmerend
zijn voor trans emancipatie maar nog steeds af en toe voorkwamen.

Top zes verhaallijnen in 2020
De zes meest voorkomende verhaallijnen in 2020 werden in 79% van de artikelen
gebruikt. Net als in 2018 en 2019 werden trans personen vaak afgebeeld als slachtoffers
van discriminatie en uitsluiting. Maar waar in vorige jaren transgender personen vooral
als succesvol dankzij de transitie werden gezet, kwam die verhaallijn in 2020 minder vaak
voor. Wel groeide de verhaallijn waarin trans personen als pioniers zich inzetten voor
transgender personen. Hoewel deze artikelen over het algemeen sympathie voor trans
personen toonden, waren ze wat eenzijdig van aard. Het gelaagde verhaal, het verhaal
waarin het leven van een trans persoon met nuance werd beschreven, die in 2019 vaker
de media haalde, nam in 2020 weer af. 

Het transgender slachtoffer (46% / N=1125)
“De burgemeester stond stil bij haar succesvolle carrière als model in Milaan, Berlijn en Parijs,
maar vertelde ook hoe Rouwenhorst twee jaar geleden door haar buurman in de supermarkt
in elkaar werd geslagen. ,,Alleen maar omdat ze is wie ze wil zijn. En dus is ze altijd alert en
altijd klaar om zichzelf te verdedigen. Loopt met de sleutels tussen haar knokkels in de ene
hand en haar alarm in de andere hand in de avond laat naar het station.” (AD, 18 december
2020)

Net als in 2019 was in 2020 de meest voorkomende verhaallijn die van het transgender
slachtoffer. In deze verhaallijn werden trans personen gerepresenteerd als slachtoffers
van pesten, discriminatie, chantage of geweld. Bijna de helft van alle artikelen met een
verhaallijn (46%) gebruikte deze verhaallijn. Een aanzienlijk deel van de artikelen met
deze verhaallijn (470) ging over Nikkie de Jager, die gechanteerd werd met haar
transitieverleden en daardoor gedwongen uit de kast kwam. Veel media benadrukten
ook dat De Jager niet slechts een passief slachtoffer was, omdat ze de situatie naar haar
eigen hand wist te zetten. Andere aanleidingen voor de representatie van transgender
personen als slachtoffer waren een brandbrief van LGBT Asylum Support over de 
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onveiligheid van trans en andere LHB+-asielzoekers en het excuus van de overheid voor
de sterilisatie-eis van de oude Transgenderwet. Onder deze verhaallijn zijn ook 78
artikelen meegerekend die minder directe vormen van uitsluiting bespraken, zoals
artikelen waarin beschreven werd hoe het trans-zijn van een persoon hun sociale
relaties met bijvoorbeeld familieleden, vrienden of partners (tijdelijk) heeft bemoeilijkt.

Trans als pionier (21% / N=505)
“Pride bestaat tenslotte vanwege de moedige inspanningen van Marsha P. Johnson, een
zwarte transvrouw. Ze heeft niet alleen een veiligere omgeving gecreëerd voor de LGBTQIA+
community, maar ze heeft ook andere mensen - van over de hele wereld - in de afgelopen
vijftig jaar geïnspireerd om zichzelf te zijn en hun eigen identiteit te verkennen.”
(Glamour, 15 juni 2020)

In deze verhaallijn werd een trans persoon beschreven als een activist die zich inzet voor
trans-emancipatie en een meer gelijke samenleving. Trans personen werden in 21% van
de artikelen (505) beschreven als pioniers. Ook in artikelen met deze verhaallijn komt
Nikkie de Jager vaak voor (191). Naast artikelen met De Jager, werden er vooral andere
witte trans personen gerepresenteerd als pioniers (234) terwijl trans personen van kleur
minder vaak op deze manier werden afgebeeld (74). Trans mensen die vaak als pionier
werden beschreven waren: Sarah McBride, de eerste Amerikaanse trans senator; Petra
de Sutter, een Belgische politica en tevens de eerste trans minister in Europa; Thorn
Roos de Vries, de acteur die het eerste non-binaire personage op de Nederlandse
televisie speelt en Valentina Sampaio, die dit jaar als het eerste transgender model op
de cover van Sports Illustrated stond. Sinds 2018 komt deze verhaallijn steeds vaker voor.
In 2019 ging één op de tien artikelen over trans mensen als pioniers, in 2020 was dat
meer dan één op de vijf. Ook deze verandering kan verklaard worden door de aandacht
voor De Jager, die vaak werd neergezet als een pionier en rolmodel voor de trans
gemeenschap.

Het gelaagde verhaal (9% / N=221)
“Misschien wel voor het eerst van mijn leven heb ik zelfvertrouwen en een fijne groep mensen
om me heen. Ik worstel nog steeds met mijn eigen genderdysforie, maar ik ben blij dat er
termen, woorden en verwijzingen in de Nederlandse taal bij zijn gekomen waar ik me als non-
binair persoon prettig bij voel. Dat maakt het leven een stukje minder eenzaam, zo belangrijk
is de kracht van taal.” (AD, 15 oktober 2020)

In artikelen met een gelaagd verhaal worden de levens van trans personen met nuance
besproken. Deze artikelen laten zien dat de levens van trans personen niet alleen door
voor- of tegenspoed gedomineerd worden, net als het geval is voor verslaggeving
rondom cisgender personen. 9% van de artikelen in 2020 was gelaagd. In 2019 was dit  
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percentage 17%. Dit verschil kan verklaard worden door de toegenomen aandacht voor
trans personen louter als slachtoffer, pionier of trans personen vanwege hun
deskundigheid (trans in functie). Wat ook een rol gespeeld kan hebben, is het feit dat de
verhaallijn, meer dan andere verhaallijnen, enige ruimte toelaat tot interpretatie-
verschillen tussen onderzoekers of een artikel wel of niet genuanceerd genoeg is voor
deze verhaallijn. Het gelaagde narratief kwam nog wel vaker voor in 2020 dan in 2018,
toen slechts 0,2% van de artikelen gelaagd bevonden was.

De transgender persoon in functie (8% / N=204)
“Als Audrey Tang, Chinese naam Tang Feng, in 2016 minister wordt in het kabinet van de
Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft ze geen eigen portefeuille of ministerie. Haar
functieomschrijving van minister digitaal, die de communicatie en informatie tussen
overheden moet verbeteren, is vaag, maar voor Tang is dat geen belemmering.” 
(het Financieel Dagblad, 18 juni 2020)

In deze verhaallijn werd een trans persoon besproken om diens deskundigheid op een
bepaald gebied. De nadruk ligt in deze artikelen niet op het trans-zijn van de
deskundige, maar op hun expertise en functie. In bijna een tiende (8%) van de artikelen
werden trans mensen in functie afgebeeld. Een aanzienlijk deel van deze artikelen ging
over de kunst-en-cultuursector. 71 van deze artikelen gingen direct over Nikkie de Jager,
die ambassadeur werd van de VN en naast het Songfestival ook een eigen programma
ging presenteren. Naast De Jager werden voornamelijk andere witte trans personen in
hun functie aangehaald (96), zoals schrijver Maxim Februari, die de P.C. Hooft-prijs won
en de Engelse zanger Sam Smith, naar aanleiding van hun nieuwe album. In 2020
gebruikte 8% van de artikelen deze verhaallijn; dit is een kleine daling ten opzichte van
2019, toen dit percentage 11% bedroeg. 

Trans als grap (6% / N=151 )
“Op dat moment riep een van de drie dames op de radio dat het helemaal niet belangrijk is
wat er in iemands onderbroek zit. Ik keek naar mijn vrouw. Zij moest lachen. We dachten
allebei tegelijk aan jeugdvriend Henk die in zijn studententijd in Bangkok een beeldschoon
meisje meenam naar zijn hostel. Niet alleen voor een drankje. Daar bleek ze voor hem wel
degelijk een verrassing in haar slipje te hebben.” (NRC, 1 februari 2020)

6% van de geanalyseerde artikelen besprak een grap over trans personen of, in mindere
mate, maakte zelf eenzelfde soort grap. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar (7%). Deze
artikelen waren bevorderend voor trans emancipatie als ze zich kritisch uitten over dit
type humor, maar waren schadelijker als ze zelf grappen maakten of andere grappen
onkritisch overnamen. Een groot aantal van deze artikelen ging over een grap van
zangeres Trijntje Oosterhuis. Oosterhuis had gezegd dat ze op een opname “als een
transgender” klonk, waarop Nikkie de Jager online reageerde. Daarnaast werd de grap
die Veronica Inside-presentator René van der Gijp in 2018 maakte over de Belgische 
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transgender journalist Bo Spilbeeck vaak besproken naar aanleiding van de sponsor-
boycott van het programma. In 2018 viel daardoor ook 17% van de artikelen in deze
categorie. In vergelijking met andere verhaallijnen ging in 2020 slechts een klein deel van
deze artikelen over De Jager; haar coming-out werd bijna nooit gebruikt voor een grap.

De succesvolle transgender persoon (4% / N=97)
“Toen Fem haar partner voor 't eerst als vrouw zag, leek het alsof ze 'een jasje aantrok',
waardoor ze eindelijk zichzelf kon zijn. "Het was alsof er een bloem openging, haar ogen
straalden zoals ik ze nog nooit had zien doen. Maar toen ze echt de transitie inging van man,
naar transgender, naar vrouw… Wauw! Toen was het juist alsof ze - eindelijk - een zware jas
kon uittrekken. Dat gaf een compleet ander gevoel.”” (RTL Nieuws, 26 april 2020)

Er was sprake van de ‘succesvolle transgender persoon’-verhaallijn als iemands transitie
als een succesverhaal werd beschreven. Deze artikelen beschreven hoe trans personen
na hun coming-out en transitie veel gelukkiger waren en hoe ze gesteund werden door
hun omgeving. Sinds 2018 daalt het gebruik van deze verhaallijn snel in frequentie: in
2018 kwam dit narratief in 40% van de artikelen voor, in 2019 was dit percentage 26%
en in 2020 was het 4%. Wederom ging een groot deel van de ‘succesvolle transgender
persoon’-artikelen (41) over Nikkie de Jager; de media presenteerden haar recente
coming-out als één grote, positieve wending in haar leven en negeerden soms dat ze
gechanteerd werd. De aandacht voor het ‘transgender slachtoffer’ in de media kan een
verklaring zijn voor de afname van deze verhaallijn in 2020.
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Belemmerende verhaallijnen
Naast de zes populairste verhaallijnen is er ook een groot aantal negatieve verhaallijnen
die samen een tegenreactie vormden op meer positieve representatie in de mainstream
media. Deze verhaallijnen, die over het algemeen politiserend en argumentatief van aard
waren, belemmerden trans emancipatie omdat ze trans personen afbeeldden als,
bijvoorbeeld, onnatuurlijk, bedriegers of spektakels. In totaal gebruikte 8% van de
geanalyseerde artikelen ten minste één zo’n verhaallijn. Na een enorme stijging van 3%
naar 35% in 2019, is dit aandeel in 2020 relatief laag. De afgenomen media-aandacht
voor de Nashville-verklaring was hier de grootste aanleiding voor.

Trans als pion (4% / N=99)
“En dat is natuurlijk het echte probleem. Niet dat er transgenders zijn die vechten voor hun
rechten. Niet dat er journalisten of schrijvers (mannen en vrouwen) zijn die zich kritisch uitlaten
over de ideologische discussie die ook om transgenderisme heen hangt. Nee, het echte
probleem is dat een foute mening je een seculiere excommunicatie kan opleveren waar die
goede oude Spaanse Inquisitie nog een puntje aan zou kunnen zuigen.” 
(NPO Radio 1, 11 november 2020)

Bij het script ‘trans als pion’ werd een narratief rondom trans personen ‘gekaapt’ om de
opinie van de schrijver te versterken. Bijna één op de 25 artikelen (4%) gebruikte deze
verhaallijn, waarvan de meeste een negatief sentiment ten opzichte van trans personen
uitten. Een deel hiervan (20) benadrukte de vermeende goede positie van trans
personen in de Nederlandse samenleving met als doel andere landen en etnische
minderheden binnen Nederland weg te zetten als transfoob. Deze nationalistische
artikelen zetten de veiligheid van trans mensen in als pion om te beargumenteren dat
niet-Westerse landen, asielzoekers en Nederlanders met een biculturele achtergrond
gevaarlijk zouden zijn. Daarnaast werd deze verhaallijn vaak gebruikt om te
beargumenteren dat politieke correctheid zou leiden tot een beperking van de vrijheid
van meningsuiting. Situaties waar mensen kritiek hadden op transfobie of 
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genderinclusieve taal gebruikten, werden vaak aangehaald als voorbeelden van deze
vermeende censuur. In vergelijking met 2019, toen 4% van de artikelen trans mensen als
pion inzetten, is er weinig veranderd.

Trans als spektakel (1% / N=35)
“Ze heeft een knalroze opvallende jurk aan. En heeft een haarband in proberen te doen, wat
slordig zit. Ook omdat ze niet zo veel haar heeft. In deze fase wordt vaak geëxperimenteerd met
opvallende kleuren en kleding om dan ook echt te laten zien dat ze een vrouw is. Zowel fysiek
en emotioneel komen trans, mede door de hormonen, in een tweede puberteit. Met alle
bijbehorende kenmerken.” (Lottelust, 28 december 2020)

In 35 artikelen werden trans personen afgebeeld als een spektakel. Deze artikelen waren
sensationeel van aard en gingen vaak over de jeugdfoto’s van transgender
beroemdheden. Ook de coming-out van de Braziliaanse transgender vrouw Jessica Alves
werd breed uitgemeten door de showbizz-media omdat ze voorheen bekend stond om
de vele plastische chirurgische operaties die ze heeft ondergaan. Waar in 2019 15% van
de artikelen transgender personen als spektakel besprak, was dat percentage maar 1% in
2020. 

Trans als aanval op de natuurlijke orde (0,9% / N=23)
“De ideologie van het transgenderisme is slechts de recentste en extreemste vorm van die
opvatting. Onze kinderen moeten we nu leren dat zelfs het lichaam geen gezaghebbende gids is
voor hun geslacht – een dramatische en verontrustende ontwikkeling. Die ideologie legt een
enorme verantwoordelijkheid op hen – een goddelijke verantwoordelijkheid, zou je kunnen
zeggen – zonder dat hun verteld wordt hoe zij die kunnen dragen.” 
(Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2020)

In 23 artikelen werd betoogd dat trans personen een aanval op de natuurlijke
(biologische, culturele of religieuze) orde zouden vormen. Het bestaan van trans
personen zou een bedreiging zijn voor binaire genderrollen en ontwricht daarmee de
‘natuurlijke’ gang van zaken in de maatschappij. Deze artikelen waren voornamelijk te
vinden in rechts-conservatieve media en Reformatorisch Dagblad. Dit narratief kwam in
2018 in 4% van de artikelen voor en in 2019 in 13%. In 2020 viel slechts 0,9% van de
artikelen onder deze verhaallijn. Er is dus een duidelijke daling in het gebruik van dit
argument. De aandacht die er in 2019 was voor de Amerikaanse Nashvillle-verklaring,
waarin kerken werden opgeroepen om ‘transgenderisme’ af te keuren, nam in 2020 af.
De verklaring werd nauwelijks besproken.
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Trans als minderheid (0,9% / N=22)
“En nu mag niemand zich straks meer identificeren met z’n geslacht, omdat een heel klein (!)
deel van de mensen zich ‘man noch vrouw’ voelt. Dat op zichzelf is prima. Als jij je een vrouw
voelt, ook al is je geslacht biologisch gezien mannelijk, dan is dat zo; dan ben je dus een vrouw.
Maar het kan niet zo zijn dat de hele samenleving wordt aangepast op de
uitzonderingsgroepen die zich daarbinnen bewegen.” (De Telegraaf, 8 juli 2020)

In de 22 artikelen die het verhaallijn ‘trans als minderheid’ gebruikten, werd
beargumenteerd dat de trans gemeenschap een dusdanige kleine groep vormt dat het
onnodig is om voor hun maatschappelijke veranderingen door te voeren. Veel
reactionaire stukken opinieerden dat trans emancipatie slechts een ‘speciale
behandeling’ voor trans personen zou inhouden waarmee cisgender personen worden
benadeeld. In 2020 gebruikte slechts 0,9% van de artikelen deze verhaallijn, terwijl dat
percentage in 2019 nog 4% bedroeg. Ook hier is dus sprake van een daling.

Trans persoon met spijt (0,8% / N=20)
“Meisjes die zich met hun biologische geslacht nog nooit ongelukkig hebben gevoeld, gaan nu
tobben. Dat komt doordat ze van anderen horen over een coming-out als transgender. Ze
gaan zich ineens ongelukkig voelen en zoeken medische of psychische hulp. Een grote groep
ontwaakt na verloop van tijd weer uit die vervoering. Die meisjes gaan dan beseffen te zijn
meegevoerd met een modegril; ze zien dan in op een dwaalspoor te hebben gezeten.”
(Reformatorisch Dagblad, 24 oktober 2020)

0,8% van de artikelen (20) besprak personen die spijt hadden van een transitie of de
mogelijkheid dat (jonge) mensen te snel zouden beslissen om in transitie te gaan. In deze
artikelen werd vaak beargumenteerd dat het moeilijker zou moeten worden voor trans
personen om een transitietraject te mogen starten. Daarnaast werd vaak geopperd dat
jonge mensen niet in staat zouden zijn om te beslissen over een transitie. In 2019
bespraken slechts vier artikelen de mogelijkheid dat mensen spijt konden hebben van
hun transitie, in 2020 waren dat er twintig. Een deel van deze toename kan verklaard
worden door de aandacht voor de uitspraken van schrijfster J.K. Rowlings en tweets
rondom ‘detransitioners’ (mensen die terugkomen op hun beslissing om in transitie te
gaan).
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Trans als fraudeur (0,6% / N=14)
“Dat is natuurlijk vragen om problemen, want iedere gevangene kan nu in principe gewoon
beweren dat hij/zij/het transgender is en naar de vrouwengevangenis wil. Al is het maar omdat
de overlevingskans daar waarschijnlijk vele malen hoger is voor sommige criminelen. Maar
dikke kans dat ook seksuele motieven mee zullen gaan spelen bij die aanvragen.” 
(De Dagelijkse Standaard, 27 september 2020)

In 14 artikelen werd beargumenteerd dat trans personen niet echt trans zijn, maar zich
zo voordoen om andere mensen te bedriegen. Voornamelijk trans vrouwen werden in 
deze artikelen beschreven als een bedreiging voor de veiligheid van cisgender vrouwen in
publieke ruimtes. In 2019 bespraken slechts acht artikelen trans personen als fraudeurs,
in 2020 waren dat er bijna twee keer zo veel. Veel artikelen werden geschreven naar
aanleiding van binnen- en buitenlandse wetswijzigingen die het makkelijker maken om in
juridische en/of fysieke transitie te gaan.

Trans als randfiguur (0,2% / N=6)
“Het is erg ingewikkeld voor haar specifiek omdat ze dus geen werk heeft en ze houdt haar
hoofd boven water door geld in te zamelen voor zwervende katten. Ze is de stad uit getrokken
en woont in een soort zelf-verbouwd bouwkeet zonder stromend water en zonder elektriciteit.”
(NPO Radio 1, 2 augustus 2020)

In slechts zes artikelen werd een trans persoon afgebeeld als iemand die zich buiten de
maatschappij begeeft en in sommige gevallen betrokken is bij criminele activiteiten. In
deze verhaallijn komen vaak trans sekswerkers voor. In 2020 bespraken 0,2% van de
artikelen trans personen als randfiguren terwijl dit percentage in 2019 0,6% bedroeg.
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Politisering 

In politiserende artikelen werden (vermeende) problemen rondom
transgender mensen op een betogende of normatieve manier besproken. In
2019 waren vier op de tien artikelen (39%) politiserend, in 2020 was dat
ongeveer een kwart (26%). Dit is een vrij grote daling die deels te verklaren is
door het feit dat de meeste artikelen over Nikkie de Jager niet politiserend van
aard waren. Toch was nog steeds een aanzienlijk deel van alle artikelen
politiserend; het bestaan van transgender personen wordt dus nog steeds
aangehaald voor politieke betogen, zowel positief als negatief. Veruit de
meeste politiserende artikelen waren positief van sentiment (63%). In 2019
was dit aandeel ook 63%. Het aandeel voor negatieve politiserende artikelen is
echter verdubbeld van 5% naar 10%. Politiserende artikelen die zich negatief
uitten over transgender mensen en issues gebruikten vaak de ‘trans als pion’-,
‘trans als aanval op de natuurlijke orde’- en ‘trans als grap’-verhaallijnen.
Positieve politiserende artikelen gebruikten vaak de verhaallijnen ‘transgender
slachtoffers’ en ‘trans als pionier.’
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In vergelijking met 2019 werd er in 2020 vaker geschreven over trans-gerelateerde
onderwerpen. Bovendien gebruikten de media het woord ‘transgender’ (of synoniem)
relatief minder vaak louter als deel van de afkorting LHBT of LHBTI, maar gingen ze meer
de diepte in. Deze toename is voor een groot deel te verklaren door de media-aandacht
voor Nikkie de Jager, die in één op de vijf artikelen werd genoemd. Haar coming-out in
januari leidde tot veel positieve berichtgeving over de trans gemeenschap en De Jager
ontwikkelde zich tot een rolmodel voor trans mensen. Een aantal incidenten rondom het
benoemen van haar deadname in berichtgeving leidde uiteindelijk tot meer
bewustwording bij grote media-outlets over de problematiek rondom deadnaming.
Tevens was er positieve ontwikkeling te zien in de gebruikte terminologie. Er was een
lichte toename in het gebruik van termen die de emancipatie van trans personen
bevorderen, zoals het begrip ‘cisgender’.

Ook zonder De Jager was de representatie van trans personen in de Nederlandse media
in 2020, net als in voorgaande jaren, voornamelijk vrouw, wit en jong. Er was in 2020 wel
meer aandacht voor non-binaire personen vooral naar aanleiding van de coming-out
van Elliot Page. De aandacht voor trans mannen nam dan weer licht af.

In 2020 trad een verschuiving van de meeste voorkomende verhaallijnen op. De media-
aandacht voor De Jagers coming-out in combinatie met de berichtgeving over het
excuus van de staat voor de Transgenderwet leidden ertoe dat transgender personen,
net als in 2019, het vaakst als slachtoffers werden gerepresenteerd. Daarnaast werden,
onder andere door de verslaggeving rondom De Jager, trans personen veelal in hun
functie of als pionier afgebeeld. Deze verhaallijnen hadden meestal een positieve
invalshoek maar verdrongen meer gelaagde artikelen. Het aandeel voor gelaagde
artikelen is in 2020, na een stijging in 2019, sterk afgenomen. Ten slotte nam in 2020 het
aandeel van artikelen met belemmerende verhaallijnen flink af. Alleen de ‘fraudeur’- en
‘transgender persoon met spijt’-verhaallijnen vertoonden een stijging als gevolg van de
media-aandacht voor terf-argumenten.

De daling van belemmerende verhaallijnen in 2020 ging hand in hand met een daling in
het aandeel van politiserende artikelen. Trans-gerelateerde onderwerpen werden in
2020 minder vaak als aanleiding gebruikt om het bestaansrecht van trans personen te
bediscussiëren. Hoewel er best veel aandacht was voor de standpunten van J.K. Rowling
en Caroline Franssen, was er niettemin weinig bijval voor de argumenten die gebruikt
werden. De media waren vaak neutraal in hun berichtgeving rondom deze argumenten,
waaruit blijkt dat ze nog niet goed zijn in het herkennen van transfobie als het niet om
expliciete haat gaat.

4. COnclusieS
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