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1. Introductie
Media-aandacht voor transgender personen is sinds de jaren 90 flink gestegen.
Toenemende zichtbaarheid kan leiden tot meer begrip en ‘mainstreaming’ van wat
eerder als vreemd of bedreigend gezien werd. Dat kan leiden tot meer acceptatie in
de samenleving. Tegelijkertijd kan onjuiste representatie leiden tot onbegrip en
stigmatisering. Hoe werd er vorig jaar door de Nederlandse media bericht over
transgender personen? Wie waren er in beeld? En hoe schreven media over
transgender personen en ondewerpen in 2018?

Hoe schreven media
over transgender
personen anno 2018?

2. Methode
De representatie van transgender personen in Nederland is onderzocht met een
kwantitatieve inhoudsanalyse van geschreven media waarin de volgende zoektermen
voor kwamen: transgender*, transseks*, transman en transvrouw (met en zonder
spatie), travestiet en crossdresser. Dit leverde 6039 artikelen op die vervolgens
gecodeerd werden op thema, op eigenschappen van de transgender persoon die
beschreven werd, het soort verhaal dat verteld werd en het gebruikte
begrippenkader.
De selectie van de geschreven media ging via het softwareprogramma Meltwater dat
toegang heeft tot alle grote dagbladen, regionale kranten, en een selectie van online
nieuwssites, week- en maandbladen en kleine websites die af en toe een
nieuwsbericht plaatsen, zoals ‘Ditjes en Datjes’. Voor de analyse is voortgebouwd op
het onderzoek van Atria uit 2017 waaruit bleek dat journalisten zes soorten verhalen
over transgender personen (scripts) sinds de jaren negentig gebruiken. (1)

1) Atria (2017), Transgender en beeldvorming in Nederland 1991-2016, Facthseet 23 februari 2017.
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3. Resultaten
3.1 Frequentie
Hoe vaak werd er in 2018 over transgender personen geschreven? In zo’n 0,1% (6039
artikelen) van alle artikelen die je in Meltwater kunt vinden (6,2 miljoen) hebben
journalisten in 2018 gesproken over een transgender persoon of onderwerp. Dit
betekent een lichte daling in de berichtgeving in vergelijking met 2016 en 2017. Tot 2016
steeg de berichtgeving over transgender personen.
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is
minimaal 0,6/0,7% van de Nederlandse
bevolking transgender. 4% van de
Nederlandse bevolking is ambivalent over
hun genderidentiteit. De representatie van
transgender personen in geschreven media
correspondeert dus niet geheel met de
daadwerkelijke verhoudingen in Nederland en
daalt sinds 2016 licht.
Bovendien gaat een groot deel van de
artikelen niet specifiek over transgender
personen of onderwerpen. 4 op de 10 keer
komt het woord transgender (of synoniem)
slechts voor als uitleg van de afkorting LHBT.
De artikelen waarin het woord transgender of
synoniem enkel voorkomt in een opsomming
van LHB of een andere rijtje minderheden zijn
niet meegenomen in de inhoudsanalyse.

FREQUENTIE
Transgender onderwerpen
per nieuwsbron
1. AD (21%)*
2. Telegraaf (10%)
3. Gelderlander (8%)

*De berichtgeving van het AD is
inclusief het regionale nieuws
van de dochterkranten.

"Het aantal Artikelen in de
Nederlandse media over
transgender personen daalt
sinds 2016 licht"

FREQUENTIE
Transgender onderwerpen
in de 9 grootste Nederlandse
dagbladen
1. AD*
2. Telegraaf
3. Volkskrant
4. NRC Handelsblad
5. Nederlands Dagblad
6. Trouw
7. Financieel Dagblad
8. Reformatorisch Dagblad
9. Metro

TYPE BERICHTGEVING
55,0%
17,5%
8,0%
7,5%
7,0%
4,0%

nieuws
achtergrond
recensie
portret
opinie
aankondiging
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3.2 Persoonskenmerken
Welke transgender personen werden zichtbaar in de geschreven media in 2018? Over
het algemeen krijgen we via de geschreven media het beeld dat transgender personen
vrouw zijn, meestal wit, fysiek niet beperkt, en tussen de 17 en 34 jaar.
Genderidentiteit

Opvallend is dat in de meeste artikelen
die een individueel transgender persoon
als onderwerp had, het gaat om een
transgender vrouw. Trans mannen zijn
veel minder in beeld, namelijk in 19% van
de gevallen. Bij cisgender (niettransgender) personen is het
omgekeerde het geval, daar wordt het
meest over cisgender mannen
geschreven. Non-binaire mensen kwamen
in 2018 minder voor, namelijk maar in 6%
van de artikelen.

"Witte transgender personen worden
als succesvol neergezet,
transgender personen van kleur als
slachtoffer."

Huidskleur
Iemands huidskleur werd niet altijd
expliciet benoemd of verbeeld. Wanneer
dit wel het geval was, bleek driekwart van
de transgender personen in de media wit.
Een kwart van die artikelen ging dus over
een transgender persoon van kleur.
Daarvan gingen de meeste (70%) over
transgender personen in het buitenland.
Uiteindelijk ging maar 7,5% van de
artikelen waarin de huidskleur benoemd
of verbeeld werd, over Nederlanders van
kleur. Het aantal Nederlanders met een
niet-Westerse achtergrond is in
Nederland 12,7%; de representatie blijft
dus achter.
Er valt nog een verschil op in hoe media
transgender personen van kleur
opvoeren, en hoe ze witte trans personen
opvoeren. Zo wordt 80% van de witte
trans personen beschreven als een
‘succesvol persoon’, en worden ze in 12%
van de artikelen als een slachtoffer
neergezet.

Een heel ander beeld is dat van de
transgender persoon van kleur. Zij zijn
veel minder vaak opgevoerd als een
‘succesvol persoon’ (35%), maar worden
vooral als slachtoffer van geweld
neergezet (56%). Veel artikelen uit deze
laatste categorie gaan over transgender
vluchtelingen en transgender
sekswerkers van kleur.
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Leeftijd
Het meest werd er geschreven over transgender personen in de leeftijd 17-24 en 2534. Dat komt overeen met de mediarepresentatie van de algemene bevolking. De
leeftijdscategorie die meest gerepresenteerd wordt in de media is namelijk tussen de 19
en 34 jaar.

Dat er in 2018 ook veel geschreven werd over oudere transgender personen heeft
vooral te maken met de media-aandacht voor Caitlyn Jenner (20%) en de Vlaamse
nieuwslezeres Bo van Spilbeeck (30%).

Top 10
van de meest genoemde transgender
personen in geschreven media
1.
2.
3.
4.
5.

Loiza Lamers
Caitlyn Jenner
Bo van Spilbeeck
Conchita Wurst
Maxim Februari

6.
7.
8.
9.
10.

Kelly van der Veer
Louisa en Rowan
Mounir Samuel
Valentijn de Hingh
Laverne Cox
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3.3 Woorden & begrippen
Welke woorden en begrippen gebruikten journalisten in 2018 om transgender personen
en onderwerpen te beschrijven?
Transseksuelen, transgenders en
trans personen?
Het woord 'transseksueel' en
'transseksualiteit' zijn verouderde
medische termen om de diagnose te
beschrijven dat iemand operaties nodig
heeft om volgens diens genderidentiteit
te leven. De term wordt door
journalisten steeds minder gebruikt. Ook
in 2018 werd het woord 'transseksueel'
en transseksualiteit in nog maar een
klein deel van de artikelen (4,5%)
gebruikt om transgender personen te
beschrijven.
Media gebruiken het woord 'transgender'
doorgaans als zelfstandig naamwoord. In
4% van de artikelen kwam het woord
trans(gender) als bijvoeglijk naamwoord
voor, bijvoorbeeld in de formulering
'trans(gender) persoon'. In 2% van de
artikelen werd er gesproken over
trans(gender) mannen en trans(gender)
vrouwen.

Transitie, geslachtsbevestigende of
geslachtsveranderende operatie of
ombouwen?
Hoe wordt het veranderen van de
genderrol beschreven? Het merendeel
van de media gebruikt het woord
'transitie' (86%) en specificeert meestal
niet nader of dit een sociale en/of een
fysieke transitie betreft. In plaats van
transitie kozen journalisten ook in 12%
van de artikelen voor een
'geslachtsveranderende operatie of
behandeling'. 'Geslachtsbevestigende
operatie of behandeling' is nauwelijks in
gebruik (0,5%). Het woord 'ombouwen',
dat in het dagelijks taalgebruik gebezigd
wordt en als beledigend wordt ervaren
door transgender personen, werd in 2%
van de geschreven artikelen gebruikt.

Cisgender
Een nieuw woord in opkomst is de term ‘cisgender’. Cisgender betekent dat iemands
genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat die persoon bij de geboorte heeft
gekregen. De meerderheid dus. Cisgender wordt beperkt gebruikt door de Nederlandse
media (62 keer) maar is in opkomst in vergelijking met de jaren daarvoor.
Het mediaplatform OneWorld springt eruit wat betreft het gebruik van de term. AD en
Telegraaf die het vaakst schrijven over transgender gebruiken de term niet.
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Genderneutraal, genderinclusief en
genderdivers
1640 keer gebruikten de geschreven media
het begrip genderneutraal, genderneutrale
of genderneutraliteit. In 9% van de artikelen
werd de term direct gerelateerd aan
transgender personen en/of intersekse
personen. Aanleiding daarvoor was vaak
het paspoort zonder geslachtsaanduiding
dat Leonne Zeegers op volwassen leeftijd via
de rechtbank bemachtigde in het najaar van
2018.
Een groot deel van de artikelen ging niet
over transgendergerelateerde zaken maar
over opvoeding en kleding. Ook werd het
woord genderneutraal gebruikt om een
groep mensen weg te zetten die te politiek
correct zouden zijn.

Beledigende woorden: Tranny, Ladyboy
en Shemale
In de geschreven media zijn een aantal
woorden in omloop die door de
transgender gemeenschap als beledigend
worden beschouwd. 'Tranny', een afkorting
van transgender dat gebruikt wordt om
transgender personen te dehumaniseren,
wordt in minder dan 1% van de artikelen
gevonden.
het woord 'Ladyboy' wordt een stiuk vakler
gebruikt, vaak wanneer een transgender
persoon in Thailand bedoeld wordt. De
media lijken het in deze gevallen meestal als
goedbedoeld synoniem te gebruiken voor
transgender.
Het begrip 'shemale' komt met regelmaat
voor in artikelen over seks(werk) of porno.
Ook verscheen het begrip in artikelen van
transgender personen die aangaven wat zij
als beledigend ervoeren.

Het woord genderneutraal werd in 2018
een stuk minder gebruikt dan in 2017, toen
het begrip bijna 1,5 keer zo vaak in omloop
was. Ten opzichte van 2016 is er wel een
forse stijging: het werd in 2018 5 keer zo
vaak gebruikt.
Synoniemen voor genderneutraal, zoals
genderinclusief en genderinclusiviteit,
komen in 2018 nauwelijks voor, slechts 9
keer. De woorden genderdivers en
genderdiversiteit komt 375 keer voor en
worden 1 op de 5 keer gerelateerd aan
transgender onderwerpen.

Intersekse
Het woord ‘intersekse’ hoort niet bij de paraplu term ‘transgender’, maar is ook
meegenomen in de analyse. Het kwam 639 keer voor, beduidend minder dan het woord
‘transgender’, maar het gebruik is stijgend ( in 2017 576 keer, en in 2016 199 keer)
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3.4. Verhaallijnen
Welke invalshoeken en verhaallijnen gebruiken journalisten als ze over transgender
personen schrijven? Voor de analyse werd gebruik gemaakt van zes verhaallijnen die
volgens onderzoek van Atria tot 2016 door media gebruikt werden om transgender
personen te omschrijven. (2) In 2018 vielen elf verhaallijnen te onderscheiden die
hiervoor gebruikt werden. Tegelijkertijd waren twee verhaalllijnen overduidelijk
dominant. Transgender personen werden namelijk beschreven als óf succesvol óf
slachtoffer.
De succesvolle transgender

Het transgender slachtoffer

"Ik ben mijn nieuwe zelf, waar ik al zo lang
naar streef, op zat te wachten, naar
verlangde. Ik ben zalig gelukkig", Linda.nl, 3001-2018.

"Transgenders worden weggestuurd uit
winkels of geweigerd bij toiletten en
sportscholen. Bij het stappen bemoeien
uitsmijters zich met hoe ze zich kleden en
ontzeggen zelfs de toegang. De
wetsaanpassing is dus broodnodig." Nu.nl,
3-07-2018

In de geschreven media was in 2018 de
'succesvolle transgender' het meest
populaire narratief; 40% van de artikelen
die geschikt waren voor deze vorm van
inhoudsanalyse (2725 artikelen in totaal)
beschreef de transgender persoon als
persoon die dankzij hun coming-out,
volledige transitie en steunende omgeving
eindelijk zichzelf kunnen zijn.

Ook het narratief transgender persoon als
slachtoffer was in 2018 wijdverbreid in
Nederlandse media, 37% van de artikelen
beschreef transgender personen als
slachtoffer van uitsluiting, discriminatie,
pesten, geweld, en soms zelfs moord. In
dit narratief werden transgender
Trans als grap
personen in ruim de helft van deze
artikelen beschreven als slachtoffer van
“Ik wil verder als Renate. Ja, lach er maar om.
discriminatie zoals pesten, uitsluiting,
Ik vind het niet om te lachen. Mijn zoon heeft
me de hele dag al zo genoemd.” Joop.nl, 3-2- uitgescholden worden en niet toegelaten
worden in een ruimte of instituut.
2018
‘Trans als grap’ gaat over de artikelen waarin Hiernaast werden ze beschreven als
slachtoffer van fysiek geweld (17%), van
transgender personen inzet zijn van
intolerante wetgeving (13%), van overige
grappen of waarin de grap wordt
besproken. In 2018 viel een kleine 17% van incidenten op werk (7%), van moord (4%),
de geschreven media die uitgebreid schreef huiselijk geweld (2%), gebrekkige zorg (2%)
en zelfdoding (1%).
over transgender in dit narratief. Dit had
vooral te maken met de veelbesproken
uitzending van Voetbal Inside waarin René
van der Gijp een pruik opdoet als reactie op
de transitie van Bo van Spilbeeck.

2) Atria (2017), Transgender en beeldvorming in
Nederland 1991-2016, Facthseet 23 februari 2017.
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Trans als aanval op de
natuurlijke orde
“De historica noemde het verbijsterend hoe er
in media en politiek vaak voetstoots vanuit
wordt gegaan dat wat één persoon over
zichzelf beweert, ook de waarheid moet zijn.
„Het is maar goed dat het er in het strafrecht
anders aan toegaat.” Reformatorisch
Dagblad, 14-11-2018.
In 2018 werden transgender personen in
4% van de artikelen beschreven als
aanval op de natuurlijke orde van man en
vrouw. Zo was de SGP in het nieuws
omdat de partij twijfels had bij
genderneutraliteit en gaf het
Reformatorisch Dagblad een historica de
ruimte om te schrijven over
genderidentiteit. Uit de niet-Christelijke
hoek is de denkwijze van Jordan
Peterson in 2018 te horen. De Canadese
professor verzet zich om transgender
personen met hun juiste persoonlijk
voornaamwoord aan te spreken.

Trans met spijt
“Ik beeldde me slechts in dat ik beter af was
als vrouw.” Nemo Kennislink, 22-9-2018.
Een twintigtal artikelen (0,8%) verschenen
in 2018 die het verhaal vertellen van
transgender personen die spijt hebben
van de transitie. De meeste artikelen gaan
over een uitzending van Zembla over dit
onderwerp.

Trans als pionier
“De trans vrouwen willen vanuit het
machtscentrum gelijke rechten voor
transseksuelen en andere minderheden
bevechten.” OneWorld, 19-7-2018.
Binnen het verhaal ‘pionier’ worden
transgender personen voorgesteld als
voorhoedefiguren die de weg wijzen naar
een samenleving die inclusief is en divers.
In 2018 waren er maar een dertigtal
artikelen over trans personen die een
pioniersfunctie innamen (1,2%). In bijna de
helft van deze artikelen ging het verhaal
niet over Nederlandse transgender
personen maar over trans mensen uit het
buitenland.

Trans in functie
“Eventjes laat de techniek het afweten, maar
het lijkt Sophie niet uit haar concentratie te
halen. Ze claimt met gemak haar plek tussen
het elektronisch geweld van ADE.”
Parool, 22-11-2018
In een twintigtal artikelen (0,7%) kwamen
transgender personen aan bod vanwege
hun deskundigheid op een bepaald
terrein en niet vanwege hun transgenderzijn. Hun transgender zijn werd kort
aangestipt, maar niet uitgebreid
besproken. Zo ging ook het artikel over de
Schotse DJ en producer Sophie in op haar
muzikaliteit en optreden en niet op haar
trans-zijn.
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Het gelaagde trans verhaal

Trans als fraudeur

“Ik vind: mensen moeten zélf kunnen
beslissen over wat ze doen en wie ze willen
zijn. Ik heb dat ook aan den lijve
ondervonden en maak me er daarom al
jaren sterk voor.”
De Gelderlander, 19-3-2018.

“En als hij zegt dat hij zich
echt een vrouw voelt, terwijl hij dat stiekem
niet voelt, wat dan? Wat gebeurt
er dan? Je kan niet in zijn hoofd kijken. Dan
kom je dus uiteindelijk uit op
een doodlopende weg.” Dagelijkse
Standaard, 29-7-2018.

Het gelaagde verhaal kwam nauwelijks in
2018 voor (0,2%). Het is een verhaal
waarin het leven van een trans persoon
wordt getoond als een leven vol
overwinningen, tegenslagen en
gebeurtenissen die er minder toe doen,
net als het leven van een cis persoon. Er
zijn dus momenten waarop de trans
persoon gelukkig is, en waarop die minder
gelukkig is. Het laat zien dat er na de
transitie nog een heel leven vol goede en
slechte momenten is.
Pion
“Tijdens de verkenning bleek al dat de andere
Schiedamse partijen grote moeite met
standpunten van DENK hadden, bijvoorbeeld
over transgenders, over gelijke rechten van
man en vrouw en over gelijkwaardigheid van
religies.” The Post Online, 27-4-2018
Transgender personen worden in het
verhaal pion ingezet om de vermeende
vergevorderde tolerantie voor en
emancipatie van transgender 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). Dit kwam in 2018 nauwelijks
voor in de artikelen waarin het woord
transgender vaker gebruikt werd dan
alleen als uitleg van LHBT (.0,04%) Mogelijk
wordt dit wel gedaan in de algemene LHBT
artikelen; dat is in deze monitor niet
geanalyseerd.

Het verhaal van de fraudeur is het verhaal
van de transgender persoon die de boel
voor de gek houdt: ze zijn ‘eigenlijk’ man of
vrouw. Voorbeeld hiervan is de
transgender sporter die ‘ontmaskerd’
wordt. In 2018 kwam dit verhaal
nauwelijks voor (0,1%).
Transgender als randfiguur of in
criminaliteit
“Hij belde in een paar maanden tijd
meer dan honderd keer, maakte
medewerkers onophoudelijk uit voor zwijnen
of hoeren, dreigde de boel in de fik te komen
steken en medewerkers ‘kapot te maken’.” De
Stentor, 14-11-2018
Ook deze verhaallijn was in 2018
nauwelijks zichtbaar in de geschreven
media (0,1%). Transgender personen
werden vrijwel nooit opgevoerd als
personen uit de onderwereld of als
mensen die in de criminaliteit zitten.
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COnclusieS
Vaak wordt er gesuggereerd dat media veel aandacht hebben voor transgender
personen en onderwerpen. Uit deze monitor blijkt dat dit niet klopt. Transgender
personen zijn in 2018 percentueel minder vaak in de geschreven media aanwezig dan in
de samenleving. Ook is er sprake van een daling in het aantal berichten over
transgender personen en onderwerpen ten opzichte van de afgelopen twee jaar.
De geschreven media hebben in Nederland - over het algemeen - een positief sentiment
tegenover transgender personen. Dat is ook te zien aan de gebruikte begrippen door
journalisten. De media gebruiken steeds minder beledigende termen.
Toch is de wijze waarop de media over transgender personen schrijven eenzijdig: er is
weinig diversiteit en gelaagdheid in de verhalen. Zowel persoonskenmerken als
verhaallijnen worden niet genuanceerd weergegeven. In deze monitor identificeerden
we elf verhaallijnen die journalisten gebruiken als ze over trans personen schrijven. Maar
in bijna tachtig procent van de artikelen, wordt de trans persoon beschreven als of een
succesvol persoon of een slachtoffer. De werkelijkheid is natuurlijk gecompliceerder.
Eenzijdig zijn ook de persoonskenmerken die de media beschrijven. Zo gaat het in de
media voornamelijk over transgender vrouwen, zijn ze wit en hebben ze geen last van
een fysieke beperking. Transgender mannen komen nog steeds weinig voor in de media,
en non-binaire personen nog minder.

"er is weinig diversiteit en gelaagdheid in
de verhalen. Zowel persoonskenmerken
als verhaallijnen worden niet
genuanceerd weergegeven."
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