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Samenvatting
In dit onderzoek is onderzocht hoe trans mensen worden gerepresenteerd in Europese realitytelevisie. Om dit te onderzoeken is er een close-reading uitgevoerd van het Nederlandse programma
Hij is een Zij en het Vlaamse programma M/V/X. Tijdens de analyse is er gekeken welke verhalen er
verteld worden door de deelnemers van de programma’s en door hun omgeving. Hierbij is gebruik
gemaakt van zes dominante scripts welke ontwikkeld zijn door Mariecke van den Berg en Mir Marinus
en twee tropes welke ontwikkeld zijn door Austin H. Johnson.
De dominante scripts en tropes representeren niet alle soorten trans mensen, maar slechts
een beperkte groep. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Hij is een Zij en M/V/X de representatie
verbreden ten opzichte van de dominante scripts en tropes, maar dat ze de representatie slechts
beperkt verbreden. De programma’s dragen hierdoor beiden alsnog bij aan het beeld dat trans zijn
bepaald wordt door het ondergaan van een medische transitie.
Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen de twee programma’s. Hierbij is er gekeken
naar welke verhalen er verteld worden en naar de wijze waarop dit gebeurt. De vorm van de
programma’s en de mogelijke invloed van lokale contexten zijn hierbij meegenomen. Hieruit bleek dat
de programma’s in vorm van elkaar verschillen, maar dat er overlap is in de vertelde verhalen.
Ondanks deze overlap bleek echter ook dat lokale contexten een rol spelen in de representatie van
trans mensen. Dit laat zien dat er weliswaar dominante verhalen zijn in de representatie van trans
mensen welke in meerdere landen worden gevolgd, maar dat lokale contexten alsnog zorgen voor
lokale verschillen in representatie.
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Inleiding
De hedendaagse media laten steeds vaker positieve representaties zien van transgender mensen.
Een serie zoals de Netflix original POSE (2019-2021) laat met een diverse cast de gay en trans
gemeenschap in de jaren 80/90 in New York zien en wordt met veel lof ontvangen.1 Hoofdrolspeelster
Michaela Jaé Rodriguez ontvangt in januari 2022 zelfs een Golden Globe voor haar rol in de serie en
is hiermee de eerste trans persoon die de prijs in ontvangst mag nemen.2 In Nederland wordt de
representatie verbreedt doordat er in ANNE+ (2021) voor het eerst een non-binair personage te zien
is in een Nederlandse speelfilm.3 Naast representatie in series zorgen bekende mensen zoals Nikki de
Jager en Raven van Dorst voor veel media-aandacht.4 Ondanks deze positieve voorbeelden is er ook
kritiek op de mediarepresentatie. In september 2021 is de belangenorganisatie Transgender Netwerk
Nederland (TNN) in gesprek gegaan met de makers van het televisieprogramma Hij is een Zij (KRONCRV, 2014-heden). Aanleiding hiervoor was de kritiek die de trans gemeenschap had op het
programma. Ze zeggen hierover op Instagram het volgende:
We hebben het onder andere gehad over een mogelijke naamsverandering, meer trans
personen die zelf de vragen stellen zodat niet alleen een cisgender publiek bediend wordt,
over trans mensen inhuren voor de filmcrew, over transities zonder operaties en over nog veel
meer.5
TNN roept de makers dus op om trans mensen meer aan het woord te laten, te betrekken bij het
maakproces en om minder te focussen op de medische transitie. Dit is volgens hen van belang om de
representatie te verbeteren.
Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt de focus van de media op een medische
transitie ook veel besproken. Zo stelt Austin H. Johnson dat trans mensen in de media worden
neergezet als het hebben van een levenslange afkeer tegen diens fysieke lichaam en een
diepgewortelde wens om in medische transitie te gaan.6 Hij omschrijft deze twee veel voorkomende
verhalen als de “born in the wrong body” en “medical intervention” tropes. Eerder onderzoek heeft
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“Pose,” IMDB, geraadpleegd op 14 januari, 2021, https://www.imdb.com/title/tt7562112/.
Michiel Vos, “Wie is MJ Rodriguez, de eerste trans vrouw die een grote acteerprijs wint?,” NU.nl, 15
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Dit komt grotendeels doordat De Jager de eerste trans vrouw was die het Eurovisiesongfestival
presenteerde en daar volgens velen de show stal. Zie; Stefan Keerssemeeckers, “Eurovisie
Songfestival: wereld is gek op Nikkie?,” Superguide, 22 maart, 2021,
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transgender personen in 2020,” Transgender Netwerk Nederland (TNN) (2021): 15.
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Austin H. Johnson, “Transnormativity: A New Concept and Its Validation through Documentary Film
About Transgender Men*,” Sociological Inquiry 86, nr. 4 (november 2016): 485,
http://dx.doi.org/10.1111/soin.12127.
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volgens Johnson laten zien dat op medische zaken gerichte normatieve ideeën over gender en seks
voor restricties zorgen voor de autonomie van transgender mensen. Er ontbreekt volgens hem echter
een herkenbaar concept binnen dit theoretische raamwerk. Hij heeft daarom aan de hand van een
content analyse van documentairefilms over trans mannen het concept transnormativity ontwikkeld.
Transnormativiteit kan volgens Johnson worden gezien als een raamwerk waarin bepaalde ervaringen
van trans mensen boven die van andere worden gesteld aan de hand van bepaalde ideologieën. De
twee eerdergenoemde tropes vormen hierbij de basis voor welke verhalen er worden verteld wanneer
deze transnormatieve ideologieën worden gevolgd.7
Mariecke van den Berg en Mir Marinus richten zich net als Johnson op de verhalen die verteld
worden bij transgender representatie. In hun onderzoek richten zij zich niet zoals Johnson op tropes,
maar hebben zij een zestal dominante scripts ontwikkelt die gevolgd worden in de mediarepresentatie
van trans mensen in Nederland tussen 1991-2016. In hun onderzoek hebben zij zich voornamelijk
gefocust op publicaties in kranten, maar hebben ze ook gekeken naar de programma’s Hij is een Zij
en Love me Gender (EO, 2016). In hun onderzoek concluderen ze net als TNN dat het van belang is
dat trans mensen worden betrokken bij de representatie omdat dit de complexiteit van de
representatie verbreedt.8 Uit het onderzoek kwam naar voren dat de zes dominante scripts beperkt
doorbroken worden met alternatieve scripts. Dit was vooral te zien in de twee televisieprogramma’s
die Van den Berg en Marinus analyseren. In beide programma’s worden trans mensen gevolgd en zelf
aan het woord gelaten. De uitwerking van deze alternatieve scripts is echter beperkt gebleven tot twee
korte voorbeelden.9
Het onderzoek van Van den Berg en Marinus is van belang omdat de wijze waarop in Europa
trans mensen worden gerepresenteerd een beperkt onderzocht onderwerp is. Binnen het
wetenschappelijke debat rondom trans representatie is er tot nu toe voornamelijk gekeken naar
Amerikaanse/Engelstalige media. Danae Gallo González stelt in haar boek Trans*time: Projecting
Transness in European (TV) Series dat globalisering ervoor zorgt dat series wereldwijd verspreid
worden en academisch werk steeds internationaler wordt. Volgens González is dit echter nog niet het
geval voor de literatuur over transgender representatie.10 In haar boek zijn daarom analyses van
verschillende ‘nationale’ series te zien waarbij wordt gekeken hoe de series zich verhouden ten
opzichte van de op Amerika gefocuste trans representatie.
In this sense, each article focuses on productions of one country, but examines how the
respective ‘national’ serie relate to the dominance of US-centred trans representations and
how they refuse, reinterpret and perhaps adopt them.11
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Johnson, “Transnormativity,” 485.
Mariecke van den Berg en Mir Marinus, “Trans scripts: The representation of transgender people in
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Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 391, https://doi.org/10.5117/TVGN2017.4.BERG.
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Danae Gallo González, Trans*time: Projecting Transness in European (TV) Series (Frankfurt:
Campus, 2021), 18.
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Danae Gallo González, Trans*time, 20.
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Hierbij wordt er volgens González gekeken naar de wijze waarop de ‘nationale’ series de
Amerikaanse trans representatie afwijzen, herinterpreteren en mogelijk overnemen.
Dit onderzoek zal zich net als González richten op Europese representatie van trans mensen
aan de hand van ‘nationale’ producties. Hierbij zal ik me niet op series richten zoals González dat doet
in haar boek, maar op reality-televisie. Er zal daarbij gekeken worden naar de verhalen die verteld
worden bij de representatie aan de hand van de door Johnson omschreven tropes en door Van den
Berg en Marinus omschreven trans scripts.
Als casus zal er gekeken worden naar het meest recente seizoen van het Nederlandse
programma Hij is een Zij en het enige seizoen van het Vlaamse programma M/V/X (VRT, 2018). Er is
gekozen voor deze twee programma’s omdat over beide in eerdere literatuur is gesteld dat ze de
mogelijkheid bieden tot alternatieve representatie. Over Hij is een Zij stellen Van den Berg en Marinus
dat het een alternatief script laat zien.12 Florian Vanlee schrijft over M/V/X dat programma’s zoals
M/V/X welke ‘echte’ mensen bevatten, in plaats van fictieve personages, laten zien hoe de Vlaamse
televisie omgaat met de representatie van trans mensen die niet aan normatieve standaarden
voldoen.13 Dit geldt volgens hem niet alleen voor M/V/X, maar voor alle vormen van non-fictie
televisie. Het is volgens Vanlee namelijk moeilijk te beargumenteren dat LGBT+ mensen worden
gecast op basis van de mate waarin ze aan homonormatieve standaarden voldoen.14 De stelling van
Vanlee dat non-fictie ‘echte’ mensen laat zien lijkt tegenover de conclusie van Van den Berg en
Marinus te staan. Zij stellen namelijk dat ook in non-fictie programma’s zoals Hij is een Zij de
dominante scripts gevolgd worden.15 Het onderscheid dat Vanlee maakt tussen fictie en non-fictie over
de mate waarin zij ‘echte’ mensen laten zien, wordt door Van den Berg en Marinus dus niet gemaakt.
Doordat Vanlee productieonderzoek heeft gedaan naar fictie televisie in Vlaanderen heeft hij geen
uitgebreide analyse uitgevoerd van M/V/X. Doordat in dit onderzoek wel een uitgebreider
representatie onderzoek gedaan zal worden van M/V/X kan er gekeken worden of de uitspraak van
Vanlee klopt, oftewel of non-fictie televisie zoals M/V/X ‘echte’ trans mensen die niet voldoen aan
transnormatieve standaarden laten zien.
Om te onderzoeken hoe trans mensen worden gerepresenteerd in Europese reality-televisie
staat in dit onderzoek de volgende hoofdvraag centraal:
Op welke manier worden transgender mensen gerepresenteerd in de televisieprogramma’s Hij
is een Zij en M/V/X?

12

Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 394.
Florian Vanlee, “Acknowledging/denying LGBT+ difference: Understanding homonormativity and
LGBT+ homogeneity in Flemish TV fiction through production research,” European Journal of
Communication 34, nr 5 (2019): 524, https://doi.org/10.1177%2F0267323119874250.
14
Vanlee, “Acknowledging/denying LGBT+ difference,” 524. Homonormativiteit wordt door Vanlee
omschreven als een maatschappelijke ongelijkheid waarin degene die het meest voldoen aan
heteroseksuele ideeën zoals trouwen en kinderen krijgen boven degene die hier niet aan voldoen
worden gezet. Zie Vanlee, “Acknowledging/denying LGBT+ difference,” 521.
15
Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 394.
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In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op het academische debat rondom transgender
representatie. Omdat de betekenissen van een aantal veelgebruikte termen mogelijk niet bij iedereen
bekend zijn en de betekenissen door de tijd heen kunnen veranderen, zal eerst een korte definitie
worden gegeven van de belangrijkste termen.
Transgender: Iemand wiens geboortegeslacht niet overeenkomt met diens gender. De termen
transgender en trans worden in dit onderzoek verwisselbaar gebruikt.
Cisgender: Iemand wiens geboortegeslacht overeenkomt met diens gender. De termen cisgender en
cis worden in dit onderzoek verwisselbaar gebruikt.
Trans man: Iemand die zich identificeert als man, maar als geboortegeslacht vrouw kreeg
toegewezen.
Trans vrouw: Iemand die zich identificeert als vrouw, maar als geboortegeslacht man kreeg
toegewezen.
Non-binair: Iemand die niet volledig man of vrouw is, maar een mix hiervan of geen van beiden.
Passen/passing: De mate waarin een trans persoon wordt gezien als zijn/haar/hun gender, ook wel
de mate waarin een trans persoon als cisgender wordt gezien.
Genderdysforie: Het gevoel van onbehagen over iemands biologische geslacht en kenmerken
hiervan, de term wordt vaak in medische contexten gebruikt.

Theoretisch kader
In het theoretisch kader zal worden gefocust op wetenschappelijke literatuur over trans scripts,
transnormativity en transgender representatie binnen reality-televisie. De literatuur die besproken
wordt is gericht op het soort verhalen dat verteld wordt en op de breedte van de verhalen. Hierbij
wordt ook het concept transgender subjectivity besproken. Aan de hand van de literatuur wordt hier
een definitie van gegeven welke in dit onderzoek wordt aangehouden. Allereerst zal dieper worden
ingegaan op de trans scripts.

Trans Scripts
In de Nederlandse media blijven de verhalen welke worden gevolgd bij transgender representatie
volgens Van den Berg en Marinus vaak beperkt tot zes mogelijkheden. Deze zes verhalen noemen zij
de dominante trans scripts. In hun onderzoek hebben ze zich gericht op de televisieprogramma’s Hij is
een Zij en Love me Gender en op krantenartikelen uit Telegraaf, Trouw en de Volkskrant.16 De zes
scripts die naar voren kwamen worden omschreven als: de “successful trans”, de “pioneer”, de
“pawn”, de “victim”, de “fringe figure” en de “fraud”. De scripts komen niet allemaal even vaak terug.
Het meest voorkomende script is het “successful trans” script. Dit script is gebaseerd op een
succesvolle transitie, het vinden van je authentieke zelf, en bevat vaak een ongelukkig “before” en een
gelukkig “after” na een medische transitie. Het script is sterk gericht op de medische transitie en
vertoont hierdoor veel overeenkomsten met de “medical intervention” trope zoals Johnson deze
omschrijft. Daarnaast verwijst het ook naar de mate waarin iemand zich kan aanpassen aan
16

Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 384.
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maatschappelijke normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, en de mate waarin iemand passing is.
Door deze focus is het script hoofdzakelijk gericht op het binaire systeem waardoor non-binaire trans
mensen niet naar voren komen in dit script.17 Uit hun onderzoek kwam naar voren dat de
representatie vaak een positief, maar wel eenzijdig beeld afgeeft door het volgen van de dominante
scripts. Dit positieve beeld lijkt wel al een grote stap vooruit ten opzichte van de voorgaande
representatie. Daarvoor werden trans mensen namelijk vooral als tragische gemarginaliseerde figuren
neergezet.18
Naast de zes dominante scripts zijn er ook in beperkte mate twee alternatieve scripts te zien
in de media representatie. De eerste is het “continuity” script waarin wordt ingegaan tegen het idee dat
je genderidentiteit bepaald wordt door hoe je lichaam eruitziet. De tweede is het “non-binary” script en
houdt in dat niet iedereen zich identificeert binnen het binaire spectrum.19 Deze alternatieve scripts
bieden een verbreding van de transgender representatie, maar de uitwerking en zichtbaarheid ervan
blijft nog zeer beperkt. Alternatieve scripts zijn van belang volgens Van den Berg en Marinus omdat de
dominante scripts laten zien dat de Nederlandse maatschappij trans mensen slechts onder beperkte
omstandigheden erkennen en accepteren.
In the meantime, the dominant scripts also show under what conditions Dutch society is
willing to recognise and accept trans people. Visibility in the media seems to be secured
more easily when narratives confirm the status quo of gender ideology, leaving the gender
binary largely untouched.20
Het volgen van de scripts zorgt ervoor dat mediarepresentatie makkelijker wordt, maar dat de
ideologieën ook worden bevestigd en het binaire spectrum grotendeels onaangetast blijft.21 Hierdoor
blijft de representatie dus beperkt tot de dominante scripts en blijft dat alleen de trans mensen die
hieraan voldoen worden geaccepteerd en erkent.

Transnormativity
Dat slechts een beperkte groep trans mensen geaccepteerd en erkent wordt komt niet alleen in
Nederlands onderzoek naar voren, maar ook in het Amerikaanse onderzoek van Johnson. Johnson
ontwikkelt in zijn artikel het concept transnormativity. Volgens hem moet dit worden gezien als een
normatieve ideologie naast de concepten heteronormativiteit en homonormativiteit.22 Door de
achterliggende ideologie kan het zowel versterkend als beperkend werken voor trans mensen.
Volgens Johnson is het probleem van transnormativiteit namelijk niet dat trans mensen zich niet in
deze ideologie herkennen, maar dat dit niet voor iedereen geldt. De hegemonie van de verhalen zorgt
ervoor dat ervaringen van trans mensen met een binaire genderidentiteit binnen het medische model,
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Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 386-387.
Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 394.
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Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 391.
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Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 394.
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Van den Berg en Marinus, “Trans Scripts,” 394.
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Johnson, “Transnormativity,” 466.
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boven de ervaringen van trans mensen die hier niet aan voldoen worden gezet.23 Voor trans mensen
die deze ideologie volgen zorgt het ervoor dat zij als legitiem worden gezien, maar voor degene die
deze ideologie niet volgen betekent het dat ze gemarginaliseerd, achtergesteld of onzichtbaar worden.
Transnormativity, as this article demonstrates, is a hegemonic ideology that structures
transgender experience, identification, and narratives into a hierarchy of legitimacy that is
dependent upon a binary medical model and its accompanying standards, regardless of
individual transgender people’s interest in or intention to undertake medical pathways to
transition.24
Volgens Johnson worden binnen deze ideologie alle trans mensen aan dezelfde normen
onderworpen, of iemand zelf in medische transitie wil is daarbij ondergeschikt. Zoals eerder genoemd
zijn er uit zijn analyse twee tropes naar voren gekomen die veelal worden gevolgd bij de representatie
van trans mensen en die de ideologie van transnormativiteit versterken. Dit zijn de “born in the wrong
body” en “medical intervention” trope.
there are two themes circulating throughout the documentaries that reinforce transnormative
ideology: (1) the born in the wrong body trope that is constituted by narratives of transgender
identity as something that is known about rather than chosen for oneself, and (2) the necessity
of medical interventions for the actualization of transgender identity.25
De twee tropes die uit Johnsons onderzoek naar voren komen houden dus in dat een trans persoon
pas als echt wordt gezien op het moment dat hij/zij/hen hun hele leven al geweten heeft trans te zijn
en dat een medische transitie noodzakelijk is voor het verwezenlijken van iemands identiteit als
transgender persoon.26 Deze ideologieën zijn volgens hem niet alleen terug te zien in de media, maar
ook in de medische setting, de trans community en de wettelijke setting. 27 Trans mensen worden in al
deze situaties pas geaccepteerd en erkend als transgender op het moment dat ze aan deze
transnormatieve ideologie voldoen.28

23

Johnson, “Transnormativity,” 484.
Johnson, “Transnormativity,” 466.
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Johnson, “Transnormativity,” 475.
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Johnson, “Transnormativity,” 475.
27
Johnson omschrijft in zijn artikel de settingen zoals ze zijn in Amerika. Deze settingen zijn echter
niet in elk land hetzelfde. Tussen Nederland en Vlaanderen is het verschil relatief klein, maar tussen
Nederland/Vlaanderen en Amerika is dit verschil groter. In Nederland en Vlaanderen wordt een
medische transitie, in tegenstelling tot Amerika, (gedeeltelijk) vergoed, maar zijn de wachttijden
langer. Het probleem met de transgender zorg in Nederland/Vlaanderen is hierdoor niet zoals in
Amerika de hoge kosten, maar de lange wachttijden. In de wettelijke setting is een belangrijk verschil
het moment wanneer het mogelijk werd om zonder medische transitie je geslachtsaanduiding te
veranderen. In Nederland kan dit sinds 2014, in Vlaanderen sinds 2018 en in Amerikaan sinds 2021.
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mogelijk om een X als geslachtsaanduiding te krijgen, in Nederland en Amerika is er tenminste één
paspoort met een X uitgegeven.
28
Johnson, “Transnormativity,” 465.
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Aan de hand van het concept transnormativiteit hebben Jackson Taylor McLaren, Susan
Bryant en Brian Brown onderzoek gedaan naar transgender representatie van fictieve personages in
Orange is the New Black (2013-2019) en The Fosters (2013-2021). Zij stellen net als Johnson dat
door transnormativiteit de focus ligt op trans zijn als een ‘probleem’ dat opgelost moet worden
doormiddel van een medische transitie.29 Daarnaast stellen zij dat wit en hetero zijn onderdeel is van
de transnormatieve ideologie.30 Het probleem van transnormativiteit is volgens McLaren, Bryant en
Brown dat de verhalen over trans mensen te simpel en ongenuanceerd worden wanneer enkel de
tropes gevolgd worden.
Most transgender representation is therefore overly simplistic and lacking nuance in that it
almost always features characters that either desire (or have already completed) some sort of
medical transition.31
Door enkel de transnormatieve tropes te volgen en een trans persoon te laten zien die in transitie is
geweest of de wens heeft om in transitie te gaan, blijft de representatie te simpel en ongenuanceerd.
De door hen onderzochte series bevatten echter drie trans personages met meer complexe
verhaallijnen. Ondanks deze positieve richting, zorgen de vele transnormatieve tropes er ook voor dat
een realistisch beeld van de trans personages wordt belemmerd. Alles bij elkaar genomen zijn
McLaren, Bryant en Brown echter positief over de stap vooruit in de representatie van trans mensen.32
Ook Jamie C. Capuzza en Leland G. Spencer hebben onderzoek gedaan naar de
representatie van transgender personages in Amerikaanse gescripte televisiedrama’s en comedy’s. Zij
hebben zich hierbij gericht op alle Amerikaanse gescripte televisiedrama’s en comedy’s uit 2008-2014
die transgender personages bevatten. In hun onderzoek beargumenteren zij net als McLaren, Bryant
en Brown dat de verhaallijnen van trans personages breder worden en niet enkel meer uit
gestandaardiseerde verhaallijnen en de “born in the wrong body” trope bestaan. Deze groei aan
zichtbaarheid geldt volgens hen echter niet voor het gehele spectrum aan transgender identiteiten,
maar blijft grotendeels beperkt tot trans vrouwen.33 Hierdoor blijven vele trans mensen
ondergerepresenteerd.
Waar de twee eerdergenoemde onderzoeken zich richten op fictie, richt Joanna McIntry zich
op de reality-programma’s/docusoaps I am Cait (2015-2016) en I am Jazz (2015).34 Ook zij bevestigt
in haar onderzoek dat een trans persoon alleen geaccepteerd wordt wanneer hij/zij/hen aan de
transnormatieve ideologie voldoet. Transnormatieve ideologieën worden volgens McIntry’s onderzoek
29
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dus ook in reality-televisie gevolgd. Docusoaps roepen volgens McIntry een gevoel van authenticiteit
en gewoonheid op. Hierdoor worden de in de programma’s op de voorgrond staande transgender
subjectivities genormaliseerd. Binnen de programma’s is er hierdoor sprake van een zichzelf in
standhoudende cyclus.35 Bekendheden zoals Caitlyn en Jazz kunnen alleen bekend zijn en hun eigen
programma hebben doordat ze “aanvaardbaar” trans zijn. Hun programma’s tonen hierdoor hun
transnormatieve manier van trans zijn, waardoor enkel deze manier van trans zijn wordt
genormaliseerd en gevalideerd.36

Transgender subjectivity
McIntry gebruikt in haar artikel het concept transgender subjectivity wanneer ze schrijft over de manier
van trans zijn die de programma’s normaliseren. Ook Capuzza en Spencer gebruiken dit concept en
stellen dat het volgen van de transnormatieve tropes ervoor zorgt dat de breedte van transgender
subjectivities beperkt blijft.
While we acknowledge that this visibility makes content more palatable for mainstream
audiences, we fear that these representations pander to transphobia and limit the range of
transgender subjectivities available to viewing publics.37
Voor het mainstream publiek wordt de content dus weliswaar toegankelijker, maar doordat het slechts
een beperkt verhaal laat zien kan het ook lijden tot transfobie en een beperkte breedte van
transgender subjectivity. Zowel McIntry als Capuzza en Spencer schrijven over transgender
subjectivity aan de hand van transnormativiteit en stellen dat het volgen van transnormative verhalen
de transgender subjectivity beperkt tot deze manier van trans zijn. Ondanks dat beiden het concept
gebruiken, ontbreekt er een duidelijke definitie van het concept in hun artikelen.
Ook Minjie Li schrijft in zijn artikel over transgender subjectivities, waarbij hij zich focust op
hoe reality-televisie de transgender subjectiviteit kan verbreden. Li focust zich hierbij op de
Amerikaanse reality programma’s I am Jazz, I am Cait en Becoming us (2015). Transgender
subjectiviteit benadrukt volgens Li dat trans mensen een eigen realiteit hebben en niet de realiteit van
cis mensen proberen te imiteren of claimen “Transgender subjectivity emphasizes that transgender is
not the performance duplicating or claiming biological male or female’s realities; instead, it is a unique
reality itself.” 38 De huidige transgender subjectiviteit blijft volgens hem beperkt door de focus op een
medische transitie.
By situating trans authenticity and trans experience within a contemporary medicalization
model built on medical diagnosis and intervention, such narrative limits transgender
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subjectivity. Transgender identity becomes contingent on the standardized symptoms and
medical gender-affirming procedures in lieu of personal identification.39
Volgens Li is de huidige transgender identiteit afhankelijk van een medische transitie, het krijgen van
een diagnose en gestandaardiseerde symptomen. Deze normen zijn bepalender voor iemands
identiteit dan een persoonlijke identificatie.40
Ondanks dat Li stelt dat transgender subjectiviteit de eigen identiteit van trans mensen
benadrukt, blijft ook bij hem de definitie van het concept vaag. Uit de bovenstaande artikelen kan
worden opgemaakt dat de huidige transgender subjectiviteit beperkt blijft tot het medische model en
de transnormatieve tropes en dat alleen deze manier van trans zijn wordt geaccepteerd en erkend.
Aan de hand hiervan wordt transgender subjectiviteit in dit artikel als volgt gebruikt:
Transgender subjectiviteit zijn de identiteiten en ervaringen van trans personen welke door de
samenleving worden geaccepteerd en erkend.41
De media hebben hierbij de mogelijkheid om de transgender subjectiviteit te verbreden door de
hoeveelheid verschillende identiteiten en ervaringen van trans mensen uit te bereiden buiten de
transnormatieve tropes. Volgens Li beïnvloedt de mediarepresentatie het zelfidentificatieproces van
trans mensen. Dit gebeurt doordat het trans publiek de trans personages “raadplegen” om hun eigen
identiteit te ontwikkelen. Voor cis mensen geldt dat de media hun perceptie en ideeën over
transgender subjectiviteit vormt wanneer zij weinig persoonlijk contact hebben met trans mensen. De
media reguleren hierdoor de constructie van transgender subjectiviteit voor zowel cis als trans
mensen.42
Li stelt dat transgender subjectivity niet alleen bestaat uit de representatie van de trans
persoon, maar dat het een constructie is van drie onderdelen. Dit zijn: De trans hoofdpersoon, het
proces van relationele familie besprekingen en de besprekingen met andere trans mensen in relatie
tot transgender subjectivity en gender hegemonie. Volgens Li is het representeren van trans mensen
samen met hun familie van belang omdat dit de relational negotiation process tussen trans mensen en
hun familie zichtbaar maakt en hiermee de representatie van trans mensen in de media mogelijk meer
complex maakt.43 Door te focussen op zowel de trans hoofdpersoon als op de omgeving komt Li tot
een andere conclusie dan McIntry over de programma’s I am Jazz en I am Cait. Li stelt net als McIntry
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dat Caitlin en Jazz normatieve transgender ideologieën volgen, maar hij stelt daarnaast dat de familie
en andere trans mensen ingaan tegen transgender normativiteit en hiermee de transgender
subjectiviteit verbreden.
This article argues that while the depictions of the main trans characters are more normative
and rigid, the family members and, particularly, other trans characters challenge such
dominant transgender normativity through bringing in diverse transgender subjectivities.44
Volgens Li bieden reality-programma’s die zowel een trans hoofdpersoon als de familie en andere
trans mensen aan het woord laten, de mogelijkheid tot meer verhalen en een verbreding van
transgender subjectivity.45 Ondanks de mogelijkheden, zit er ook een gevaar in deze representatie. Li
stelt dat ondanks dat trans mensen de hoofdpersoon zijn, de show zich alsnog afspeelt in een
cisgender en heteroseksuele omgeving. Hierbij hangt de eigenwaarde, authenticiteit en gender
validatie af van de acceptatie van heteroseksuele cis mannen. Daarnaast legt het de focus op het
moeten passen als een cisgender vrouw en worden cis mensen in de rol van adviesgevers en
verzorgers neergezet voor de als slachtoffer neergezette trans mensen. 46 Ondanks deze gevaren
biedt reality-televisie volgens Li vooral mogelijkheden voor het verbreden van transgender
subjectivity.47

Methode
Zoals in de inleiding benoemd ligt de focus van dit onderzoek op Europese reality-televisie. De casus
bestaat hierom uit twee programma’s uit twee verschillende Europese landen, dit zijn het Nederlandse
Hij is een Zij en het Vlaamse M/V/X. Hij is een Zij bestaat momenteel uit vijf seizoenen en van M/V/X
is één seizoen gemaakt. Er is gekozen om van Hij is een Zij de afleveringen uit het meest recente
seizoen te analyseren, dit seizoen werd in het najaar van 2020 uitgezonden door de KRO-NCRV. Hier
is voor gekozen omdat de makers van Hij is een Zij elk seizoen een nieuwe insteek zoeken en ander
soort verhalen vertellen. Dit wordt gedaan om de kijker te informeren over de verschillende soorten
trans personen die er bestaan. Volgens presentator Jan Kooijman is het informeren van de kijkers
hierover ook een van de taken van het programma.
Dit jaar volg ik zes transgenders in hun transitie en net als in ieder seizoen proberen we hierbij
steeds een nieuwe insteek te zoeken. Zo hadden we in de vorige reeks het verhaal van Mik,
die non-binair is en zich man noch vrouw voelt. Onze kijkers zagen toen: dat bestaat dus ook.
Want ik vind dat wij er ook zijn om mensen een beetje voor te lichten.48
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Het programma laat volgens hem dus elk seizoen een verbreding van de representatie zien ten
opzichte van vorige seizoenen. Doordat het programma zich elk seizoen ontwikkelt in het soort
verhalen en de breedte van de representatie, laat het meest recente seizoen de huidige representatie
van het programma het beste zien. M/V/X bestaat uit slechts één seizoen, van dit seizoen zijn alle
afleveringen geanalyseerd. M/V/X werd in het voorjaar van 2018 uitgezonden door de VRT. Door naar
alle afleveringen van één seizoen van beide programma’s te kijken kan een zo compleet mogelijk
beeld gegeven worden van de representatie binnen de twee programma’s. Dit is van belang omdat de
verhalen van de deelnemers in beide programma’s over verschillende afleveringen worden verspreid.
Hierdoor kan er pas een compleet beeld worden gevormd van de verhalen van elke deelnemer nadat
alle afleveringen zijn geanalyseerd.

Analysemethode
Om de hoofdvraag te beantwoorden is er een close reading uitgevoerd van de afleveringen. Barry
Brummett omschrijft een close reading als een gedisciplineerde manier van lezen om achter een
diepere betekenis te komen: “Close reading is mindful, disciplined reading of an object with a view to
deeper understanding of its meaning.”49 In dit onderzoek is een close reading gebruikt om erachter te
komen welke verhalen er worden gevolgd bij de representatie van trans mensen en op welke wijze dit
gebeurt.
Het onderzoek is opgedeeld in drie deelvragen die gezamenlijk een antwoord geven op de
hoofdvraag. Hierbij is er gebruik gemaakt van de artikelen van Johnson, Van den Berg en Marinus, en
Li. In de artikelen van Johnson en Van den Berg en Marinus worden zes dominante scripts en twee
tropes besproken. Om deze scripts en tropes te kunnen herkennen tijdens de close reading van Hij is
een Zij en M/V/X zijn de kenmerken van alle acht uitgewerkt en te zien in bijlage 1. Johnson heeft zich
in zijn artikel gericht op trans mannen.50 Ondanks dat de tropes over trans mannen gaan, is tijdens de
analyse aan de hand van de omschrijvingen ook naar trans vrouwen en non-binaire deelnemers
gekeken. Hier is voor gekozen omdat veel van zijn omschrijvingen overeenkwamen met zowel de
trans mannen, de trans vrouwen als de non-binaire deelnemers in Hij is een Zij en M/V/X.

Corpus
Tijdens de analyse is er zowel gelet op het programma als geheel, als op de individuele deelnemers.
In Hij is een Zij worden in totaal acht trans mensen gevolgd en in M/V/X vijf. Omdat het niet mogelijk
was om alle deelnemers uitgebreid te bestuderen is er aan de hand van een eerste analyse globaal
bepaald welke scripts en tropes er bij de deelnemers worden gevolgd en welke deelnemers afwijken
van de dominante scripts en tropes. Hierbij zijn aantekeningen gemaakt van de gebeurtenissen die in
beeld worden gebracht, de onderwerpen die besproken worden en de wijze waarop de onderwerpen
besproken worden. De afleveringen zijn onderverdeeld per deelnemer, waarbij er is aangegeven
wanneer er in het programma gewisseld wordt van deelnemer. Hierdoor is het verloop van de
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aflevering in zijn geheel zichtbaar, maar wordt ook per deelnemer zichtbaar welke scripts en tropes er
worden gevolgd of van wordt afgeweken. De analyseschema’s zijn terug te zien in bijlage 2 en 3. Voor
de rest van het onderzoek is er vervolgens een selectie gemaakt van deelnemers die een dominant
script of trope volgen en deelnemers die een alternatief script volgen.
Voor Hij is een Zij is er gekozen om op Nanoah, Maria en Ilona te focussen. Er is gekozen om
op Nanoah te focussen omdat hen de enige non-binaire deelnemer is in zowel Hij is een Zij als M/V/X.
Doordat de dominante scripts en tropes veelal gericht zijn op binaire trans mensen doorbreekt Nanoah
de dominante scripts en tropes doordat hen non-binair is. Van den Berg en Marinus bespreken in hun
artikel het bestaan van een “non-binary” script in het programma Love Me Gender, maar gaan hier
verder niet dieper op in.51 De analyse van Nanoah kan laten zien hoe Hij is een Zij dit script invult.
Voor Maria is gekozen omdat zij veel van mening en verhaal wisselt door de afleveringen heen. Haar
verhaal is grotendeels gericht op operaties en een medische transitie, waardoor ze veel
overeenkomsten vertoont met de “successful trans” script en “medical transition” trope. Tegelijkertijd
doet ze echter een aantal uitspraken die afwijken van de dominante scripts en tropes. Door deze
combinatie is zij een interessante deelnemer om verder te analyseren. Als derde is er gekozen om te
focussen op Ilona. Er is gekozen om op Ilona te focussen omdat zij de oudste deelnemer in Hij is een
Zij is en de enige met een kind. Hierdoor wijkt haar verhaal sterk af van de verhalen van jongeren in
transitie.
Voor M/V/X is er gekozen om te focussen op Senne en Ariane. Er is gekozen om op Senne te
focussen omdat hij een aantal uitspraken doet waarmee hij afwijkt van de dominante scripts en tropes.
Hij is de enige in M/V/X die aangeeft niet volledig in medische transitie te hoeven en laat hiermee een
ander verhaal zien dan de andere deelnemers. De focus op Ariana is gekozen omdat zij gevolgd
wordt nadat ze haar medische transitie doorlopen heeft. Van den Berg en Marinus omschrijven de
verhalen van trans mensen na hun transitie als het “post-transition” script en volgens hen is er
behoefte aan zulke verhalen.52 Door Arianes verhaal verder te analyseren kon worden geanalyseerd
hoe M/V/X vormgeeft aan dit alternatieve script.
Voor de analyse van deze vijf deelnemers is vervolgens een transscript gemaakt van de
momenten dat zij in de afleveringen te zien zijn. Hierbij is niet meer gekeken naar de afleveringen in
zijn geheel zoals bij de eerste analyse, maar is er steeds specifiek naar één van de deelnemers
gekeken. Aan de hand hiervan zijn vervolgens de volgende drie deelvragen beantwoord om tot een
antwoord op de hoofdvraag te komen.
1. Aan de hand van welke trans scripts en tropes worden transgender mensen
gerepresenteerd in de televisieprogramma’s Hij is een Zij en M/V/X?
2. Op welke wijze representeren Hij is een Zij en M/V/X transgender subjectivity?
3. Wat zijn de verschillen in transgender representatie tussen Hij is een Zij en M/V/X
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Bij de eerste deelvraag is er gebruik gemaakt van de door Van den Berg en Marinus omschreven
scripts en de door Johnson omschreven tropes. De focus lag hierbij zowel op de door hen
omschreven dominante scripts en tropes als op alternatieve scripts die mogelijk gevolgd worden in de
programma’s. Voor de tweede deelvraag is er gebruik gemaakt van het artikel van Li. Li omschrijft
transgender subjectivity als een constructie van de trans hoofdpersoon, het proces van relationele
familie besprekingen en de besprekingen met andere trans mensen in relatie tot transgender
subjectivity en gender hegemonie. In de tweede deelvraag zal er gefocust worden op de omgeving.
Hierbij zal er gekeken worden naar welke scripts en tropes er door hen gevolgd worden. Er is gekozen
om op de omgeving te focussen omdat de trans deelnemers zelf in de eerste deelvraag geanalyseerd
worden en er in Hij is een Zij en M/V/X geen trans mensen te zien zijn naast de deelnemers. In de
derde deelvraag is een vergelijkend perspectief aangenomen en is geanalyseerd wat de verschillen in
representatie zijn tussen het Nederlandse Hij is een Zij en het Vlaamse M/V/X. Hierbij is er gekeken
naar de verschillende scripts en tropes die worden gevolgd bij de representatie van de trans
deelnemers en hun omgeving. Daarnaast is er ook geanalyseerd welke verschillen er zijn in de wijze
waarop de representatie plaats vindt en de mogelijke invloed die lokale context heeft op de
representatie.

Analyse
In de analyse is aan de hand van de hiervoor beschreven theorieën en methode een analyse gemaakt
van Hij is een Zij en M/V/X. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie delen waarbij elk deel één van de drie
deelvragen beantwoordt. Voor het beantwoorden van deelvraag twee is er gebruik gemaakt van de
resultaten van de analyse in deelvraag één en voor het beantwoorden van de derde deelvraag is er
gebruik gemaakt van de resultaten van de analyses in deelvragen één en twee. In de eerste
deelvraag is er gekeken welke scripts en tropes er door de deelnemers worden gevolgd. In deelvraag
twee zijn de scripts en tropes die door de omgeving worden gevolgd vergeleken met de scripts en
tropes die door de deelnemers worden gevolgd om te bepalen of de omgeving de representatie
verbreedt. In de derde deelvraag zijn de resultaten uit de analyses van de programma’s vervolgens
als startpunt gebruikt om de verschillen in representatie te kunnen analyseren.

Deelvraag één
Aan de hand van welke trans scripts en tropes worden transgender mensen gerepresenteerd
in de televisieprogramma’s Hij is een Zij en M/V/X?
In de eerste deelvraag van de analyse is er gekeken welke scripts en tropes er in de programma’s
naar voren komen of van wordt afgeweken. Er is hierbij ook gekeken naar de wijze waarop en de
mate waarin dit gebeurt. Om de focus op de deelnemers te houden is er gekeken naar de uitspraken
en gebeurtenissen van de deelnemers en in het geval van Hij is een Zij ook naar de vragen en voiceover van Jan Kooijman over en aan de deelnemers. De analyse is opgedeeld in twee delen, eerst
wordt Hij is een Zij besproken en daarna M/V/X. De scripts en tropes komen niet allemaal even sterk
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en vaak naar voren. De volgorde waarop ze worden besproken is op basis van de mate waarin ze
voorkomen en de sterkte waarin de verhalen van de deelnemers overlappen met de scripts en tropes.

Hij is een Zij
In de analyse van Hij is een Zij is er gefocust op Nanoah, Ilona en Maria. Maria wordt tijdens het vijfde
seizoen voor de tweede keer gevolgd. Zij was ook te zien in seizoen vier waarin ze net uit de kast was
en nog niet met haar medische transitie was begonnen. In het vijfde seizoen wordt ze gevolgd tijdens
haar verhuizing terug naar Drenthe, bespreekt ze de veranderingen door hormonen en haar twijfels
over de geslachtsoperatie, ondergaat ze een operatie aan haar kin, kaak, adamsappel en een
borstvergroting en krijgt ze een vriend.

Afbeelding 1: Maria

Ilona wordt tijdens de afleveringen vooral samen met haar dochter Nina gevolgd. Gezamenlijk
gaan ze op zoek naar een pruik, krijgt ze make-up op, laat ze haar gezicht laseren en bezoekt Jan
haar tijdens haar laatste dag op haar werk als docent waar ze stopt omdat leerlingen haar pesten.

Afbeelding 2: Ilona

Nanoah is de enige non-binaire deelnemer in het programma. Hen wordt gevolgd terwijl hen
een lezing geeft over non-binair zijn, hun ID-kaart ophaalt met hierin hun nieuwe naam en een X,
langsgaat bij hun vader die hen niet accepteert en tijdens de hersteloperatie van hun borstkas.

Afbeelding 3: Nanoah
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Victim, pionier en pawn
Zoals hierboven omschreven verschillen de gebeurtenissen die de deelnemers meemaken tijdens de
afleveringen sterk van elkaar. Desondanks is er regelmatig overlap te zien tussen hun verhalen
wanneer een van de scripts of tropes wordt gevolgd. Zo komt het script van de “victim” zowel bij Maria
terug wanneer ze over haar pest verleden vertelt en bij Ilona en Nanoah door recente gebeurtenissen.
Ilona stopt tijdens de opnames met haar werk als docent omdat ze weggepest wordt door een deel
van haar leerlingen. Nanoah vertelt tijdens een lezing op de internationale transgender gedenkdag
over de vele moorden die door transfobie worden gepleegd en over de bedreigingen die hen zelf heeft
gekregen toen hen een X in hun paspoort kreeg. Ondanks dat ze alle drie andere gebeurtenissen
meemaken, vertonen hun verhalen alsnog overlap doordat ze alle drie hetzelfde script volgen.
Wanneer Nanoah en Jan praten over de X in Nanoah’s paspoort komt naast het “victim” script
ook het script van de “pionier” naar voren. Dit gebeurt wanneer Jan aan Nanoah vraagt of hun
paspoort internationaal geaccepteerd wordt. Nanoah antwoord dat dit wel zo is, maar dat het
problemen op kan leveren in bepaalde landen zoals Rusland: “Dus iedereen wil dus die x niet omdat
ze bang zijn dat ze niet meer kunnen reizen, en ik heb zoiets van als als we allemaal maar, ja het niet
doen, dan komt er geen verandering en dan blijft het hetzelfde.”53 Daarnaast vertelt Nanoah over de
negatieve reactie van hun vader toen hen uit de kast kwam als anders geaard en dat hij hun niet
accepteert als non-binair. Hierbij komt ook het script van de “pawn” naar voren doordat er wordt
benoemd dat hun vader er door zijn West-Afrikaanse cultuur moeite mee heeft. Hiermee wordt het
beeld geschetst dat Nederland toleranter is dan West-Afrikaanse landen.54 Nanoah wordt door het
programma hierdoor instrumentaal ingezet om de tolerantie van Nederland te benadrukken.
Born in the wrong body
In het programma komt de “born in the wrong body” trope iets vaker naar voren dan de drie
bovengenoemde scripts. Dit begint al bij de leader van het programma waarin Jan zegt “In Hij is een
Zij volg ik acht transgender personen, allemaal geboren in een lichaam die niet past bij hoe ze zich
van binnen voelen.”55 Daarnaast komt de trope ook terug in de introductie van alle deelnemers. De
deelnemers worden geïntroduceerd door middel van jeugdfoto’s en een voice-over van Jan. Hierbij ligt
er nadruk op zaken zoals dat Maria vroeger al meisjesachtig gedrag vertoonde en dat Ilona haar
vrouwelijke kant vroeger onderdrukte, maar deze dus wel al had. Hiermee wordt een beeld van hun
verleden geschetst met nadruk op dat ze altijd al wisten trans te zijn en dus zo geboren zijn, zoals in
de leader ook letterlijk wordt gezegd. Daarnaast komt de trope naar voren wanneer Nanoah aan Jan
vertelt over hoe vervelend hen het vond toen hun lichaam ging veranderen en hen borsten kreeg. Ook
komt de trope terug wanneer Jan aan Ilona vraagt of ze het moeilijk vindt om jonge mensen te zien die
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al weten dat ze trans zijn. Ilona antwoord hierop dat ze op haar twaalfde al wist dat ze trans was, maar
dat ze hier door haar opvoeding tot nu toe nooit wat mee kon. Hierdoor wordt ook bij een van de
oudere deelnemers het beeld neergezet dat ze haar hele leven al weet trans te zijn.
Er wordt ook ingegaan tegen kenmerken van de trope. Zo wordt niet alleen het beeld
neergezet dat trans zijn bevestigd wordt door herinneringen uit de kindertijd, maar wordt er door Jan
ook benoemd dat Nanoah’s transitie afhangt van hoe de maatschappij non-binaire mensen ziet “De
verdere transitie van Nanoah hangt nauw samen met hoe non-binaire mensen op dit moment worden
gezien.”56 Hiermee wordt trans zijn neergezet als meer dan alleen een lichamelijk ongemak door
biologische geslachtskenmerken, maar als iets dat afhankelijk is van maatschappelijke
ontwikkelingen. Daarnaast wordt er ingegaan tegen het idee dat trans mensen een afkeer hebben
tegen alle eigenschappen van hun biologische geslacht. Dit gebeurt doordat zowel Ilona als Maria
uitleggen dat niet iedereen genderdysforie op dezelfde manier ervaart en zij niet tegen al hun
biologische geslachtskenmerken afkeer hebben. Hierdoor ontstaat er ook een keuzemogelijkheid voor
trans personen in welke stappen ze willen zetten in hun transitie, in plaats van dat het voor iedereen
hetzelfde is.
Medical intervention & successful trans
Het onderwerp dat tijdens de afleveringen het vaakst terugkomt is de medische transitie. Hierdoor
komen het “successful trans” script en de “medical intervention” trope vaak naar voren. Dat operaties
van belang zijn voor een succesvolle transitie wordt benadrukt nadat Maria geopereerd is aan haar
neus en adamsappel. Ze zegt hierover: “Eindelijk ben ik wie ik had moeten zijn.”57 Ook Jan benadrukt
dit doordat hij “Gelukt dus ja, maar nog niet helemaal,”58 antwoord wanneer Maria hem verteld dat ze
nu puur haarzelf is. Hij doelt hiermee op het feit dat ze nog operaties moet ondergaan aan haar
gezicht en dat ze daarna pas helemaal haarzelf is. De focus op iemands fysieke lichaam wordt
daarnaast benadrukt doordat Maria meerdere malen benoemd hoeveel last ze heeft van
genderdysforie richting een aantal van haar mannelijke eigenschappen en dat ze dus lichamelijk
ongemak ervaart. Daarnaast komt het “successful trans” script naar voren doordat er veel focus ligt op
gelukkiger zijn na een transitie en coming-out. Zo vertelt Ilona dat ze nu een betere band heeft met
haar dochter omdat ze over meer durft te praten en zegt ze gelukkiger dan ooit te zijn. Ditzelfde komt
ook bij Maria terug wanneer ze vertelt dat ze na haar coming-out sterker is dan ooit.
Naast de operaties en het gelukkiger zijn na een transitie en coming-out komt ook het belang
van passen meerdere malen naar voren.59 Zo vertelt Maria trots dat ze na haar neus en adamsappel
operatie niet meer wordt aangestaard op straat en dat bouwvakkers zelfs naar haar fluiten. Naast het
beter passen na operaties bespreekt Ilona passen terwijl ze pruiken uitprobeert, ze benoemt hierbij
dat een pruik ervoor zorgt dat ze beter passing is. Het belang van passen komt in het programma dus
zowel medisch als niet medisch terug. Ook Jan benoemt het belang van passen doordat hij aan Ilona
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vraagt of ze niet eerder aan haar transitie had willen beginnen omdat dat het fysiek makkelijker maakt.
Hij schets hiermee het beeld dat je het meest succesvol bent als trans persoon op het moment dat je
jong aan je transitie begint en hierdoor goed passing bent.
Het beeld dat iemand moet passen wordt in het programma echter niet altijd gevolgd. Zo gaat
Ilona weliswaar met een pruik naar huis om te kijken of dit ervoor zorgt dat ze beter passed, maar
besluit ze deze niet te gaan dragen. Ze zegt hierover dat een pruik ervoor zorgt dat ze beter passed,
maar dat ze zich er niet meer of minder vrouw door voelt “Dat is hoofdzakelijk, zeg maar de
passibiliteit, het stukje van me vrouw voelen, nou, ik voel me niet meer of minder vrouw door, zeg
maar, geen haar.”60 Hierdoor wordt het belang van passen als minder belangrijk en als niet
noodzakelijk voor iemands identiteit neergezet.
Tegen de “medical intervention” trope wordt daarnaast ingegaan wanneer Maria vertelt over
haar keuze over het wel of niet ondergaan van een geslachtsoperatie. Ze vertelt tijdens de
afleveringen dat ze de operatie in eerste instantie wilde, maar dat ze begon te twijfelen toen ze
erachter kwam dat ze dit vooral voor de maatschappij zou doen “maar eigenlijk kwam ik daar later op
terug dat ik dacht van nee dit is mijn beslissing, ik doe het niet voor andere mensen.”61 Ze laat
hiermee zien dat operaties niet alleen maar feitelijke en noodzakelijke stappen zijn, maar keuzes
waarover wordt nagedacht. Dit komt ook terug wanneer aan de deelnemers de vraag wordt gesteld of
ze uitgeopereerd zijn en Nanoah antwoord dat hen nog twijfelt over één operatie. Alle drie gaan ze
hiermee in tegen het idee dat je moet passen en operaties moet ondergaan om je identiteit te
bevestigen. Dit wordt ook nog letterlijk door Maria gesteld in de eerste aflevering wanneer ze Jan een
schilderij laat zien met hierop “gender is between your ears, not between your legs.”62 Maria stelt
hiermee dat iemands identiteit niet bepaald wordt door iemands fysieke lichaam.
Alternatieve scripts
In Hij is een Zij zijn vier scripts en twee tropes te zien en daarnaast wordt er duidelijk afgeweken van
de “born in the wrong body” en “medical intervention” trope en van het “successful trans” script. Dit
script en de tropes worden dus zowel gevolgd als van afgeweken. Dit komt gedeeltelijk doordat er
meerdere deelnemers worden gevolgd en er hierdoor meerdere verhalen worden verteld, maar de
deelnemers wijken ook individueel zowel af van de scripts en tropes als dat ze ze volgen. Doordat er
een non-binaire deelnemer in het programma te zien is wordt daarnaast ook het “non-binary” script
gevolgd. Een duidelijke invulling hiervan ontbreekt echter in het programma.
De wijze waarop er van het script en de tropes wordt afgeweken kan worden omschreven als
het bieden van een individuele keuzemogelijkheid in welke stappen iemand wil zetten. Deze
keuzemogelijkheid ontstaat doordat de deelnemers aangeven dat niet iedereen genderdysforie op
dezelfde manier ervaart, er nagedacht kan worden over welke stappen iemand wil zetten, passen niet
als noodzakelijk wordt gezien en doordat wordt gesteld dat je identiteit niet door je fysieke lichaam
wordt bepaald. Hierdoor wordt het beeld geschetst dat trans zijn niet voor iedereen hetzelfde voelt en
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je fysiek en sociaal niet aan bepaalde normen hoeft te voldoen om je identiteit te bevestigen. Ondanks
het volgen van de dominante scripts en tropes, biedt Hij is een Zij hiermee ook een alternatieve en
dus bredere representatie. Het alternatieve script dat hier gevolgd wordt vertoont overeenkomsten met
de omschrijving van Van den Berg en Marinus over het “continuity” script. Van den Berg en Marinus
omschrijven dit alternatieve script als ingaan tegen het idee dat je identiteit bepaald wordt door je
lichaam.63 Hij is een Zij lijkt dit script aan te vullen met dat genderdysforie voor iedereen anders is, dat
er een keuze is in welke stappen iemand wil zetten en dat passen niet noodzakelijk is.

M/V/X
Tijdens de analyse van M/V/X is er gefocust op Senne en Ariane. Beide bevinden zich tijdens de
afleveringen in een andere fase van hun transitie. De fase waarin de deelnemers zich bevinden wordt
aangegeven doormiddel van tekst naast een shot van de kandidaat. De eerste keer dat Ariane in
beeld komt wordt ze voorgesteld zoals te zien in afbeeldingen 4,5 en 6.

Afbeelding 4: Ariane

Afbeelding 5: Ariane

Afbeelding 6: Ariane

Tijdens de afleveringen volgen we haar terwijl ze controlegesprekken voert bij het UZ-gent over haar
hormonen en geslachtsoperatie, ze vertelt over haar verleden, plaats in de maatschappij en mentale
gezondheid, ze gesprekken heeft met haar familie over kleding, ze met vriendin en andere deelnemer
Selina een appartement voor Selina zoekt en tijdens haar voorbereidingen om naar New-York te
gaan.
Waar Ariane haar medische transitie al heeft doorlopen, staat Senne nog aan het begin. De
eerste keer dat hij in beeld verschijnt wordt hij voorgesteld zoals te zien in afbeelding 7.

Afbeelding 7: Senne

Senne wordt tijdens de afleveringen gevolgd terwijl hij een coming-out feest geeft, praat over zijn
verleden, relatie en bijbaan, zijn eicel stimulatie ondergaat en hier gesprekken over voert, een nieuwe
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totem bij zijn jeugdbeweging krijgt en zijn eerste testosteron shot krijgt waarover hij ook de eerste
veranderingen bespreekt.
Victim
Bij zowel Senne als Ariane komt het script van de “victim” kort naar voren. Dit gebeurt doordat Senne
een brief met bedreigingen ontvangt naar aanleiding van de uitnodigingen voor zijn coming-out feest,
doordat Ariane en Selina bespreken dat het vinden van een appartement moeilijker is doordat ze trans
zijn en doordat Ariane zegt dat het moeilijker is om verliefd te worden omdat ze trans is. Ondanks dat
het script duidelijk terugkomt op deze momenten, is het maar in beperkte mate zichtbaar. Het
programma lijkt er hierdoor voor te kiezen om dit script niet op de voorgrond te plaatsen en trans
mensen niet als kwetsbaar neer te willen zetten.
Born in the wrong body
Naast het “victim” script komt de “born in the wrong body” trope meerdere malen naar voren. Dit
gebeurt doordat zowel Senne als Ariane vertellen dat ze op een bepaald moment hun trans zijn niet
meer verborgen konden houden voor hun omgeving en dat het als liegen tegen hunzelf voelde.
Daarnaast zeggen ze beide dat ze al op jonge leeftijd wisten en hardop zeiden een jongen in het geval
van Senne en een meisje in het geval van Ariane te zijn. Zo vertelt Senne: “Als klein kind, dus ik denk
zo rond 5 jaar ofzo, zei ik altijd tegen mijn mama, dat ik en Sander verwisseld waren in de baarmoeder
en dat mijn broer eigenlijk een meisje moest zijn ik eigenlijk een jongen.”64 Hiermee wordt het beeld
geschetst dat iemand al van jongs af aan laat zien trans te zijn en dat het geen keuze is. Dit wordt in
de laatste aflevering ook letterlijk door Ariane gezegd: “Het was dat of er niet meer zijn, het was echt
eigenlijk ook nooit een keuze. Het was gewoon de enige weg dat ik kon gaan.”65 Hier wordt wel
tegenin gegaan door Senne wanneer hij aangeeft binnenkort met hormonen te willen starten en
misschien zijn borstoperatie, maar dat hij het verder nog wel ziet. Hij laat hiermee meer een
keuzemogelijkheid zien in welke stappen hij wil gaan zetten.
Medical intervention & successful trans
Naast het “victim” script en de “born in the wrong body” trope zorgt de grote focus op een medische
transitie ervoor dat het “successful trans” script en “medical intervention” trope vaak worden gevolgd.
Dit gebeurt al bij het voorstellen van de deelnemers doordat de eerste informatie die wordt gedeeld
bestaat uit waar ze staan in hun medische transitie.66 Daarnaast bezoeken beiden tijdens de
afleveringen meerdere malen het ziekenhuis, hoofdzakelijk de genderpoli van het UZ-gent, waar ze in
gesprek gaan met hun arts. In beide gevallen is dit onder andere met dokter T’Sjoen die in losse shots
ook het belang uitlegt van hormonen voor trans mensen en het kunnen invriezen van eicellen voor
trans mannen. Ariane voert ook meerdere controlegesprekken met dokter Monstrey voor haar
geslachtsoperatie. Hij legt hierbij ook uit hoe de geslachtsoperatie voor trans vrouwen precies werkt.
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Hierdoor wordt de medische transitie centraal gesteld in het programma en komt het als een van de
belangrijkste onderdelen voor trans zijn naar voren. Dat alle uitleg over de operaties op een feitelijke
manier door artsen wordt gedaan benadrukt daarnaast dat operaties noodzakelijk zijn en afhangen
van medische autoriteiten. Naast het volgen van het script en de trope, worden ze ook uitgebreid
doordat Senne in de afleveringen een eicel stimulatie ondergaat. Een eicel stimulatie komt niet naar
voren in de theorie. Doordat de focus bij de eicel stimulatie sterk ligt op de medische aspecten en een
arts het belang ervan uitlegt, vormt het wel een onderdeel en dus uitbereiding van het script en de
trope. De “medical intervention” trope wordt daarnaast ook letterlijk gevolgd doordat Ariane zegt dat ze
trans zijn ziet als een ziekte: “Uiteindelijk bij het woord transgender terechtgekomen, dan wist ik direct
van. Ja, dat ben ik en dan kon ik een naam plakken op de ziekte die ik had.”67 Trans zijn wordt in het
programma hierdoor neergezet als iets dat medisch is en opgelost kan worden doormiddel van
operaties en hormonen.
Naast een medische transitie komt het “successful trans” script terug doordat zowel Senne als
Ariane benoemen dat ze gelukkiger zijn na hun transitie. Bij Senne wordt naast dat hij gelukkiger is
ook benadrukt dat hij zichzelf ontwikkeld heeft. Dit gebeurt doordat hij bij zijn jeugdbeweging een
nieuwe totem ontvangt omdat hij zo veel veranderd is dat de vorige niet meer past. Hierdoor wordt de
zoektocht naar iemands genderidentiteit ook neergezet als een traject van zelfontwikkeling. Ook wordt
het belang van voldoen aan sociale normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid benadrukt doordat
Ariane benoemd dat ze altijd veel moeite moet doen om er meisjesachtig uit te zien en doordat ze
tijdens de afleveringen veel bezig is met haar uiterlijk en kleding. De “medical intervention” trope wordt
daarnaast ook gevolgd door de focus van Senne op de vele kosten die een medische transitie met
zich meebrengt. De kosten voor operaties worden door Johnson omschreven, en de hoge kosten voor
de geslachtsoperatie wordt als een van de redenen voor trans mannen om geen geslachtsoperatie te
ondergaan benoemd.
Er wordt daarnaast ook afgeweken van het “successful trans” script door Ariane. Waar Senne
namelijk stelt dat hij gelukkiger is en zichzelf heeft gevonden, vertelt Ariane het tegenovergestelde.
Volgens haar heeft ze door haar transitie geen ruimte gehad om zichzelf te ontwikkelen en te
ontdekken wie ze is, omdat ze al haar tijd kwijt was aan bezig zijn met de geslachtsoperatie “Mensen
van mij leeftijd hebben heel hun leven kunnen werken aan de persoon die ze nu zijn en ik heb het
gevoel dat ik daar nu nog maar aan kan beginnen.”68 Hiermee laat haar verhaal het tegenovergestelde
zien van Senne en van het “successful trans” script waarin iemand zichzelf juist vindt door
zijn/haar/hun coming-out en transitie. Daarnaast geeft ze aan dat ze niet 100% gelukkig is na haar
geslachtsoperatie. Haar verhaal laat hierdoor de mogelijkheid zien dat een transitie niet gelijk staat
aan zelfontwikkeling en je niet gelukkig hoeft te zijn na je transitie. Ook Senne wijkt af van de
dominante scripts en tropes doordat hij vertelt dat hij van meisjesachtige dingen houdt en dat het hem
niet uitmaakt als hij daardoor niet als echte man gezien wordt. Ook zegt hij dat hij altijd al Senne was,
ook voor zijn medische transitie. Hij zet hiermee het beeld neer dat je identiteit niet bepaald wordt door
de mate waarin je door de maatschappij als man wordt gezien of door je fysieke lichaam.
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Alternatieve scripts
In M/V/X zijn twee scripts en twee tropes te zien en wordt er duidelijk afgeweken van de “successful
trans” script en van de “medical intervention” trope. Daarnaast laat Ariane tijdens de afleveringen het
alternatieve “post-transition” script zien doordat ze haar medische transitie al volledig heeft doorlopen.
Ondanks dat Ariane een alternatief script volgt doordat ze haar transitie al heeft doorlopen, zijn bij
haar de dominante scripts en tropes veel terug te zien. Dit gebeurt vooral omdat de focus veel ligt op
haar controlegesprekken en hiermee alsnog op haar medische transitie. Wel wijkt Ariane sterk af van
het “successful trans” script doordat ze aangeeft niet 100% gelukkig te zijn en juist door haar transitie
zichzelf nog niet gevonden te hebben. Ze zet hiermee het beeld neer dat een transitie niet de
volledige oplossing is voor een succesvol leven en dat een zoektocht naar je authentieke zelf over
meer gaat dan over een medische transitie. Hierdoor laat ze zien dat trans zijn uit meer bestaat dan
uit operaties. De focus van het programma op haar medische transitie zorgt er echter wel voor dat dit
alternatieve script van jezelf ontdekken na de medische transitie oppervlakkig blijft. Door Ariane de
dominante scripts en tropes te laten volgen ondanks dat haar verhaal hiervan kan afwijken, laat het
programma zien geen duidelijke richting te weten voor haar verhaal. Er wordt wel benadrukt dat ze
haar plek in de maatschappij als vrouw nog zoekt, maar hier gaat verder weinig aandacht naar uit. Het
programma lijkt dus geen duidelijke vorm te kunnen geven aan het “post-transition” script.
Ondanks dat Senne en Ariane zich in andere fases van hun transitie bevinden laten de scripts
en tropes zien dat er veel overlap bestaat tussen hun verhalen. Dit gebeurt vooral door de focus op
hun medische transitie en op de “born in the wrong body” trope. De momenten dat er alternatieve
scripts worden gevolgd is deze overlap echter minder. Door het volgen van alternatieve scripts wordt
in M/V/X de representatie dus verbreedt, niet alleen ten opzichte van andere media representatie,
maar ook binnen het programma zelf.

Deelvraag twee
Op welke wijze representeren Hij is een Zij en M/V/X transgender subjectivity?
Om de transgender subjectivity van Hij is een Zij en M/V/X te analyseren is er gekeken naar welke
scripts en tropes naar voren komen wanneer de omgeving van de deelnemers aan het woord zijn. Er
is naar de omgeving gekeken omdat Li stelt dat Transgender subjectivity bestaat uit een constructie
van de trans hoofdpersoon, het proces van relationele familie besprekingen en de besprekingen met
andere trans mensen.69 In zowel Hij is een Zij als M/V/X komt de omgeving van de deelnemers aan
het woord en vertellen zij hoe de transitie voor hen was en hoe zij hun familielid/partner zien. Door te
analyseren welke scripts en tropes naar voren komen in hun verhalen kan worden bepaald op welke
wijze de omgeving trans mensen representeren in de programma’s. Om te analyseren of de omgeving
de transgender subjectiviteit verbreedt is er gekeken naar de omgeving van de deelnemers die bij
deelvraag één geanalyseerd zijn. Hierbij is er vergeleken welke scripts en tropes de omgeving volgen
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ten opzichte van de deelnemers. Met deze vergelijking kan worden bepaald of de transgender
subjectivity wordt verbreed door hun omgeving.

Hij is een Zij
Voor Hij is een Zij is er gekeken naar de omgeving van Nanoah, Maria en Ilona. In de afleveringen zijn
de vriendin (Gabi) en moeder (Evelien) van Nanoah te zien en bezoeken Jan en Nanoah samen
Nanoah’s vader (Koti). In tegenstelling tot Nanoah komt bij Maria de omgeving minder in beeld. Zij is
grotendeels alleen in beeld, tot aflevering vijf waar ze samen met haar nieuwe vriend (Glenn) vertelt
over hun relatie. Ilona is de enige deelnemer van zowel Hij is een Zij als M/V/X die een kind heeft en
hiermee samen in beeld komt. Haar dochter (Nina) is er bijna elke aflevering bij en komt dan ook
vaker aan het woord dan de omgeving van de andere deelnemers. In tegenstelling tot de omgeving
van Nanoah en Maria wordt Nina ook apart genomen door Jan om te praten over de transitie van
Ilona. Zij is hierdoor de enige van de omgeving die praat over de transitie van de deelnemer zonder
dat hij/zij/hen hier zelf bij is en op kan reageren. De relatie tussen Ilona en haar dochter en de impact
die de transitie heeft gehad op haar wordt hierdoor sterker benadrukt dan bij de anderen.
Tussen de scripts en tropes die de deelnemers en de omgeving volgen zijn zowel
overeenkomsten als verschillen te zien. Overeenkomsten zitten in het kort terug komen van het
“victim” script door Nina en in het “successful trans” script dat bij Nina en Glenn op dezelfde manier
naar voren komt als bij Ilona en Maria. Naast het volgen van dezelfde dominante scripts volgt Nina
hetzelfde alternatieve script als Ilona wanneer ze zegt te verwachten dat Ilona zonder pruik naar huis
gaat.
De verschillen tussen de omgeving en de deelnemers zitten vooral in de wijze waarop de
scripts en tropes worden gevolgd. Dit is te zien in de wijze waarop het “successful trans” script en
“medical intervention” trope bij Nina, Gabi en Glenn worden gevolgd. Gabi antwoord op de vraag van
Jan hoe zij Nanoah noemt dat ze hen soms vriendin noemt omdat hen dat ooit is geweest voor haar.
Nanoah antwoord hierop dat dit voor haar zo voelt, waarmee hen aangeeft dat hen niet vindt ooit
Gabi’s vriendin te zijn geweest. 70 Nina benadrukt een soortgelijk iets als Gabi wanneer ze zegt dat
Ilona 58 jaar heeft moeten leven als iemand die ze niet is, ze benadrukt hiermee dat iemand pas
zichzelf is na hun coming-out. Glenn benadrukt een ander onderdeel van het script en de trope
wanneer hij zegt alleen een relatie met Maria te willen als zij de geslachtsoperatie gaat doen, dit is
omdat hij hetero is. Hij benadrukt hiermee biologische ideeën over vrouwelijkheid doordat hij stelt dat
hij als hetero man niet samen zou willen zijn met een trans vrouw die geen geslachtsoperatie wil
ondergaan. Dit is het tegenovergestelde van Maria omdat zij stelt dat ze ook zonder geslachtsoperatie
een vrouw is. Ondanks dat de representatie van het “successful trans” script en “medical intervention”
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van de transgender subjectivity. Zie: Li, “Transitioning Together,” 387.
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trope anders is dan bij de deelnemers, worden het script en de trope ook bij hen gevolgd. De
representatie wordt door de omgeving dus niet verbreedt met andere scripts en tropes, maar door een
andere invulling hiervan. Een ander script dan de deelnemers volgen komt alleen naar voren wanneer
Nina een alternatief script volgt door tijdens haar gesprek met Jan de vergelijking met zichzelf te
maken. Dit doet ze doordat ze benoemt dat de vrouwelijke hormonen die Ilona slikt voor eenzelfde
gevoel zorgen als wanneer ze bijna ongesteld is, maar dat ze zich nooit helemaal in Ilona’s situatie
kan verplaatsen. Hiermee bevestigt ze Ilona haar identiteit als vrouw, maar laat ze haar ook een eigen
identiteit houden in plaats van het volledig te vergelijken met de identiteit van cis mensen.

M/V/X
In M/V/X is er gekeken naar de omgeving van Ariane en Senne. Bij Ariane komt een van de andere
deelnemers genaamd Selina aan het woord, haar ouders (Nathalie en Luc) en oma (Viviane). Bij
Senne komen zijn vriendin (Cheyenne), tweelingbroer (Sander), jeugdbeweging en moeder (Martine)
aan het woord. De deelnemers zijn tijdens de afleveringen vrijwel nooit alleen in beeld, dit gebeurd
alleen op de momenten dat ze kort in een vlog iets vertellen. Vrijwel iedereen uit de omgeving van
Senne en Ariane komt zowel met hun samen in beeld als in losse shots waarin ze vertellen hoe de
transitie voor hen is. Hierdoor speelt de omgeving een grote rol in de representatie.
De scripts en tropes die de omgeving volgt komen grotendeels overeen met de scripts en
tropes die de deelnemers volgen. Kort komt het “victim” script terug bij Martine en Nathalie, maar dit
script blijft verder beperkt. Het “successful trans” script en de “medical intervention” trope komen vaker
terug. Dit gebeurt bij zowel Luc, Cheyenne, Selina als bij Senne’s jeugdbeweging op dezelfde manier
als bij de deelnemers. Daarnaast volgen de ouders van Ariane en Cheyenne hetzelfde alternatieve
script als de deelnemers. De ouders van Ariane benoemen net als Ariane dat ze nog niet 100%
gelukkig is ondanks haar transitie en Cheyenne benoemd net als Senne dat hij al volledig een jongen
is ondanks dat zijn lichaam fysiek nog vrouwelijk is.
Tussen de omgeving en de deelnemers zijn verschillen te zien in de wijze waarop de scripts
en tropes gevolgd worden en in welke scripts en tropes er gevolgd worden. Een opvallend verschil is
dat de “born in the wrong body” trope bij de omgeving niet naar voren kwam, ondanks dat deze bij de
deelnemers sterk gevolgd werd. Dit is opvallend omdat het juist de omgeving is die kan bevestigen of
de deelnemers al van jongs af aan lieten blijken dat ze trans zijn. Van de trope wordt ook afgeweken
doordat Martine benoemd dat ze nog altijd moeite heeft om Senne bij zijn naam te noemen omdat ze
achttien jaar lang Sanne heeft gezegd en doordat Nathalie benoemd dat ze het nog altijd niet
helemaal verwerkt heeft. Beide moeders laten hiermee zien dat het voor hun geen
vanzelfsprekendheid is dat hun kind trans is en in transitie wil of is geweest. Daarnaast volgt Martine
het “successful trans” script en de “medical intervention” trope wanneer ze vertelt dat ze denkt dat het
makkelijker zal zijn om Senne bij zijn goede naam en voornaamwoorden aan te spreken zodra hij in
medische transitie is. Hiermee zet ze het tegenovergestelde beeld van Senne neer, namelijk dat een
medische transitie noodzakelijk is voor iemands identiteit. Ondanks dat de omgeving van de
deelnemers veel in beeld komt en zij veel ruimte hebben om hun kant van het verhaal te vertellen,

27

blijft de verbreding van de gebruikte scripts en tropes beperkt. Wel bevestigen zij de verhalen van de
deelnemers meerdere malen en laten zij zien hoe de transitie voor hen voelt.

Transgender subjectivity
In deze deelvraag is er aan de hand van de scripts en tropes gekeken naar het concept transgender
subjectivity zoals omschreven door Li. De scripts en tropes komen voort uit onderzoek naar de
representatie van trans personen waarbij er ondersteunende rollen voor de omgeving waren, maar
waarin er niet specifiek gekeken is naar de wijze waarop de omgeving zelf scripts en tropes volgen.71
In deze deelvraag is geprobeerd te onderzoeken hoe de omgeving deze volgt en mogelijk uitbreiden.
Li concludeert in zijn artikel dat het betrekken van de omgeving van trans mensen bij de
representatie de transgender subjectiviteit verbreedt.72 Ook Van den Berg en Marinus bespreken het
betrekken van de omgeving in hun artikel en stellen dat onder andere het representeren van trans
mensen samen met hun omgeving ervoor heeft gezorgd dat de representatie veranderd is.73 Ondanks
dat uit eerder onderzoek blijkt dat de omgeving de representatie verbreedt, blijkt uit mijn analyse dat
de omgeving veelal dezelfde scripts en tropes volgen als de deelnemers. Zij volgen deze weliswaar op
andere wijze dan de deelnemers, maar verbreden het aantal scripts en tropes dat in de programma’s
naar voren komen niet. De representatie wordt hierdoor weliswaar verbreed, maar enkel aan de hand
van de scripts en tropes lijkt dit slechts zeer beperkt te gebeuren.
De uitkomst van mijn analyse kan gedeeltelijk verklaard worden door het ontbreken van
ondersteunende trans mensen in de programma’s naast de deelnemers. Li concludeert namelijk dat
de ondersteunende trans mensen in de programma’s welke hij analyseerde in gingen tegen de
transnormatieve ideologie, en daarmee tegen de tropes.74 Doordat de programma’s enkel de
deelnemers en hun cisgender omgeving in beeld brachten, ontbrak deze vorm van representatie.
Mogelijk zou het toevoegen van ondersteunende trans mensen de gebruikte scripts en tropes wel
verbreden.
De uitkomst wil echter niet zeggen dat de omgeving de representatie niet verbreedt, maar
enkel dat hun representatie anders werkt dan die van de trans deelnemers. Li stelt dat het proces van
gesprekken waarin de omgeving leert over transgender identiteiten, hoe hiermee te leven en het
afleren van gender hegemonie ervoor zorgt dat het publiek trans mensen beter begrijpt.
Most importantly, the depiction of the psychological shifts and coping mechanisms of
transitioning with transgender loved ones guides outgroup audience through the process of
learning what transgender identity is, how to live with it, and unlearning gender hegemony.
This makes the cisgender family members ideal negotiators helping the cisgender outgroup
audience better understand transgender issues.75

71
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Volgens Li zorgt de omgeving er door het proces van relationele familie besprekingen voor dat trans
onderwerpen beter begrepen worden door cis mensen. De focus op onder andere het proces van
Nina toen Ilona uit de kast kwam in Hij is een Zij en op de ervaringen van de omgeving in M/V/X
zorgen ervoor dat dit proces ook in deze programma’s zichtbaar is. Ondanks dat de scripts en tropes
amper verbreed worden door de omgeving, zorgt de omgeving hierdoor mogelijk alsnog voor een
verbreding van de representatie.
Dat de representatie anders werkt voor de omgeving dan voor de deelnemers betekend niet
dat de scripts en tropes niet gebruikt kunnen worden voor een analyse van de omgeving. Welke
scripts en tropes er door de omgeving worden gevolgd en de wijze waarop dit gebeurt geeft meer
inzicht in de transgender representatie van reality-televisie. Voor een analyse van de representatie
van transgender subjectivity door de omgeving zijn ze echter niet goed bruikbaar. Dit is omdat ze
voornamelijk een herhaling opleveren van de scripts en tropes welke door de deelnemers zelf worden
gevolgd. Hierdoor geeft de analyse geen duidelijk en volledig beeld van de mate waarin de omgeving
de representatie beïnvloed en mogelijk verbreedt. De rol van het in beeld brengen van de omgeving
van de deelnemers lijkt hierdoor minder belangrijk dan deze waarschijnlijk is.

Deelvraag drie
Wat zijn de verschillen in transgender representatie tussen Hij is een Zij en M/V/X?
In de derde deelvraag is een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse Hij is een Zij en het
Vlaamse M/V/X. Om dit te doen is er gebruik gemaakt van de resultaten van de analyses uit
deelvragen één en twee. Hierbij is allereerst gekeken naar de verschillende scripts en tropes die
worden gevolgd in de representatie in beide programma’s. Vervolgens is er gekeken naar de wijze
waarop de representatie plaats vindt en de verschillen hierin tussen Hij is een Zij en M/V/X. Hierbij is
er gekeken naar onder andere de rol die de omgeving van de deelnemers speelt, het gebruik van
voice-over en de cinematografie. Een vergelijking tussen de twee programma’s is om twee redenen
van belang. Allereerst geeft een vergelijking inzicht over de verschillende manieren waarop Europese
reality-televisie transgender mensen representeren. Daarnaast kan een vergelijking laten zien hoe de
representatie mogelijk beïnvloed wordt door lokale context. Dit is van belang omdat het de lokale
verschillen in representatie laat zien en hiermee het belang benadruk van onderzoek naar lokale
transgender representatie naast de bestaande Amerikaanse onderzoeken.
Scripts en tropes
Voordat dat er gekeken is naar de verschillen tussen Hij is een Zij en M/V/X, is er gekeken naar de
overlap tussen de twee programma’s. Hierbij is er vooral gekeken naar welke scripts en tropes er in
de programma’s naar voren kwamen zoals onderzocht in deelvragen één en twee. De overlap laat
namelijk zien wat de meest dominante verhalen zijn welke verteld worden in de Europese
representatie van trans mensen in reality-televisie. In beide programma’s ligt een grote focus op de
medische transitie en zijn de “successful trans” script en “medical intervention” trope het meest
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voorkomende script en trope. Daarnaast wordt in beide veel nadruk gelegd op de jeugd van de
deelnemers waardoor de “born in the wrong body” trope sterk gevolgd wordt. Tussen de programma’s
is ook overlap te zien in dat ze grotendeels dezelfde volgorde van meest gevolgde scripts en tropes
hebben. Een verschil hierin is het voorkomen van het “pawn” en “pionier” script in Hij is een Zij, hier
wordt later op teruggekomen. Dat in beide programma’s het “victim” script het minst voorkomt,
gevolgd door de “born in the wrong body” trope en daarna het “successful trans” script en “medical
intervention” trope laat een voorkeur zien van de media voor positieve verhalen. Deze voorkeur komt
overeen met de conclusie van Van den Berg en Marinus over dat trans mensen tegenwoordig vaker
positief worden gerepresenteerd en als succesvol wanneer ze in transitie gaan en hun omgeving ze
steunen.76 Dat in transitie gaan van belang is voor een succesvol leven wordt ook benadrukt doordat
het “successful trans” script en “medical intervention” trope het sterkst worden gevolgd in beide
programma’s.
Dat de dominante scripts en tropes in zowel Hij is een Zij als M/V/X terugkomen laat zien dat
ook non-fictie programma’s vooral trans mensen volgen die aan de transnormatieve ideologie
voldoen. Deze analyse laat hierdoor het tegenovergestelde zien van wat Vanlee in zijn artikel stelt,
namelijk dat non-fictie televisie laat zien hoe Vlaanderen omgaat met trans mensen die niet aan de
normatieve ideologie voldoen.77 Zowel Hij is een Zij en M/V/X laten door het sterk volgen van het
“successful trans” script en de “medical intervention” trope namelijk duidelijk zien dat ook in non-fictie
televisie normatieve ideologieën worden gevolgd.
Programmavorm
De representatie in de twee programma’s verschilt onder andere van elkaar door de wijze waarop
deze plaats vindt, of te wel door de vorm van het programma. Hieronder vallen alle elementen die te
maken hebben met het uiterlijk van het programma. Een duidelijk verschil kwam naar voren in
deelvraag twee en bestaat uit de mate waarin de omgeving van de deelnemers aan het woord komen.
In Hij is een Zij is de omgeving samen met de deelnemer te zien en beantwoorden zij vragen, maar
alleen de dochter van Ilona en de ouders van Emma worden door Jan Kooijman apart genomen.78 Dit
is anders in M/V/X waar de omgeving van de deelnemers meerdere malen in een los shot, zonder de
deelnemers erbij, vertellen over hun ervaringen. Door de omgeving alleen over hun ervaringen te laten
vertellen wordt er een extra laag gegeven aan de verhalen van de deelnemers. Hierdoor wordt de
representatie mogelijk complexer, maar wordt het tegelijkertijd niet volledig aan de trans personen zelf
gelaten om hun verhaal te vertellen. Omdat de deelnemers jongeren zijn kan dit verschil voortkomen
uit het vertrouwen dat een maatschappij heeft in jongeren en de keuzes die zij maken. Het verschil
kan hierdoor mogelijk verklaard worden aan de hand van de theorie over cultuurdimensies van
organisatiepsycholoog Geert Hofstede.79 Het vertrouwen in jongeren valt volgens Hofstede samen
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met de dimensie onzekerheidsvermijding. In een land met een lage score op deze dimensie is er meer
vertrouwen in jongeren dan in een land met een hoge score op de dimensie. Doordat Nederland
gemiddeld scoort op de dimensie en Vlaanderen hoog kan het verschil mogelijk voortkomen uit dit
cultuurverschil tussen Nederland en Vlaanderen.80
De programma’s verschillen daarnaast van elkaar doordat in Hij is een Zij een presentator
aanwezig is en in M/V/X niet. De aanwezigheid van een presentator in Hij is een Zij zorgt ervoor dat er
een gesprek ontstaat. Dit normaliseert het voeren van een gesprek over het onderwerp en zorgt
ervoor dat trans mensen zelf aan het woord worden gelaten om de vragen te beantwoorden. Het zorgt
er daarnaast echter ook voor dat er in het programma veel focus ligt op een cis man en dat er
regelmatig ongenuanceerde vragen worden gesteld.81 Het ontbreken van een presentator in M/V/X
zorgt ervoor dat alle aandacht naar de trans deelnemers gaat en dat zij ook zelf de voice-overs
inspreken over wat er te zien is, in plaats van dat de presentator dit aan hen vraagt. Hierdoor krijgen
de deelnemers meer mogelijkheden om zelf hun verhaal te vertellen, maar wordt het programma ook
meer observerend. Dit komt doordat het programma vaak long shots laat zien waarbij er van een
afstand gekeken wordt naar het leven van de deelnemers en hier uitleg over wordt gegeven
doormiddel van een voice-over. Dit is de zien in afbeeldingen 8 en 9.

Afbeelding 8: Longshot in M/V/X

Afbeelding 9: Longshot in M/V/X

problemen aanloopt, maar deze verschillend beantwoorden. Hofstede stelt dat deze problemen zich
voordoen op de punten maatschappelijke ongelijkheid, de verhouding tussen individu en groep, de
gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen en de manier van omgaan met onzekerheid. De
manier van het beantwoorden van deze problemen kan volgens de theorie van Hofstede worden
gebruikt om te bepalen waar de waarden liggen van een land. Hofstede stelt dat de waarden van
mensen het stabiele element vormt van cultuur en vergelijkend cultuuronderzoek. De cultuur van een
land wordt door Hofstede uitgedrukt in een score op zes dimensies. Zie: G. Hofstede, G.J. Hofstede
en M. Minkov, Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuur verschillen, (Den Haag: Business
Contact, 2016), 20.
80
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positieve houding tegenover jonge mensen. Doordat Nederland 53 scoort op deze dimensie en
Vlaanderen 97 kan dit verschil dus mogelijk door cultuurverschillen verklaard worden. Daarnaast kan
ook de score op machtsafstand een rol spelen. In landen met een lage machtsafstand worden
kinderen als onafhankelijk van hun ouders gezien, terwijl ze in landen met een hoge machtsafstand
als afhankelijk van hun ouders worden gezien. Doordat Nederland 38 scoort op deze dimensie en
Vlaanderen 61 zou dit cultuurverschil mee kunnen spelen in de mate waarin de omgeving aan het
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Een duidelijk verschil is daarnaast te zien in de stijl van de programma’s. M/V/X is over het
algemeen vrij serieus en hierdoor voelt het programma soms zwaar aan. Het tegenovergestelde is in
Hij is een Zij het geval, hierin komt veel humor naar voren en is de stijl luchtiger. De serieuze stijl in
M/V/X komt al tijdens de leader naar voren. Hierin zijn de kandidaten serieus kijkend te zien, zoals te
zien in afbeelding 10.

Afbeelding 10: Leader M/V/X

Ook tijdens het voorstellen van de kandidaten blijft de stijl hetzelfde door de serieuze uitdrukkingen
van de deelnemers. Dit is te zien in afbeeldingen 11 en 12.

Afbeelding 11: Uitdrukking kandidaten M/V/X Afbeelding 12: Uitdrukking kandidaten M/V/X

Dit is anders in Hij is een Zij. Hier wordt niet met de leader geopend, maar met een vraag welke de
deelnemers beantwoorden. Het kleurgebruik is hierbij veel lichter dan bij M/V/X en er worden ook
grappen gemaakt tijdens het beantwoorden van de vragen. Ook de leader is luchtiger doordat de
deelnemers lachend worden laten zien. De opening en de leader zijn te zien in afbeeldingen 13 en 14.

Afbeelding 13: Opening Hij is een Zij.

Afbeelding 14: Leader Hij is een Zij

De luchtige stijl in Hij is een Zij in vergelijking met M/V/X kan mogelijk verklaard worden door
cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Kijkend naar de theorie over cultuurdimensies
wordt in Nederland humor meer gewaardeerd dan in Vlaanderen terwijl in Vlaanderen deskundigheid
meer gewaardeerd wordt. 82 Dat deskundigheid in Vlaanderen meer gewaardeerd wordt kan ook
meespelen in de keuze om artsen aan het woord te laten in M/V/X. Door deze stijl verschillen wordt
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trans zijn in M/V/X als een serieus en medisch onderwerp neergezet. In Hij is een Zij wordt trans zijn
daarentegen luchtiger neergezet en als een onderwerp waar een gesprek over gevoerd kan worden.
Pionier & pawn
Naast verschillen in de vorm van de programma’s, is er ook een verschil te zien in welke verhalen er
verteld worden in de programma’s. Het “pionier” en “pawn” script komen alleen in Hij is een Zij naar
voren en niet in M//V/X. De scripts komen naar voren bij de deelnemers Nanoah en Inaya. Inaya komt
oorspronkelijk uit Afghanistan waar ze zich actief inzette voor LHBTIQ+ rechten. Uiteindelijk moest ze
uit haar geboorteland vluchten naar Nederland omdat ze door haar inzet als boegbeeld in de krant
kwam te staan, hierna werd ze door haar familie bedreigd. Daarnaast geeft Inaya aan dat ze geen
behoefte heeft aan operaties naast het nemen van vrouwelijke hormonen, omdat ze comfortabel is in
haar lichaam. Hierdoor gaat ze net als Nanoah in tegen de transnormatieve ideologie van binaire trans
mensen in medische transitie. Doordat Inaya vooral als boegbeeld wordt neergezet om de politieke
agenda in Afghanistan te veranderen komt het “pionier” script bij haar sterk naar voren. Daarnaast
komt ook het script van de “pawn” naar voren doordat haar verhaal wordt gebruikt om Nederland als
toleranter dan Afghanistan neer te zetten. Van den Berg en Marinus concluderen dat binnen het
“pionier” script de mogelijkheid bestaat om af te wijken van binaire ideeën over gender.83 Door Inaya
en Nanoah dit script te laten volgen, volgen ook de deelnemers die afwijken van transnormatieve
ideologieën een dominant script. Het programma biedt hierdoor wel plek voor trans mensen die buiten
de transnormatieve ideologie vallen, maar volgen hierbij alsnog dominante scripts. Door Nanoah en
Inaya het script van de “pionier” en de “pawn” te laten volgen biedt het programma geen nieuw script
voor non-binaire trans mensen of trans mensen die geen operaties willen. Ondanks dat Hij is een Zij
met Nanoah wel het “non-binary” script laat zien, geven zij hier door het volgen van de dominante
scripts geen verdere invulling aan.
Verschillen Hij is een Zij en M/V/X
Waar in Hij is een Zij een plek is voor trans mensen die buiten de transnormatieve ideologie vallen,
lijkt deze er in M/V/X helemaal niet te zijn. Het ontbreken van trans mensen buiten het binaire systeem
is een van de opvallendste verschillen tussen Hij is een Zij en M/V/X. Dit is extra opvallend door de
titel M/V/X, hierin lijkt namelijk het idee te worden gewekt dat het programma de mogelijkheid van nonbinair zijn benadrukt. Het ontbreken van non-binaire deelnemers of deelnemers die zich zoals Inaya
afzetten tegen het belang van operaties, zorgt ervoor dat de representatie in M/V/X beperkter is dan in
Hij is een Zij. Dat Hij is een Zij acht deelnemers volgt en M/V/X vijf kan gedeeltelijk verklaren waarom
Hij is een Zij een bredere representatie biedt. Dat M/V/X minder deelnemers bevat lijkt echter niet de
volledige reden. Doordat er veel overlap te zien is tussen de deelnemers, zijn zij niet alle vijf
noodzakelijk voor het vertellen van de huidige scripts en tropes die het programma volgt. Door een
van de deelnemers te vervangen door een non-binaire deelnemer of een deelnemer die comfortabel is
zonder operaties, zouden geen van de dominante scripts en tropes verloren gaan en zou ook met vijf
deelnemers de representatie verbreed kunnen worden.
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Ondanks dat in de programma’s zowel scripts en tropes terug te zien zijn, is de mate waarin
de scripts dan wel tropes te zien zijn niet hetzelfde. In Hij is een Zij zijn de scripts het sterkst terug te
zien, terwijl dit in M/V/X de tropes zijn. Ook wordt er in Hij is een Zij duidelijker afgeweken van de
“born in the wrong body” trope. Dit gebeurt doordat er veel nadruk ligt op het hebben van een
keuzemogelijkheid in welke stappen in de transitie iemand wil zetten. Ook blijft de medische autoriteit
beperkter dan in M/V/X doordat er geen artsen aan het woord worden gelaten. Dit is anders in M/V/X
waar de “born in the wrong body” trope juist sterk gevolgd wordt. Dit gebeurt vooral doordat zowel
Senne als Ariane vertellen dat ze op jonge leeftijd al lieten blijken voor hun gevoel een ander gender
te hebben dan hun geboortegeslacht. Ook is er een grote focus op medische autoriteiten doordat er
regelmatig artsen aan het woord worden gelaten. Tegen het “successful trans” script wordt in M/V/X
daarentegen juist sterk ingegaan doordat Ariane aangeeft ondanks haar transitie nog niet gelukkig te
zijn en dat haar transitie geen zoektocht was naar haar authentieke zelf. In Hij is een Zij geven juist
alle kandidaten aan gelukkig en zichzelf te zijn na hun transitie waardoor dit script sterk naar voren
komt.
Het is opvallend dat de tropes sterker worden gevolgd in M/V/X en de scripts in Hij is een Zij
omdat de tropes voortkomen uit onderzoek naar Amerikaanse media en de scripts uit onderzoek naar
Nederlandse media. Dit is opvallend omdat Nederland en Vlaanderen naast elkaar in eenzelfde
taalgebied liggen. Hierdoor lijkt het waarschijnlijker dat de representatie in Vlaanderen door
Nederlandse context beïnvloed wordt en andersom, dan dat de representatie door Amerikaanse
contexten beïnvloed wordt. Doordat de scripts en tropes gedeeltelijk overlappen en ook in Hij is een
Zij de tropes naar voren komen betekent dit niet dat Hij is een Zij een representatie laat zien welke
uniek is ten opzichte van de Amerikaanse representatie. Het laat echter wel zien dat M/V/X
waarschijnlijk meer beïnvloed is door de Amerikaanse representatie dan Hij is een Zij. Gedeeltelijk zou
dit verschil verklaard kunnen worden doordat er naar het vijfde seizoen van Hij is een Zij en het eerste
seizoen van M/V/X is gekeken. In de eerste twee seizoenen van Hij is een Zij deden namelijk geen
non-binaire deelnemers mee en in het tweede seizoen werd er extra gefocust op operaties. 84 Ook in
de afleveringen zelf is de veranderde representatie terug te zien wanneer er gekeken wordt naar de
introductie van de deelnemers. Dit gebeurt net als in seizoen vijf doormiddel van een voice-over met
foto’s. Van drie deelnemers is een transcript gemaakt van hun introductie in de eerste twee
afleveringen en bij alle drie wordt benadrukt dat ze al in hun vroege jeugd hebben uitgesproken trans
te zijn.85 Hiermee wordt de “born in the wrong body” trope op dezelfde manier gevolgd als in M/V/X.
Dit lijkt erop te wijzen dat het programma gedurende de seizoenen steeds verder af is gaan staan van
de Amerikaanse representatie zoals omschreven in de tropes. Door het maken van meerdere
seizoenen lijkt het programma een lokale vorm van representatie te bevatten, in plaats van een
overname van de Amerikaanse representatie.
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De nadruk op operaties wordt benoemd door Arie Boomsma die op dat moment het programma
presenteerde. Erik Jonk, “Arie Boomsma over Stijn (6), die een zij wil worden,” Metro, 4 januari, 2016,
https://www.metronieuws.nl/entertainment/2016/01/arie-boomsma-over-stijn-6-die-een-zij-wil-worden/.
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De transcripten zijn te zien in bijlage 9. De introducties van de drie deelnemers uit seizoen twee zijn
in een tabel naast de introductie van de drie deelnemers uit seizoen vijf gezet om zo de verschillen in
introductie te kunnen zien. Ook deze tabel is te zien in bijlage 9.
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Daarnaast zou het tonen van onderwerpen welke nieuw zijn voor het publiek, zoals een nonbinaire deelnemer, ook verklaard kunnen worden door cultuurverschillen. In landen met een hoge
onzekerheidsvermijding zoals Vlaanderen wordt alles wat anders is, als gevaarlijk gezien. In Landen
met een lage onzekerheidsvermijding wordt alles wat anders is, als interessant gezien. Dat Nederland
gemiddeld scoort op deze dimensie zou hierom kunnen verklaren waarom zij meer verhalen laten zien
dan Vlaanderen, maar dat dit wel tijd heeft gekost.86 Daarnaast kan het ook samenhangen met de
dimensie masculiniteit. Deze dimensie hangt namelijk onder andere samen met de mate waarin
homoseksualiteit geaccepteerd wordt in een samenleving en de gewenste rolverdeling tussen mannen
en vrouwen. Nederland accepteert volgens Hofstede homoseksualiteit en overlap in rolverdelingen
tussen mannen en vrouwen meer dan Vlaanderen.87 Mogelijk heeft Nederland hierdoor ook minder
moeite om non-binaire mensen te representeren.
Uit de analyse blijkt dat Hij is een Zij en M/V/X zowel overeenkomsten laten zien als dat ze
van elkaar afwijken. De overlap is vooral te zien in de focus op de medische transitie en in de volgorde
van welke scripts en tropes het sterkst gevolgd worden. De programma’s wijken van elkaar af in zowel
de programmavorm als in welke wijze de scripts en tropes naar voren kwamen. Ondanks dat er
verschillen te zien zijn in welke scripts en tropes er gevolgd worden en de wijze waarop dit gebeurt, is
er vooral veel overlap in te zien doordat in beide vooral gefocust wordt op de medische transitie. Wel
is er een duidelijk verschil te zien in de alternatieve scripts dat Hij is een Zij en M/V/X laten zien. De
focus op het zelf kiezen welke stappen iemand zet in een medische transitie komt amper in M/V/X
terug. Daarnaast komt de nadruk van M/V/X dat een medische transitie niet gelijk hoeft te staan aan
zelfontwikkeling niet in Hij is een Zij terug. Dit laat zien dat het volgen van een alternatief scripts voor
een verbreding van de representatie zorgt ten opzichte van andere media. Naast het verschil in
alternatieve scripts is er een duidelijk verschil in programmavorm te zien tussen de twee programma’s.
Ondanks het duidelijke verschil in programmavorm worden alsnog grotendeels dezelfde verhalen
verteld in de programma’s. Dit is opvallend omdat het door de grote verschillen in programmavorm lijkt
alsof beide programma’s trans mensen op een andere manier representeren. Deze analyse aan de
hand van de scripts en tropes laat echter zien dat er desondanks ook veel overeenkomsten zijn in de
representatie van trans mensen.

Conclusie
In dit onderzoek is doormiddel van een close-reading de representatie van trans mensen in het
Nederlandse programma Hij is een Zij en in het Vlaamse programma M/V/X geanalyseerd. Hierbij
stond de volgende hoofdvraag centraal:
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Hofstede, Hofstede en Minkov, Allemaal andersdenkenden, 174.
De dimensie masculiniteit gaat over de gewenste rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In een
masculien land zijn emotionele sekserollen gescheiden voor mannen en vrouwen, in een feminien
land bestaat er overlap. Het sterke dan wel zwakke onderscheid tussen feminiteit en masculiniteit en
de acceptatie van homoseksualiteit kan meespelen in de mate waarin non-binaire mensen worden
geaccepteerd. Nederland scoort 14 op deze dimensie en Vlaanderen 43. Door dit verschil kan dit
cultuurverschil meespelen in de keuze voor een non-binaire deelnemer in Hij is een Zij en het
ontbreken hiervan in M/V/X. Hofstede, Hofstede en Minkov, Allemaal andersdenkenden, 129-132.
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Op welke manier worden transgender mensen gerepresenteerd in de televisieprogramma’s Hij
is een Zij en M/V/X?
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van de zes scripts zoals
omschreven door Van den Berg en Marinus en de twee tropes zoals omschreven door Johnson.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de theorie van Li over de rol die de omgeving speelt in de
representatie van trans mensen. Door middel van de deelvragen is er in de analyse onderscheid
gemaakt tussen twee niveaus. In de eerste twee deelvragen is er gekeken naar de representatie door
de deelnemers zelf en door de omgeving. Aan de hand van de resultaten van deze analyses zijn de
programma’s in de derde deelvraag vervolgens op meta niveau geanalyseerd waarbij ook (lokale)
contexten die van belang kunnen zijn zijn meegenomen.
Uit de analyse kwam naar voren dat trans mensen in Hij is een Zij en M/V/X zowel aan de
hand van dominante scripts en tropes als aan de hand van alternatieve scripts gerepresenteerd
worden. Doordat beide programma’s veel focussen op de medische transitie kwamen de “successful
trans” script en “medical intervention” trope het sterkst naar voren. De resultaten komen hierdoor
grotendeels overeen met de theorie uit het theoretisch kader waarin naar voren kwam dat transgender
representatie voornamelijk gericht is op de medische transitie. Daarnaast laat zowel Hij is een Zij als
M/V/X vooral binaire trans mensen zien die door het doorlopen van een medische transitie gelukkiger
zijn geworden. De programma’s passen daarmee in de ontwikkeling zoals Van den Berg en Marinus
deze omschrijven. Namelijk dat trans mensen niet meer worden gerepresenteerd als geïsoleerd en
gemarginaliseerd, maar als succesvol en omringt door familie en vrienden. In tegenstelling tot de
conclusie van Li kwam in dit onderzoek de rol van de omgeving in het verbreden van de representatie
niet naar voren. Dit komt doordat in de analyse naar voren kwam dat de omgeving niet voor een
verbreding van de scripts en tropes zorgt. Wel laat de omgeving zien wat hun proces en ervaringen
waren tijdens het transitie proces van hun familielid/partner. Omdat volgens Li het proces van
relationele familie besprekingen de representatie meer complex maakt, zou een analyse hiervan een
goede aanvulling kunnen zijn voor het onderzoek naar Nederlandse en Vlaamse representatie van
trans mensen in reality-televisie.
Naast binaire trans mensen wordt in Hij is een Zij ook een non-binaire deelnemer gevolgd. Bij
hen werden echter vooral de “pionier” en “pawn” scripts gevolgd waardoor er geen duidelijke invulling
wordt gegeven aan het alternatieve “non-binary” script. Ook in M/V/X volgt een van de deelnemers
een alternatief script. Doordat Ariane haar medische transitie al doorlopen heeft volgt zij het “posttransition” script. Doordat Ariane haar verhaal voornamelijk op controlegesprekken in het ziekenhuis
gericht is, ontbreekt ook bij dit alternatieve script een verdere invulling. Dit laat zien dat zelfs wanneer
er mogelijkheid is tot verbreding van de representatie, dit in beide programma’s niet altijd gebeurd.
Naast de alternatieve “non-binary” en “post-transition” scripts komt in Hij is een Zij het
“continuity” script naar voren. In tegenstelling tot de eerder besproken alternatieve scripts wordt aan
het “continuity” script wel invulling gegeven door het programma. Van den Berg en Marinus
omschrijven dit script als het idee dat je identiteit niet bepaald wordt door je lichaam. In Hij is een Zij
wordt dit script aangevuld doordat er gefocust wordt op dat passen niet van belang is voor je identiteit,
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dat je zelf bepaald welke stappen in de medische transitie je zet en dat genderdysforie niet voor
iedereen hetzelfde is. Hiermee wordt het script uitgebreid met het idee dat trans zijn voor iedereen
een unieke ervaring is waarin iemands eigen identificatie belangrijker is dan een medische transitie en
hoe de buitenwereld je ziet.
Dat er wordt afgeweken van de dominante scripts en tropes laat zien dat beide programma’s
de representatie verbreden. Dit laat zien dat de representatie in reality-televisie te gecompliceerd is
om in één script of tropes uit te drukken. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hoeveelheid
deelnemers die wordt gevolgd en de lange tijd waarover zij worden gevolgd. Doordat de deelnemers
gedurende verschillende gebeurtenissen worden gevolgd wordt een breder beeld laten zien van hun
leven. Hierdoor laten de programma’s zien dat trans zijn uit meer bestaat dan uit alleen een operatie
ondergaan. Dit is vooral bij Ariane duidelijk te zien. Gedurende de eerste aflevering wordt zij vooral
gevolgd terwijl ze controlegesprekken voert en praat over haar verleden. De focus ligt hierdoor sterk
op de medische transitie en op dat ze al sinds haar vroege jeugd weet trans te zijn. Dit verandert in de
derde aflevering wanneer ze meer over het heden vertelt en vertelt dat ze nog niet 100% gelukkig is
en nog op zoek is naar haarzelf. De lengte van het programma en de langere tijd waarover Ariane
gevolgd is zorgt er dus voor dat het mogelijk is om meer van haar te laten zien, waardoor haar
representatie verder gaat dan de dominante scripts en tropes. Het medium van reality-televisie waarin
meerdere trans mensen over langere tijd worden gevolgd, zorgt er dus voor dat trans mensen in Hij is
een Zij en M/V/X complexer worden gerepresenteerd dan enkel volgens de dominante scripts en
tropes. De dominante verhalen komen echter in beide programma’s duidelijk naar voren waardoor de
medische transitie en de dominante scripts en tropes alsnog centraal staan in de representatie van
trans mensen in Hij is een Zij en M/V/X.

Discussie
Met dit onderzoek is bijgedragen aan het academische debat rondom transgender
representatie in Europa, specifiek in Europese reality-televisie. Daarnaast zijn de door Van den Berg
en Marinus ontwikkelde scripts voor het eerst op deze wijze toegepast, hierdoor is ook de
bruikbaarheid van de scripts onderzocht. Het was hierdoor van tevoren niet duidelijk of de scripts
bruikbaar zouden zijn in het analyseren van de representatie in de programma’s. Tijdens de analyse
werd duidelijk dat de scripts geen volledig beeld geven van de representatie, omdat deze te complex
is om in één script te omschrijven. Desondanks zijn de scripts wel bruikbaar voor het analyseren van
de representatie. Door het gebruik van de scripts werd het namelijk duidelijk wanneer de verhalen
overlap vertoonden, ook wanneer dit op het eerste gezicht niet het geval leek te zijn. Dat niet alle
verhalen in de programma’s overlap vertoonden met de dominante scripts heeft daarnaast de
mogelijkheid geboden om de alternatieve scripts aan te vullen en hier een diepere uitwerking van te
geven. Hierdoor kon de theorie naast te worden toegepast, ook worden uitgebreid.
Het gebruik van de scripts en de tropes naast elkaar heeft daarnaast laten zien wat de scripts
toevoegen aan het debat over transgender representatie. De tropes bieden een beperkter aantal
mogelijkheden dan de scripts en zijn alleen maar gericht op trans zijn en de transitie. De scripts zijn
daarentegen minder strak omschreven rollen, waarin ook ruimte is voor onderwerpen die niet direct te
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maken hebben met trans zijn of met de transitie. Zo gaat het “victim” script meer over de gevolgen van
trans zijn en niet over hoe het voelt om trans te zijn. De scripts bieden hierdoor een goede aanvulling
voor het analyseren van transgender representatie.
Een beperking van dit onderzoek is dat, door enkel naar Nederland en Vlaanderen te kijken,
slechts één taalgebied geanalyseerd is. Hierdoor is de omvang relatief beperkt gebleven. Om een
volledige uitspraak te kunnen doen over de representatie van trans mensen in Europese realitytelevisie is hierom vervolgonderzoek nodig naar de representatie in meerdere Europese landen.
Daarnaast biedt één casus geen volledig beeld van de representatie binnen een land. Zeker in landen
zoals Nederland en Vlaanderen waar er vele onafhankelijke productiehuizen actief zijn die elk unieke
content produceren, is het noodzakelijk om naar meerdere programma’s te kijken van verschillende
productiehuizen. Vervolgonderzoek naar zowel representatie in andere Europese landen als naar
andere Nederlandse en Vlaamse programma’s wordt hierom aangeraden.
Naast dat onderzoek nodig is naar meer programma’s om een volledig beeld te krijgen van de
representatie binnen Europa, zou productieonderzoek een goede aanvulling zijn. Doordat er in dit
onderzoek enkel naar de afleveringen is gekeken kan er geen uitspraak worden gedaan over de wijze
waarop de representatie tot stand is gekomen. Hierdoor is het onduidelijk tot in hoeverre de
deelnemers zelf hun verhaal vertellen en hoeveel er wordt gestuurd vanuit de programmamakers.
Door middel van productieonderzoek kan worden bepaald wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor
de wijze waarop de representatie plaats vindt. Wanneer dit onderzocht is wordt duidelijker hoe de
representatie tot stand komt en welke factoren meespelen in het volgen dan wel afwijken van de
dominante scripts en tropes.
Naast de omvang is een mogelijke beperking de objectiviteit van mij als onderzoeker. Doordat
de uitwerking van de scripts en tropes in de meeste gevallen vooral uit grote lijnen bestaat, was het
grotendeels aan mij als onderzoeker om te bepalen wanneer de verhalen van de deelnemers de
scripts en tropes volgden. Ondanks dat dit zo objectief mogelijk gedaan is, zal dit nooit volledig
objectief zijn. Het is hierdoor mogelijk dat een andere onderzoeker tot deels andere conclusies komt.
Daarnaast merkte ik tijdens het analyseren dat ik, doordat ik zelf trans masculien ben, snel een eigen
mening vormde over de programma’s. Dit komt doordat ik de vertelde verhalen met mezelf vergeleek
en vanuit mijn eigen standpunt een oordeel velde over de kwaliteit ervan. Tijdens de analyse heb ik
geprobeerd mijn eigen mening zo veel mogelijk uit de resultaten te filteren en geen oordeel over de
kwaliteit van de representatie te geven, maar mij enkel op de scripts en tropes te focussen.
Alles bij elkaar genomen worden trans mensen in Hij is een Zij en M/V/X op diverse manieren
gerepresenteerd waarbij zowel dominante scripts en tropes worden gevolgd als alternatieve scripts.
Beide programma’s laten hiermee zien dat ze de representatie verbreden. Ondanks dat de
programma’s de representatie verbreden is het goed om ook kritisch naar de programma’s te kijken.
Ondanks dat er alternatieve scripts worden gevolgd, komen vooral de dominante scripts en tropes
vaak, onnodig, naar voren. Hierdoor blijven de dominante verhalen de overhand houden terwijl er
voldoende mogelijkheden zijn om hiervan af te wijken. Afwijken van de dominante scripts en tropes is
van belang omdat het bij de representatie van trans mensen niet alleen gaat over het informeren van
cis mensen, maar ook over het bestaansrecht van trans mensen. Wanneer de mediarepresentatie
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beperkt blijft tot de dominante scripts en tropes zullen alleen trans mensen die hieraan voldoen
worden geaccepteerd en erkend. De focus van de media op cis mensen in programma’s over trans
mensen draagt hieraan bij. Het volgen van de dominante scripts en tropes maakt de content voor cis
mensen beter te begrijpen, maar zorgt er daarnaast voor dat niet alle trans mensen worden
geaccepteerd en erkend. Desondanks blijft de focus in programma’s als Hij is een Zij liggen op het
bieden van begrijpbare content voor cis mensen. Volgens presentator Jan Kooijman moet er rekening
gehouden worden met kijkers die niks weten van het onderwerp, maar houden ze wel respect voor de
deelnemers.88 Kijkend naar de theorie en de resultaten van dit onderzoek blijkt echter dat, ondanks
dat de makers respect houden voor het onderwerp en de deelnemers, de representatie alsnog
bijdraagt aan het beeld dat trans zijn afhangt van een medische transitie en hoe iemand door cis
mensen wordt gezien. Ondanks dat de makers van Hij is een Zij het goed proberen te doen, wordt
hierdoor duidelijk dat de gevolgen van de keuze om laagdrempelige content te bieden waarschijnlijk
niet bekend is bij de makers. De focus van de makers zou hierom moeten veranderen. In plaats van
dat deze gericht is op hoe goed de content te begrijpen is voor cis mensen, zou de focus moeten zijn
hoe volledig de representatie is voor trans mensen. Alleen wanneer dit gebeurt kan het programma er
echt voor zorgen dat alle soorten trans mensen beter worden begrepen en niet alleen zij die voldoen
aan de dominante scripts en tropes.
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Bijlage
Bijlage 1: Uitwerkingen scripts en tropes
Succesful trans script (ST)
- Gebaseerd op het verhaal van progressie, voornamelijk van een succesvolle transitie.
- Succesvol verwijst hierbij naar het bereiken van zelfontwikkeling, een zoektocht naar geluk met een
focus op het vinden van je ‘authentieke’ zelf.
- Het script is grotendeels afhankelijk van een medisch discours en focust zich daardoor op het
lichaam.
- Bevat elementen van traditionele bekeringsverhalen, het benadrukt het verschil tussen een
ongelukkige ‘voor’ en gelukkige ‘na’ transitie.
- Verwijst ook naar de mate waarin iemand succesvol voldoet aan sociale normen van masculiniteit en
feminiteit, of te wel de mate waarin iemand passing is.
- De omgeving speelt een belangrijke ondersteunende rol, zij moeten de genderidentiteit van de trans
persoon bevestigen door juiste uitingen te geven over de fysieke veranderingen.
Pioneer script (Pi)
- Gebaseerd op de aanname dat er een noodzakelijke overeenkomst is tussen trans mensen en een
progressieve sociale en politieke agenda.
- Binnen dit script zijn er drie verschillende mogelijkheden:
1. Trans mensen als de voorhoede van het verbreken van dominante genderrollen.
2. Artiesten die ingaan tegen gendernormen. Trans wordt vaak geassocieerd met de artistieke avantgarde.
3. Cis mensen zoals chirurgen die gespecialiseerd zijn in geslacht veranderende operaties, zij zijn
pioniers in medische innovatie.
Pawn script (Pa)
- Er wordt instrumenteel verwezen naar trans mensen om bepaalde sociale of politieke realiteiten te
construeren.
- Dit script komt bijvoorbeeld naar voren wanneer trans mensen en trans rechten worden opgenomen
in homo nationalistische discussies, waarbij de opvattingen ondersteunen dat Nederland toleranter is
dan niet-westerse landen, oosterse landen, moslimlanden en moslim/niet westerse minderheden in
Nederland.
Victim script (V)
- Benadrukt de kwetsbaarheid van trans mensen, waarbij de agency van trans mensen vaak wordt
vergeten.
- Meldingen van buiten sluiten, discriminatie, pesten, vandalisme, name-calling, fysiek geweld en
moord.
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- Bepaalde factoren vormen een extra risico: een niet-Nederlandse nationaliteit, sekswerker zijn en
onderdeel van zijn een religieuze gemeenschap.
- Er zijn belangrijke ondersteunende rollen voor de cis perpetrators en recuers, hierbij is er overlap
met het “pawn” script.
Fringe script (Fri)
- Een mysterieus figuur die wordt gebruikt om een verhaal extra op te krikken. Dit kan bijvoorbeeld
een corrupte politicus zijn die trans sekswerker bezoekt.
- Kan ook voorkomen in literatuur of in omschrijvingen.
- De omschrijving is vooral gelijk aan die van een “freak”, trans mensen als mensen met inside
informatie over het leven buiten het normale.
Fraud script (Fra)
- Trans mensen worden omschreven als gender “bedriegers”.
- De schrijver ziet iemands geboortegeslacht als authentiek en onaantastbaar.
- Trans mensen kunnen succesvol zijn in het verbergen van hun “echte” genderidentiteit, maar
uiteindelijk zal de waarheid altijd naar boven komen. Het woord “actually” wordt daarbij veel gebruikt.
- Het kan ook onbewust gebeuren doordat schrijvers bijvoorbeeld de verkeerde voornaamwoorden
gebruiken.
- wordt vooral veel gebruikt bij artikelen over trans mensen die veroordeeld zijn voor criminele
activiteiten.
Born in the wrong body trope (B)
- Gebaseerd op het idee dat iemand altijd geweten heeft trans te zijn, in plaats van dat het een keuze
is.
- Laat een levenslange worsteling met je genderidentiteit zien die in iemands kindertijd al begon.
- Bij trans mannen is een levenslange afkeer tegen vrouwelijkheid te zien.
- Een nadruk op een bewustzijn van lichamelijke verschillen in de kindertijd en de veranderingen in de
pubertijd, dysforie wordt daarbij zichtbaar tijdens het begin van de pubertijd.
- Een focus op herinneringen uit de kindertijd en adolescentie om een transgender identiteit te
bevestigen. Hierdoor wordt het een onschuldige onwetendheid in plaats van een maatschappelijke
ontwikkeling of keuze.
Medical intervention trope (M)
- “It’s a Medical Condition that Needs to Be Treated”.
- Een focus op een medische transitie als pad naar een succesvolle en complete transitie.
- Prominente artsen komen aan het woord om een medische ingrijpen als noodzakelijke stap voor een
succesvolle transitie te onderbouwen.
- Versterkt de autoriteit van het medische model en de diagnostische criteria wat betreft de rol van
lichamelijk ongemak en het verlangen naar lichaamsaanpassingen voor trans mensen.

43

- Operaties worden gezien als uitsluitend en noodzakelijk lichamelijk. Het wordt omschreven als iets
feitelijks en als een eenvoudige beslissing.
- Gebaseerd op een transnormatieve ideologie van biologische ideeën over wat een mannelijk en
vrouwelijk lichaam is.
- Hormonen en top-surgery worden als noodzakelijk bestempelt voor trans mannen.
- Een geslachtsoperatie wordt voor trans mannen als minder noodzakelijk bestempelt. Dit komt door
de kosten, de complicaties of een persoonlijke keuze.

Bijlage 2: Analyseschema Hij is een Zij
Aflevering 1:
Tijdscode:
00:00
–
00:50
00:51
–
01:02

Deelnemer:

Onderwerp:

Iedereen

Vragen:
- is transgender zijn een trend?

Leader

01:03
–
03:53

Finn

03:54
–
07:30

Maria

07:31
–
10:55

Emma

Leader: “In hij is een zij volg ik acht transgender
personen, allemaal geboren in een lichaam die niet
past bij hoe ze zich van binnen voelen. Ik volg ze
tijdens hun transitie, en dat is vaak een lange weg met
ups en downs.”
- Jan bezoekt Finn op zijn werk bij defensie.
- Jan volgt samen met Finn vecht training
- Er wordt over Finns verleden verteld, hierbij worden
foto’s gebruikt.
- Finn laat Jan foto’s zien van zijn begintijd in defensie
voordat hij in transitie was. Hij draagt daarop een rok
en hakken. Finn benoemd dat hij nu gelukkiger is.
- Er wordt benoemd hoe veel opener en gelukkiger
Finn is na zijn coming-out en dat hij ook voor operaties
al volledig met de mannen mee deed.
- Er wordt over Maria’s verleden vertelt. “Kwam Maria
als jongen ter wereld” Er wordt benoemd dat ze gepest
werd door haar vrouwelijke gedrag.
- Er wordt benoemd dat Maria zich sterker dan ooit
voelt nadat ze ontdekte en toegaf als vrouw te willen
leven. Hierbij wordt ook benoemd dat ze van Zeist
terug wil verhuizen naar haar geboorteplaats in
Drenthe
- Er wordt benoemd dat Maria net begonnen is aan
haar medische transitie en binnenkort een aantal
operaties heeft.
- Jan benoemd dat er veel veranderd is bij Maria sinds
de laatste keer dat hij haar zag.
- Maria leest voor uit een dagboek waarin ze haar
fysieke veranderingen bij houdt.
- Maria vertelt over dat haar seks drive en drang om te
winnen omlaag is gegaan door hormonen.
- Emma stelt zichzelf voor waarbij ze noemt als jongen
en Gijs geboren te zijn.
- Ze geeft een spoedcursus trans zijn.
- “transgender zijn is saai, maar je bent wel uniek”
- Emma laat foto’s maken van zichzelf om haar
transitie vast te leggen.

Dominante
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts

- Een lichaam
dat niet past bij
hoe ze zich
voelen (B)
- Gelukkiger en
opener na
transitie (ST)
- Masculien (ST)
- Focus op
Finns verleden
(B)

- Deed al voor
medische
transitie met
de mannen
mee

- Werd gepest
(V)
- Sterker na
coming-out (ST)
- Medische
transitie (ST/M)
- Focus op
Maria’s verleden
(B)
- Sociale
normen van
vrouwelijkheid
(ST)

- Van jongs af
aan al signalen
(B)
- Op medische
transitie gericht
(ST/M)

- Verbergt
trans zijn niet
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10:56
–
11:28
11:29
–
15:07

Iedereen

15:08
–
17:49

Finn

17:50
–
21:11

Maria

Inaya

- Emma heeft met haar foto een prijs gewonnen
waarop ze weinig aan heeft en ze zegt dat je daarop
kan zien dat ze trans is
- Ze legt uit waaraan ze merkte dat ze trans is, ze
benoemd hierbij dat ze bijv graag jurken draagt, ander
gedrag, lang haar.
- Jan praat met haar over of ze een geslachtsoperatie
wil om haar 18, Emma benoemd zelf dat ze dit wil en
begint hier ook zelf over.
- Jan praat met de ouders van Emma over wanneer zij
iets merkten.
- De vader benoemd dat ze achteraf hoorden dat
Emma zich vrijer ging gedragen toen ze als meisje
naar school ging, maar dat het niet was dat ze zich
daarvoor belemmert voelde.
- Ze praten ook over wie Emma is, dat ze
temperamentvol is.
Vragen:
- Nederland is een walhalla voor transgender
personen?
- Jan praat met Inaya over dat ze gaat verhuizen en
dat ze uit Pakistan komt
- Er wordt over Inaya’s verleden verteld waarbij foto’s
worden laten zien. De focus ligt op dat Pakistan niet
accepterend is.
- Jan vraagt wat ze deed om er meer uit te zien zoals
ze zich voelde.
- Ze benoemt vaak dat ze zich als een man moest
gedragen volgens haar familie.
- Jan vraagt waarom ze in Pakistan trans mensen niet
accepteren.
- Inaya zegt dat het haar nooit heeft gestopt, maar dat
ze op haar 18de toen ze een ID kon krijgen vluchtte van
haar familie.
- Ze lunchen samen met Finns collega Bas.
- Jan noemt dat Bas Finn nog kende als vrouw.
- Bas verteld over hoe Finns coming-out voor hem
was.
- Bas noemt dat het voor hem wennen was en noemt
daarbij Finns deadname en dat hij zich daar aan het
begin in vergiste.
- Finn zegt dat het volgens hem uitmaakte dat doordat
hij er open in was de rest er ook open konden zijn.
- Finn verteld dat het voor hem niet zwaar was.
- Bas verteld over het zien van Finns fysieke transitie.
- Jan vraagt Finn over hoe het internationaal is om
trans te zijn in het leger.
- Maria laat Jan een beeld zien dat ze gekleid heeft
van een penis en vagina op 1 lichaam. Daarbij hoort
een schilderij waarop staat “gender is between your
ears! Not between your legs!”.
- Jan benoemt dat Maria nog een penis heeft waarop
Maria benoemd dat ze de geslachtsoperatie niet gaat
doen, ondanks dat ze eerder heeft gezegd die operatie
wel te willen.
- Ze vertelt dat ze erachter kwam dat ze alleen de
geslacht veranderende operatie wou omdat ze bang
was dat de maatschappij haar anders niet zou zijn als
vrouw of dat ze geen relatie zou kunnen krijgen.
Daarom heeft ze besloten de operatie niet te doen.

- Vrijer na
coming-out (ST)

- Moest vluchten
door haar
familie (V)
- Focus op
Inaya’s verleden
(B)
- Dat Inaya
moest vluchten
(B)

- De omgeving
vertelt over de
fysieke
veranderingen
(ST)
-

- Dat iemand
Finn nog als
vrouw kende
(B)

-

- benoemd
expliciet dat
haar gender
niet bepaald
wordt door
haar fysieke
lichaam.
- Dat niet alle
trans mensen
een afkeer
hebben tegen
alle
kenmerken
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21:12
–
21:55
21:56
–
26:28

Iedereen

26:39 -

Emma

Inaya

- Maria vertelt dat ze gedate heeft met mannen die er
oke mee zijn dat ze geen geslacht veranderende
operatie wil.
- Jan vraagt hoe het voor haar is omdat veel trans
mensen een grote afkeer hebben tegen hun
geboortegeslachts, Maria legt uit dat zij daar geen last
van heeft en dat het voor iedereen anders is waar die
last van heeft.
- Ze legt uit dat ze niet het woord piemel/penis wil
gebruiken maar daarom fenis gebruikt.
Vragen:
- Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
- Ze praten over de Henna op Inaya’s hand.
- In voice-over wordt met foto’s verteld hoe Inaya
vluchtte en naar de hoofdstad trok waar ze als vrouw
begon te leven.
- Inaya vertelde dat ze zonder artsen aan zelfmedicatie
begon. En dat ze het bij de Hijra gemeenschap leerde.
- Jan vraagt over de hormonen haar als zichzelf lieten
voelen wat ze bevestigt.
- In voice-over verteld Jan dat Inaya zich actief inzette
en ook voor verandering van wetgeving heeft gezorgd.
Hierdoor werd ze ook kwetsbaarder en door een foto
op sociale media ziet haar familie haar als vrouw
waardoor ze moest vluchten uit Pakistan door
dreigementen uit haar familie.
- Inaya verteld over de bedreigingen. Jan vraagt of ze
zonder de bedreigingen zou zijn gebleven waarop ze
ja antwoorde.
- Jan vraagt hoe ze zich in Nederland voelde. Inaya
verteld dat ze eerst aangehouden werd en in een
detentiecentrum asiel moest aanvragen en daarna na
het AZC werd gebracht.
- Jan vraagt of het veilig is voor Inaya om erover te
vertellen op Nederlandse tv en waarom ze erover wil
vertellen.
Inaya antwoord dat ze hoopt dat het andere mensen in
haar situatie kan helpen.
- Emma filmt zichzelf in de auto met haar moeder naar
het VU voor een gesprek daar na een jaar.
- Emma zegt dat ze hoopt meer over remmers te
horen.
- Emma verteld over het gesprek en dat het goed ging
en ze nieuwe gesprekken krijgt.
- Emma verteld over hoe het corona virus er mogelijk
voor zorgt dat ze nu geen hormoonremmers kan
krijgen door het corona virus.
- Jan vraagt aan Emma’s ouders hoe het er nu voor
staat en wat er aan komt. Jan vraagt waar Emma het
meest bang voor is.
- Haar vader verteld dat ze al een speech had
geschreven voor een feestje als ze haar eerste
remmers zou krijgen.

van hun
geboortegesla
cht

- moest vluchten
vanwege dat ze
trans is (V)
- Stond vooraan
bij de beweging
voor meer
lgbtq+ rechten in
Pakistan (Pi)
- Vluchtte naar
Nederland (Pa)
-

- is zonder
artsen in
medische
transitie
gegaan.

- Gericht op
medische
transitie (ST)
- Focus op
begin pubertijd
(B)
-

Aflevering 2:
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Tijdscode:
00:00
–
00:36

Deelnemer:

Onderwerp:

Iedereen

00:37
–
00:49

Leader

00:50
–
04:33

Jules

04:34
–
08:23

Ilona

Vraag:
- Wat is jouw oude naam.
Twee noemen deze. De rest niet, zij zijn hier ook stellig
over dat ze dit niet vertellen.
“In hij is een zij volg ik acht transgender personen,
allemaal geboren in een lichaam die niet past bij hoe
ze zich van binnen voelen. Ik volg ze tijdens hun
transitie, en dat is vaak een lange weg met ups en
downs.”
- Jules laat zijn kledingkast vol pakken zien.
- Jan verteld wat Jules studeert en sinds wanneer hij in
transitie is naar man
- Ze bespreken Jules’s kledingkast en Jules verteld dat
hij altijd al mannenkleding droeg
- Voice-over van Jan over Jules met foto’s van vroeg,
waarna Jules verteld over zijn pubertijd en hoe
borstgroei voor Jules was. Hij verteld over zijn afkeer
naar borsten en benen/oksels scheren en dat veel
mensen erover spraken wat voor hem niet fijn was.
- Jules verteld dat hij lang ook niet wist wat hij was, wel
dat hij geen meisje was, maar dat de stap naar man
groot was omdat hij dacht dat hij dan moest zijn als de
jongens van zijn school.
- Jan verteld dat Jules door de worsteling met zijn
genderidentiteit stopte met school en thuis kwam te
zitten. Jules verteld dat de gesprekken bij het vu lang
duurde omdat ze daar willen dat hij stabiel was voordat
hij met hormonen begon.
- Jules verteld dat worden aangenomen bij zijn
opleiding ervoor heeft gezorgd dat hij weer positief in
het leven kwam te staan.
- Ilona zoekt samen met Jan en haar dochter een pruik
uit.
- Voice-over van Jan over wie Ilona is en dat ze sinds
2 jaar als vrouw leeft.
- Ilona vertelt dat ze door het leven gaat zonder haar,
maar dat ze wel wil weten hoe het is met haar omdat
mensen nu of het idee hebben dat ze of chemo heeft
gehad of haar als man zien en dat een pruik helpt om
te passen.
- Voice-over met oude foto’s van Ilona. Jan vertelt dat
Ilona al wist dat ze zich niet prettig voelde in haar
lichaam maar dit verborgen hield en er na 56 jaar
vooruitkwam dat ze zich vrouw voelt.
- Jan benadrukt dat ze iets ouder is dan de gemiddelde
deelnemers en dat ze daardoor in een andere fase
heeft en een dochter heeft aan wie ze het moet
vertellen.
- Nina verteld hoe het voor haar was toen haar moeder
uit de kast kwam. Ilona verteld dat ze bang was dat ze
anders naar haar ging kijken maar dat hun band beter
is geworden.
- Nina vertelt dat ze eerst dacht dat Ilona zonder pruik
naar huis zou gaan maar dat ze nu twijfelt.
- Finn volgt een schiet training welke Finn als beste
uitvoert.

08:24
–
11:37

Finn

Dominante
Script/Tropes:

Alternatieve
scripts:

- Een lichaam
dat niet past bij
hoe ze zich
voelen (B)
- Ongelukkig
voor transitie
(ST)
- Dat Jules altijd
al
mannenkleding
droeg (B)
- Afkeer tegen
veranderingen
tijdens pubertijd
(B)

- Zijn leven
werd beter
door het
starten van z’n
opleiding.
-

- Betere band
met haar
dochter na
coming-out (ST)
- Kijken naar
een pruik om
beter te passen
(ST/M)
- Wist al langer
dat ze zich niet
goed voelde in
haar lichaam (B)

- Leeft als
vrouw zonder
haar.
Omgeving:
- niet overtuigd
dat Ilona een
pruik koopt

Omgeving:
- opener na
coming-out (ST)

- Jongensachtig
gedrag met
focus op
wapens (ST)
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11:38
–
12:30

Iedereen

12:31
–
16:47

Maria

16:48
–
19:45

Ilona

- Jan vraagt of Finn vroeger vaak gedroomd heeft van
met wapens in de weer zijn en dat hij dat vroeger ook
had.
- Jan vraagt naar wat Finn voor operaties heeft gehad
en wat er nog gepland staat. Hij vertelt dat hij er drie
heeft gehad en dat hij nog een operatie krijgt om een
piemel te krijgen waarna Jan vraagt hoe dat werkt. Jan
vraagt of de piemel het dan meteen doet. Finn verteld
dat hij ook een blasbuis verlening wil omdat hij dan
staand kan plassen. Jan vraagt of je kan kiezen hoe
groot het is en Finn verteld dat dat niet kan en dat het
met mazzel 13 cm kan worden.
- Het gesprek verloopt heel feitelijk en Finn toont
weinig emoties
Vraag:
- Vind je het cool om anders te zijn?
Er wordt gezegd dat ze het irritant vinden omdat
mensen denken dat je anders bent op een manier die
niet klopt. Ze zeggen ook dat ze niemand kennen die
het cool vindt. Nanoah zegt wel dat hen het fijn vindt
niet zo saai te zijn als alle cis hetero mensen. Emma
zegt dat iedereen anders is, Maria beaamd dit.
- “Maria gebruikt nu zo’n 6 maanden hormonen en na
lang wachten staat haar medische transitie nu op het
punt om te beginnen” verteld Jan aan het begin.
- Jan verteld daarna dat Maria nu weer in Drenthe
woont na in Zeist te hebben gestudeerd.
- Beelden van Maria’s verhuizing.
- Jan verteld dat het een grote stap was omdat Maria
veel gepest werd met haar vrouwelijke gedrag. Jan en
Maria hebben een jaar eerder ook daar met elkaar
gesproken, op het depressie bankje zoals Maria het
noemt.
- Jan vraagt aan Maria hoe het is om terug te zijn nu
ze er weer een jaar woont.
- Maria verteld dat het thuiskomen is in je lichaam, je
geest qua dat ze weet wat ze voelt en dat het
thuiskomen is in de cultuur, de taal, de mentaliteit.
- Jan vraagt of Maria haar vroegere pesters nog tegen
is gekomen en Maria verteld dat ze vooral voelt dat het
de pesters niet is gelukt en de pesters vooral
wegdoken toen ze haar zagen en dat ze nu puur
haarzelf is.
- “Gelukt dus? Maar nog niet helemaal jezelf, want” –
Jan. Waarop Maria verteld dat ze nog operaties heeft
staan voor haar gezicht en een borstvergroting.
- Jan vraagt wat er exact gaat gebeuren qua operaties
en hoe dat werkt. Ze vertelt dat ze chirurg gaat kijken
wat bij haar gezicht past en dat het geen modelplaatjes
zijn. Jan zegt dat ze dan dus niet voor de neus van
Kim Khardasian heeft kunnen kiezen waarop Maria
zegt dat dat ergens anders had gekund maar daar niet.
- Maria legt uit hoe de operatie van haar ademsappel
werkt. Waarop Maria zegt dat die van haar groter is
dan die van Jan. “Ja ademsappel dan he” antwoord
Jan.
- Ilona past een blonde pruik. Ilona en haar dochter zijn
beide enthousiast. Ilona zegt dat het toch ook een
stukje vrouw zijn is wat erbij hoort.

- Medische
transitie (ST/M)
- Focus op dat
hij vroeger al
droomde van
met wapens in
de weer zijn (B)
- De operatie
wordt als iets
feitelijks en
noodzakelijks
besproken (M)

- Medische
transitie (ST/M)
- Veel gepest
met haar
vrouwelijke
gedrag (V)
- Dat Maria nog
niet helemaal
zichzelf is omdat
er nog operaties
aankomen (M)
-

- Dat haar een
stukje vrouw zijn
is wat erbij hoort
(ST/M)

Omgeving:
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19:46
–
22:03

Finn

22:04
–
25:07

Jules

- Jan zegt dat haar op haar hoofd hoe dan ook even
wennen is, laat staan een vrouwelijk kapsel omdat
Ilona haar hoofd al 30 jaar kaalscheert.
- Nina zegt dat het heel anders was dan verwacht
omdat het een heel ander beeld geeft in Ilona’s
gezicht.
- Jan zegt “en daarvoor toen het nog je vader was zeg
maar” waarop hij vraagt hoe Nina Ilona nu noemt
waarop Nina zegt dat ze haar Ilona noemt omdat papa
niet prettig voelt omdat het een mannelijk woord is.
Maar dat mama ook raar voelt omdat ze niet uit haar
gekomen is.
- Jan vraagt of als Nina terugkijkt naar haar jeugd of er
dan niet iets was waarbij ze kon weten dat dit het was.
Waarop Nina ja zegt omdat er vroeger iets van een
rem op zat en dat het nooit was dat Ilona een macho
man was, dat ze altijd al zacht was en dat het beste
wat ze kan bedenken dat Ilona vroeger liever
vrouwendouche gel kocht. Nina gebruikt tijdens het
gesprek papa en hij.
- Jan vraagt aan Nina of er kanten waren waar Nina
moeite mee heeft gehad. Nina verteld dat ze aan het
begin het vooral lastig vond dat papa 58 jaar heeft
moeten leven als iemand die die eigenlijk niet was.
- Finn filmt zichzelf en verteld over pride maand en dat
dat eraan komt en hij daar zin in heeft omdat iedereen
zichtbaar kan zijn.
- Hij vertelt dat hij zelf de boot op mag na jaren aan de
kant en dat het het speciaal maakt dat hij in uniform
dat mag doen en dat hij trots is op zijn uniform. Pride is
nodig volgens hem omdat nog niet iedereen het
accepteert.
- Hij zegt dat er weinig trans mensen zijn binnen
defensie en dat het goed is als er wordt laten zien dat
er trans mensen binnen defensie zijn.
- Beelden van de canal parade van pride. Finn zegt dat
hij eerder op de boot moest zijn omdat het hem zo
trots maakt.
- Jan zegt tegen Jules dat hij blij is dat ze allebei een
dames fiets hebben waarop Jules zegt dat zijn fiets
genderneutraal is.
- Hij zegt dat zijn fiets geen stang nodig heeft…
waarop jan zegt “mooi, eigenlijk net als bij mensen heb
je ook niet altijd een stang nodig.”
Jules zegt hierop: “precies, ik heb zelf ook geen stang
nodig dus mijn fiets ook niet.”
- Ze fietsen naar Jules school waar hij muziektheater
speelt en hij binnenkort een ingrijpende operatie
ondergaat waarbij onder ander zijn borsten worden
weggehaald.
- Jules doet Make-up op voor het stuk. Jan verteld dat
hij het tijdens zijn dansopleiding het soms lastig vond
dat hij pakjes moest dragen waarbij je alles kon zien
en of dat voor hem niet nog lastiger is.
- Jules zegt dat hij het soms wel lastig vindt om
mannen te zien die dan geen binder hoeven te dragen
terwijl hij met een open blouse voor jan staat. Jan zegt
dat hij dacht dat binders strakker zaten en Jules zegt
dat dat met nieuwe wel zo is maar dat deze

Omgeving:
- Vragen of er
vroeger
signaleren
waren dat Ilona
trans was (B)
- Dat er wel al
signalen waren
(B)
- Biologische
ideeën van
mannen en
vrouwen (M)
- Sociale ideeën
van mannen en
vrouwen (ST)
- Lang moeten
leven als
iemand die ze
niet is (B/M/ST)

- Belang van
pride voor
zichtbaarheid
(Pi)
- Belang van
zichtbaarheid
van trans
mensen binnen
defensie (Pi)
-

- Focus op
medische
transitie (ST/M)
-

- Jules fiets op
een “dames”
fiets en zegt
zelf ook geen
stang nodig te
hebben om
man te zijn.
- Vind makeup niet
vrouwelijk.
- Benoemd dat
hij met makeup al iets kon
doen voordat
zn medische
transitie startte
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28:08
–
28:46

Iedereen

28:47
–
27:42

Ilona

uitgelubberd is en dit daarom zn chille binder is voor zn
optredens.
- Jan vraagt of Jules make-up dragen lastig vindt.
Jules zegt dat hij make-up niet als iets vrouwelijks ziet
en hij voordat hij aan hormonen zat en geen baard had
met make-up een baard maakte en make-up gebruikte
om er mannelijker uit te zien. Jules zegt dat dat hem
hoop gaf in de tijd dat hij nog geen hormonen kon
krijgen om dan toch wel iets te kunnen doen.
- Beelden van Jules toneelstuk.
Vraag:
- Hoe jonger je begint met je transitie hoe mooier je
wordt.
De vrouwen zeggen grotendeels in veel gevallen wel.
De mannen zeggen dat het niet zo zeer mooier is maar
wel makkelijker.
Emma zegt dat iedereen mooi is. Maria die naast
Emma zegt dat het niet zo zeer mooi is, maar dat ze
wel jaloers is op Emma omdat zij niks hoeft te laten
verbouwen aan haar gezicht en zij wel.
- Ilona krijgt make-up op. Jan vraagt of Nina de eerste
keer make-up van Ilona heeft meegekregen. En of
Nina Ilona tips kon geven waarop Nina ja zegt.
- Jan vraagt aan Ilona of ze het moeilijk vindt om te dat
jonge kinderen het soms al weten en het daardoor
makkelijker hebben om er fysiek uit te zien zoals te
willen. Ilona zegt dat dat zo is en dat ze vanaf haar
twaalfde al wist dat ze geen normaal jongetje was
maar thuis de ruimte niet kreeg. Maar ze zegt dat dit is
wat het is en dat ze gelukkig is, gelukkiger dan ooit.
- Ilona zegt dat de kans groot is dat ze met een pruik
naar huis gaat. Ilona is heel blij met haar pruik en zegt
niet te kunnen wachten om de straat op te gaan.

- Gelukkiger na
coming-out (ST)
- Ze gaat met
een pruik naar
huis (ST)
- Belang van er
lichamelijk uit
zien van je
gender (ST)
- Wist al van
jongs af aan dat
ze trans is (B)

Omgeving:

Omgeving:
27:43
–
30:02

Maria

- Maria filmt zichzelf terwijl ze onderweg is naar haar
neus en adamsappel operatie.
- Voice over van Jan dat Maria vandaag aan haar
medische transitie begint.
- Maria zegt dat ze de afgelopen dagen alleen maar
heeft zitten voelen omdat het anders wordt.
- Voice over van Jan dat Maria hoopt dat door de
operatie de genderdysforie in haar gezicht afneemt en
dat haar spiegelbeeld klopt bij hoe ze zich van binnen
voelt.
- Maria wordt bijgestaan door haar moeder.
- Maria laat haar adamsappel nog even op beeld
zetten voor ze geopereerd wordt.
- Beelden van Maria na de operatie en een gesprek
terwijl ze nog wat suf is van de pijnstillers. Ze is heel
blij en moet huilen na afloop van blijdschap. “Eindelijk
ben ik wie ik had moeten zijn.” zegt ze.

- Medische
transitie (ST/M)
- Dat ze eindelijk
is wie ze had
moeten zijn na
de operatie
(ST/M)

Deelnemer:

Onderwerp:

Dominante
Scripts/tropes

Iedereen

- Vraag:
Ben je ooit tevreden met jezelf?

Aflevering 3:
Tijdscode:
00:00
–
00:42

Alternatieve
Scripts
- Verbreden
van hun leven
buiten trans
zijn
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Veel zeggen nu nog niet, maar komt wel en dat dat
niet komt doordat ze trans zijn maar doordat ze mens
zijn.
00:43
–
00:53
00:54
–
04:22

Leader
Nanoah

- Jan Nanoah praten over Nanoah’s naam en hen legt
uit waar de naam vandaan komt
- Voice-over van Nanoah’s verleden met foto’s plus
uitleg over pronouns en non-binair
- Nanoah wordt gevolgt terwijl hen een lezing gaat
geven over non-binair zijn. Jan vraagt aan Nanoah hoe
het voelt om non-binair te zijn.
- Nanoah zegt dat het gaat om wat je voelt. Jan vraagt
waarom Nanoah niet als meisje door het leven gaat
met mannelijke kenmerken.
- Ze praten over Nanoah’s pubertijd en lichamelijke
veranderingen
- Jan vraagt naar Nanoah’s top surgery

- Medische
transitie (ST)
- Focus op het
verleden (B)

04:23
–
09:08

Emma

- Gericht op
paarden en
make-up wat
beide typische
meisjes dingen
zijn (ST)
- Worsteling van
jongs af aan (B)
-

09:09
–
14:30

Inaya

- Beelden van Emma op de manege en foto’s met
voice-over van Jan dan haar pubertijd eraan komt.
- Emma vertelt in de camera dat ze voelt dat ze in de
pubertijd komt.
- De hobby’s van Emma worden genoemd en Jan lakt
samen met Emma zijn nagels.
- Jan vraagt of Emma het erg vindt dat ze trans is,
waarop Emma zegt dat ze dat niet vindt.
- Emma vertelt dat vooral het vertellen aan andere het
lastig kan maken.
- Ze bespreken Emma’s woede die soms op komt.
- Emma vertelt over de therapie die ze voor haar
woede probleem volgt.
- Jan praat met Emma’s vader over Emma hoe zij met
Emma om gaan.
- Jan vraagt of ze wel eens gedacht hebben of ze er
wel zo vol in mee moeten gaan met Emma’s gender.
- Emma’s vader vertelt dat ze aan het begin wel bang
zijn geweest het niet te veel te willen pushen.
- Emma’s vader vertelt over pubertijdsremmers.
- Inaya richt haar woning in terwijl inaya en jan in
voice-over erover vertellen
- Jan komt Inaya feliciteren met haar nieuwe huis.
- Voice-over met foto’s over Inaya’s vlucht naar
Nederland.
- Ze bespreken Inaya’s huis.
- Er zijn vrienden van Inaya bij haar thuis en ze
bespreken de henna op Inaya’s hand.
- Alle vrienden van Inaya zijn ook gevlucht. Sam is
vanwege zijn homoseksualiteit uit pakistan gevlucht.
Hij vertelt dat hij haar kende van video’s omdat ze de
ster was in Pakistan.
- Jan vraagt aan Sam wat het voor hem betekende dat
Inaya zich zo openlijk uitsprak voor hun rechten.
- Jan praat met de andere twee vrienden over dat ze
ook moesten vluchten om wie ze zijn. Een legt uit hoe
ze door haar familie behandeld werd en dat ze
seksueel misbruikt werd door de imam als
minderjarige. Ze vertelt dat ze zich ook in Nederland
niet veilig voelt.

- Zowel Inaya
als haar
vrienden
moesten
vluchten omdat
ze LGBTQ+ zijn
(V)
- Er wordt
benoemd dat
Inaya een ster
was in Pakistan
(Pi)
-

- Is non-binair
- Nanoah gaat
in tegen Jan
dat alleen
trans mensen
hun gender
moeten
verdedigen.
- Wijkt af van
biologische
ideeën over
vrouwelijke of
mannelijke
lichamen
- Focus op
Emma’s
hobby’s
- Focus op
andere
aspecten van
Emma naast
haar trans zijn

- Focus op
Inaya’s nieuwe
huis
- Ze
benoemen dat
ook Nederland
niet veilig is
voor trans
mensen
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14:31
–
15:19

Iedereen

15:20
–
17:57

Jules

17:58
–
20:42

Nanoah

20:43
–
25:15

Inaya

- Inaya vertelt dat ze twijfelen omdat ze wegvluchtte
om hier een veilig leven te hebben, maar dat ze dat
hier eigenlijk ook niet hebben en dat ze daardoor wel
twijfelde over waarom ze zijn vertrokken. Ze vertellen
wel dat terugggaan geen optie is omdat het strafbaar is
waar ze vandaan komen.
Vraag:
- Wat is je minst favoriete lichaamsdeel
De masculiene zeggen heupen/billen
De feminiene billen, voeten, borst
- Jules vlogt en laat zn baard zien
- Ze zijn op Jules opleiding na het toneelstuk.
- Jan vertelt over dat Jules nu twee jaar testosteron
gebruikt en binnenkort top surgery krijgt. Jules laat zn
beenhaar zien.
- Ze bespreken jules transitie en dat hij voordat hij aan
testosteron begon al een hoger level testosteron had
dan natuurlijk is bij een vrouw en dat dat voor het vu
een fysieke verklaring was voor zijn genderdysforie.
- Jan vraagt of Jules krachtiger op toneel is dan op
straat. Jules legt uit dat hij op toneel zn binder vergeet
maar op straat met zn schouders naar voren loopt.
- Jules vertelt over zijn top surgery en hystectomie.
- Ze praten over Jules’s zn ongesteld zijn vroeger en
hoe dat voor hem was.
- Nanoah maakt zich klaar voor hun lezing
- Jan vertelt in voice-over over Nanoah’s lezingen en
dat vandaag bijzonder is omdat het internationale
transgender gedenkdag is.
- Een stuk van Nanoah’s lezing wordt laten zien.
Nanoah vertelt over hoe er op hen gereageerd wordt in
het openbaar en het buiten hokjes vallen. Ook noemt
hen cijfers over discriminatie richting trans mensen en
richting henzelf omdat hen een X in hun paspoort
krijgt.
- Vragen uit het publiek aan Nanoah
- Jan doet samen met Inaya en Nancy boodschappen.
- Jan noemt dat het stereotype is dat de dames aan
het koken zijn en hij zit te kijken.
- Jan vraagt of het trans zijn hun verbindt. Inaya verteld
dat het meer is, trans zijn, vluchtelingen, bicultureel,
moslim achtergrond.
- Inaya vertelt hoe Nancy haar geholpen heeft met
dingen als scholing.
- Nancy vertelt dat ze vooral veel aan de morele steun
hebben.
- Nancy vertelt over hoe ze op straat lastig wordt
gevallen door mannen. Ze denkt dat het komt doordat
mannen trans als een seksueel object zien. Inaya
vertelt dat die mensen overdag vaak transfobisch zijn
en in de nacht achter hen aan komen en dat dat in
Pakistan ook gebeurt.
- Jan noemt in voice-over dat Inaya aan hormonen zit
en nu tevreden is hoe ze is en geen operaties hoeft.
- Inaya vertelt dat ze kinderen wil en daarom twijfelt om
sperma te doneren en laten invriezen aan de
spermabank om biologisch kinderen te kunnen krijgen,
maar dat ze dan moet stoppen met hormonen.
- Jan vraagt aan Inaya hoe het is om geen kind te
kunnen krijgen, Inaya vertelt dat ze geen

- Focus op Jules
zn baard (ST)
- Focus op Jules
als artiest en dat
hij zich daar
vrijer voelt. (Pi)

- Focus op
Jules zn
opleiding
- Fysieke
verklaring voor
dat iemand
trans is
-

- Cijfers over
discriminatie
richting trans
mensen (V)
- Geeft een
lezing (Pi)

- Een x in hun
paspoort

- Focus op
stereotype
rolverdeling (ST)
-

- Inaya hoeft
geen
operaties, hier
wordt echter
weinig op
ingegaan.
- Inaya
benoemd dat
ze zich niet
minder vrouw
voelt omdat ze
geen kind kan
dragen.
- Focus op dat
Inaya en
Nancy meer
gemeen
hebben dan
enkel dat ze
trans zijn.
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25:16
–
25:48

Iedereen

25:49
–
29:50

Jules

genderdysforie krijgt van het idee om geen kind te
kunnen dragen. Ze vertelt dat ze het ook positief ziet
dat ze geen kind kan krijgen en veel seks kan hebben.
Vraag:
- Kan je kinderen krijgen?
Ze zeggen allemaal dat het in theorie kan, maar veel
zeggen dat het lastiger is om verschillende redenen.
- Jules vlogt over dat hij over 3 dagen geopereerd
wordt en zn tas in pakt.
- Voice-over van Jan dat dit Jules zn eerste en laatste
operatie is van zijn medische transitie.
- Vlog van Jules die naar het ziekenhuis rijdt met zn
moeder.
- Vlog van Jules in het ziekenhuis over dat hij zin heeft
in de operatie.
- Jules bedankt zn moeder dat ze er voor hem is en
dat hij zulke andere ouders had kunnen hebben.
- Jules zn moeder vertelt over hoe het voor haar is dat
haar zoon geopereerd is.
- Jan vertelt in voice-over dat de operatie 3 uur duurde
en goed is gegaan, jules zn moeder wacht m op en
praat met m.
- Jules vertelt dat hij veel pijn had en dat het opgelucht
is dat het voorbij is, dat hij niet meer naar het
ziekenhuis hoeft en geen gesprekken meer hoeft. Dat
hij zich niet meer schaamt voor zijn lichaam en vrij is.

- Medische
transitie (ST/M)
- Jules bedankt
zn ouders dat
die er zo voor
hem zijn en dat
dat ook anders
had kunnen zijn
(ST)
- De opluchting
na top surgery
(M)

- Er wordt
benoemd dat
Jules alleen
deze operatie
wil.
- benoemd dat
hij blij is dat hij
van de
gesprekken af
is

Dominante
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts

-

- Non-binair
- Neutrale
voornaamwoor
den
- X in paspoort

Aflevering 4:
Tijdscode:
00:00
–
00:50
00:51
–
01:02
01:03
–
05:20

05:21
–
09:03

Deelnemers:

Onderwerp:

Iedereen

Vraag:
- Word je ongesteld?
Iedereen behalve Nanoah antwoord nee

Leader
Nanoah

Ilona

- Nanoah vlogt dat hen hun nieuwe documenten op
kan halen met daarop hun goede naam en een X.
- Jan legt in voice-over uit hoe Nanoah aan hen X is
gekomen.
- Jan staat met Nanoah en Nanoah’s moeder en
vriendin voor het gemeentehuis en praat over hoe het
is dat het gelukt is.
- Nanoah krijgt hen nieuwe id kaart.
- Jan vraagt aan de baliemedewerker of ze het al een
eerder heeft meegemaakt en of ze weet wat het is.
- Jan vraagt aan Nanoah’s moeder hoe het voor haar
is. Evelien zegt wel haar tegen Nanoah.
- Jan vraag aan Nanoah over neutrale
voornaamwoorden. Evelien zegt dat haar niet klopt bij
Nanoah en dat ze dat voelt omdat het niet klopt en
omdat ze weet dat Nanoah het niet prettig vindt.
- Jan geeft Nanoah een fles champagne om het te
vieren en ze proosten. Daarna komt er iemand van de
gemeente Emmen om Nanoah een cadeau te geven.
- Jan loopt samen met Ilona en Nina.

Omgeving:
- Dat de X een
afronding is en
niet als iets heel
speciaals wordt
bestempeld
door Gabi (M)

- Focus op
medische
transitie (ST/M)

Omgeving:
- Evelien die
zegt Nanoah
te volgen en
zelf ook te
moeten
wennen
- Evelien die
zegt dat ze
geen dochter
zegt omdat het
niet klopt
- Ilona heeft
besloten geen
pruik te kopen
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09:04
–
12:05

Finn

12:06
–
12:50

Iedereen

12:51
–
15:19

Maria

15:20
–
18:56

Nanoah

- Ilona vertelt in een vlog dat ze zich toch bedacht
heeft over een pruik omdat het toch niet goed voelde
en ze zich zonder pruik ook vrouw voelt.
- Jan praat met Ilona over dat ze een laserbehandeling
ondergaat aan haar gezicht. Jan vraagt waarom ze wel
een laserbehandeling wil voor haar baard maar geen
pruik. Ilona zegt dat ze het gewoon niet prettig vindt en
klaar is met scheren.
- Ilona vertelt dat ze blij is dat Nina erbij is en dat ze
veel meer vrouwen dingen samendoen.
- Voice-over van Jan dat Ilona nu een jaar vrouwelijke
hormonen gebruikt en de medische transitie haar niet
snel genoeg kan gaan.
- Ilona ondergaat haar laserbehandeling, dit wordt
uitgebreid in beeld gebracht hoe dit gaat.
- Einde van Finn’s opleiding bij de marechaussee waar
hij zn diploma krijgt.
- Jan vertelt in voice-over dat er meer te vieren valt bij
Finn, omdat Finn niet alleen jarig is maar ook nieuws
heeft gekregen over de geslachtsbevestigende
operatie “Finn krijgt een penis”.
- Finn vertelt in een vlog dat hij het spannend vindt
omdat er veel risico’s bij komen kijken. Hij is blij maar
vind het ook heel eng omdat hij na 41 jaar ineens iets
tussen zn benen heeft hangen.
- Jan praat met Finn en zegt dat veel transmannen niet
voor die piemel gaan omdat het best een riskante
operatie is. Finn antwoord omdat het dan toch een
soort van af is, dat het dan klopt.
- Jan vraagt of hij tijdens zn herstel al zn piemel kan
gebruiken of pas erna. Finn vertelt dat er eerst een
katheter in zit en dat zodra die eruit is hij hopelijk
staand kan plassen en dat dat een prio is.
Vraag:
- scheer jij je baard?
Jules vertelt dat hij heel verdrietig wordt van het
afscheren van zijn baard en ergens in zijn hoofd bang
is dat het niet meer terug groeit.
- Beelden van na Maria’s operatie met voice-over van
Jan dat het belangrijk was omdat ze genderdysforie
ervaarde als ze in de spiegel keek en hoopt dat met de
operatie haar uiterlijk meer past bij hoe ze zich van
binnen voelt.
- Maria vlogt over hoe ze zich voelt, ze is ingepakt in
haar gezicht en dat alles pijn doet. Ze laat haar herstel
zien door steeds later na de operatie een update te
geven. Zodra ze het resultaat goed kon zien moet ze
bijna huilen van blijdschap. Ze legt uit dat het niet te
begrijpen is voor mensen die geen genderdysforie
hebben wat genderdysforie met je doet. En wat een
bevrijding het is.
- Maria vertelt in een vlog dat haar stem lager is
geworden en dat ze bang is dat dat zo blijft.
- Nanoah laat Jan hun nieuwe id kaart zien en vraagt
of het internationaal erkent wordt.
- Nanoah legt uit dat machines het overal herkennen,
maar dat er ook mensen naar kijken en dat dat
internationaal wel een probleem kan zijn. Nanoah legt
uit dat een land als Rusland bijvoorbeeld niet gaat met
deze id kaart en dat hen niet zo maar meer vliegtickets

Omgeving:

- Focus op
medische
transitie (ST)
- Geslachtsoperatie wordt
als minder
noodzakelijke
bestempelt (M)

omdat ze zich
zonder pruik
ook vrouw
voelt.
- Onderscheid
tussen
verschillende
vormen van
dysforie
Omgeving:

- Finn ziet het
niet compleet
als uit
vanzelfspreke
nds dat hij
straks een
penis heeft.

- Dat ze nu
hoopt eruit te
zien als wie ze
van binnen is
(ST/M)
- Medische
transitie (ST/M)
- Grote focus op
lichamelijk
ongemak
-

- Iemand moet
de eerste zijn
(Pi)
- Het is een
beperking om
een X te hebben
(V)

Omgeving:
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18:57
–
22:18

Ilona

22:19
–
23:15

Iedereen

23:16
–
26:22

Finn

boekt dan ervoor. Het is wel een beperking, maar
omdat niemand het doet daarom doet hen het wel
omdat iemand moet beginnen.
- Jan vraagt hoe ingewikkeld het gaat worden omdat er
bijv ook een mannen en een vrouwen toilet is in het
café waar ze zitten. Nanoah legt uit dat het overal
lastig is en je overal bezig bent met hoe mensen hen
zien en lezen.
- Jan vraagt aan Nanoah of hen al uit de kast was toen
ze een relatie kregen. Nanoah vertelt dat dit zo was en
het meteen vertelde aan het begin.
- Jan vraagt aan Gabi of ze op jongens of meisjes of
allebei viel ervoor. Gabi zegt dat ze vooral op innerlijk
valt. Jan vraagt hoe Gabi Nanoah noemt als ze hen
voorstelt aan iemand en Gabi zegt dat het wisselt
omdat partner klinkt alsof ze al heel lang wat hebben,
maar dat ze vriendin ook vermijdt en het daarom vaak
anders formuleert.
- Jan praat met Nina over Ilona’s coming-out hoe het
voelde. Jan vertelt dat hij denkt dat hij zou schrikken
als zijn vader dat zou zeggen.
- Nina vertelt dat het grappig is omdat wat Ilona ervaart
met haar hormonen is wat Nina ervaart net voor ze
ongesteld wordt.
- Jan vraagt of Nina reacties krijgt als ze samen met
Ilona over straat loopt. Nina zegt dat ze geen reacties
krijgt maar wel merkt dat mensen langer kijken.
- Nina vertelt dat ze blij is dat Ilona niet de heftige
dingen ervaart als in elkaar geslagen worden en dat ze
daar aan het begin wel bang voor was. En dat het
kleine dingen zijn, maar doordat ze zo zelfverzekerd
over straat loopt dat ze denkt dat ze iets uitstraalt
waardoor mensen niet het gevoel hebben dat ze iets
kunnen doen.
- Nina zegt dat ze trots is hoe Ilona ermee om gaat.
Vraag:
- wel of geen geslachtsaanduiding op je ID-kaart.
Jules legt uit hoe ongemakkelijk het met een V was. Ze
zijn wel blij als ze de juiste aanduiding op hun id kaart
hebben, maar dat ze ook denken dat niks goed is. Een
juiste aanduiding kan ook juist een fijne bevestiging
zijn voor sommigen
- Verjaardag Finn met vrienden en familie.
- Jan vraagt wat het grootste verschil is bij de mensen
die Finn als vrouw kende. Er wordt gezegd dat Finn nu
opener is en dat dit beter past, dat het uiterlijk nu bij
het karakter past.
- Finn zegt dat toen hij ertussenin zat en zn borsten
nog had het lastiger had omdat het toen voelde dat hij
ertussenin zat. Hij zegt dat hij bijvoorbeeld bepaalde
mannen grappen niet snapt.
- Finn zegt dat hij makkelijk met dames praat omdat hij
vroeger veel in damesgroepen is geweest en het
daarom heel natuurlijk voelt en hij het ook vergeet
totdat iemand er wat van zegt. Hij zegt dat veel
mensen ook denken dat hij homo is terwijl hij dat niet is
door wat vrouwelijke trekken.
- Jan vraagt of Finn mensen verloren is door zn
transitie, Finn zegt van niet en dat hij er alleen maar
vrienden bij heeft gekregen.

Omgeving:
- Geen vriendin
zeggen omdat
ze weet dat
Nanoah het niet
fijn vindt (?)
- Dat Nanoah
ooit Gabi’s
vriendin is
geweest voor
haar gevoel (M)
-

- Steunende
omgeving (ST)
Omgeving:
- Angst dat Ilona
gediscrimineerd
zou worden (V)
- Ilona willen
beschermen
(ST)
-

- Omgeving om
de identiteit te
bevestigen (ST)
- Onderscheid
tussen fysiek
mannelijk of
vrouwelijk en
niet ertussenin
kunnen zitten
(M)
-

Omgeving:
- Vergelijking
met zichzelf,
maar ook dat
ze zich er
nooit volledig
in kan
verplaatsen

- Is vrouwelijk
voor een man
doordat hij
vroeger als
vrouw leefde
- Dat anders
zijn dan
andere
mannen niet
erg is
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26:23
–
29:35

Maria

- Jan zegt dat hij al zo’n worsteling heeft gehad en of
dit dan niet het moment is om te omarmen dat hij
gewoon iets anders is dan sommige andere mannen.
- Maria vlogt over dat ze morgen geopereerd wordt en
dat ze afgelopen week elke ochtend heeft stilgestaan
bij dat ze haar borstprotheses bijna niet meer nodig
heeft.
- vlog van Maria’s intake voor haar borstvergroting en
welke cupmaat ze gaat krijgen.
- Een arts laat Maria protheses proberen om de
cupmaat te bekijken.
- De arts zal pas tijdens de operatie bepalen welke
cupmaat ze gaat krijgen.
- beelden van Maria die richting operatie gaat.
- Beelden van de operatie en dat ze genoeg grote
heeft voor de implantaten die ze wou.
- sluit af met beelden van Maria die na de operatie het
resultaat ziet.

- Medische
transitie (ST/M)
-

Aflevering 5:
Tijdscode:
00:00
–
00:48
00:49
–
01:01
01:02
–
04:32

Deelnemers:

Onderwerp:

Iedereen

Vraag:
- Ben je blij met je borsten?

04:33
–
07:53

Anne

Dominante
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts:

- medische
transitie (ST/M)
-

- Jules
schaamt zich
niet voor zijn
littekens
ondanks dat
die een
duidelijk teken
zijn dat hij
trans is

-

- Ze kwam er
pas op haar
24ste achter dat
ze trans is en
voelde toen
pas dat ze
geen man was
-

Leader
Jules

- Jules filmt zichzelf op vakantie in Spanje zonder shirt
6 weken na zijn operatie. Hij zegt dat hij niet vaak raar
wordt aangekeken en geweldig voelt.
- Jan zegt in voice-over dat Jules in transitie is naar
man.
- Jan en Jules ontmoeten elkaar voor een zwembad.
Jan vraagt of hij even goed naar Jules kan kijken
omdat er veel gebeurd is.
- Jules legt uit dat hij bang was dat zijn tepels eraf
zouden vallen waarna hij uitlegt hoe de operatie ging.
- Jules legt uit dat hij met vrienden heeft afgesproken
te gaan zwemmen als iedereen zn operatie gehad
heeft.
- Jan zegt dat Jules zn littekens nog best wel rood zijn
en zegt dat het nog gaat vervagen en wijst naar
Alexander zijn littekens die anderhalf jaar oud zijn.
- Jan zegt dat de littekens best zichtbaar zijn en vraagt
of ze bang zijn dat mensen naar ze kijken. Jules zegt
dat hij zich niet schaamt maar trots is op zijn lichaam.
- Jan vraagt aan een vriendin van Jules of het voor
haar voor het eerst is dat ze haar vrienden shirtloos
ziet.
- Anne zoekt samen met haar vriendin Daniëlle een
taart uit voor hun huwelijk met Jan erbij.
- Daniëlle en Anne praten over dat hun huwelijk lang
heeft geduurd en dat Annes transitie daar misschien
wel een rol in heeft gespeeld.
- Foto’s van vroeger met voice-over van Jan erbij over
Anne’s verleden. Op Anne’s 24ste merkte ze dat ze zich
niet goed voelde op man, maar op het internet kwam
ze alleen maar verhalen tegen van mensen die vanaf
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07:54
–
11:47

11:48
–
12:31
12:32
–
16:00

Nanoah

Iedereen
Maria

dat ze kind zijn weten dat ze trans zijn, hierom stopte
ze tot 3 jaar geleden haar gevoelens weg.
- Anne vertelt dat ze op een app probeerde een foto te
maken waarop je je gezicht van geslacht kan laten
veranderen waarop voor haar duidelijk werd dat dat is
wat ze is.
- Jan praat met Daniëlle over hoe Anne’s coming-out
voor haar was.
- Voice-over van Jan over dat Nanoah non-binair is en
wat het inhoudt, daarna een foto van Nanoah’s borst
zonder shirt en dat hen zich na de operatie
comfortabel voelt en verder geen medische stappen
zet.
- uitleg over Nanoah’s vader die moeite heeft Nanoah
te accepteren vanwege zijn Nigeriaanse achtergrond.
Maar dat hun vader wel veel voor hen betekent en hen
hem daarom zo veel mogelijk probeert te vertrekken.
- Nanoah vertelt over hun vaders reactie toen hen uit
de kast kwam als anders geaard en dat hun vader toen
zei dat hen zijn dochter niet meer was.
- Jan en Nanoah gaan naar Nanoah’s vader Kotis.
- Nanoah laat hun vader hun nieuwe id kaart zien met
hun nieuwe naam en een X. Hij zegt erop dat hij hen
echte naam nooit vergeet.
- Jan vraagt aan Kotis dat hij er in het verleden best
wel moeite mee heeft gehad. Hij vertelt hoe het voor
hem was dat Nanoah hen borsten wou laten
verwijderen.
- Hij zegt dat hij tot god bid dat ze verandert, maar dat
ze dat niet gaat doen en dat dat oké is. Hij legt uit dat
het in de Nederlandse cultuur normaal is maar bij hem
niet.
- Nanoah legt uit dat hen hun vader wel snapt doordat
er voor hem niks anders is en dat het accepteren
voldoende is.
Vraag:
- Als trans persoon ben je sowieso gay
Jan gaat voor het eerst bij Maria op bezoek naar haar
operaties en verhuizing.
- Jan zegt dat hij haar bijna niet herkent en dat ze er
prachtig uit ziet.
- Maria zegt dat ze nu in de spiegel kijkt en zichzelf
ziet. Ze zegt nu over straat te kunnen en te voelen dat
ze zichzelf is, alsof ze een lichaam te leen had dat niet
van haar was.
- Jan vraagt of het op straat ook veranderd is. Maria
zegt dat ze nu niet meer wordt aangekeken en dat
zelfs bouwvakkers nu fluiten.
- Jan vraagt of ze na haar kaak operatie klaar is met
opereren waarop ze zegt dat ze nog de
geslachtsbevestigende operatie krijgt.
- Jan reageert verbaast dat ze die toch wil. Daarna
worden beelden laten zien dat ze het eerste wel wil,
daarna niet en nu weer wel.
- Maria zegt dat ze goed wil uitleggen waarom ze
twijfelde. Ze zegt dat het eerst was om zichzelf als
trans te bewijzen, het daarna was dat ze voelde dat
het haar beslissing was en zichzelf wou accepteren

- Focus op
medische
transitie (ST/M)
- Niet
accepterende
vader (V)
Omgeving:
- Er wordt
benoemd dat
het door zijn
Nigeriaanse
achtergrond
moeilijk was om
Nanoah te
accepteren (Pa)
- Dat het in zijn
cultuur anders is
dan in de
Nederlandse
cultuur (Pa)
- Binair denken
(ST/M)

- gelukkiger na
transitie (ST)
- Medische
transitie (ST)
- Focus op de
grote afkeer
tegen haar
mannelijke
eigenschappen
(B)
- Alsof ze in het
verkeerde
lichaam zat (B)

Omgeving:
- Het niet
snappen en
hopen dat
Nanoah
veranderd,
maar er wel
oke mee zijn.

- Veel focus op
dat het Maria’s
keuze is om
voor een
geslachtsbeve
stigende
operatie te
gaan
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16:01
–
18:40

Anne

18:41
–
21:04

Jules

21:05
– 21:
55
21: 56
–
25:35

Iedereen

25:36 29:32

Maria

Emma

zoals ze is, maar dat ze na 10 maanden merkte dat ze
het toch wel wil.
- Ze proeven nog steeds taart en daarna bespreken
Jan en Anne dat Anne aan haar gezicht geopereerd
gaat worden om de effecten van testosteron ongedaan
gaan maken.
- Anne legt uit wat ze exact gaan doen bij haar gezicht.
- Jan vraagt of Anne het eng vindt omdat het een hele
operatie is, Anne zegt dat ze het eng vindt.
- Anne zegt dat ze het wil omdat ze vaak als ze in de
spiegel kijkt vooral haar mannelijke trekken ziet en dat
het ook helpt voor hoe anderen haar zien omdat
mensen nu vaak niks tegen dr zeggen ipv meneer of
mevrouw.
- Jan vraagt aan Anne wat Daniëlle ervan vindt dat het
allemaal gaat gebeuren. Ze vertelt dat Daniëlle het
eerst wel lastig vond omdat iemand waarvan ze houdt
er ineens heel anders uit gaat zien.
- Jules zwemt met zijn vrienden
- Jan vraagt aan Jules hoe het nu voelt in het
zwembad en Jules zegt dat het heel fijn voelt.
- Jan zegt dat Jules eerst tegen douchen op zag en het
een naar moment was waarop Jules zegt dat hij nu
uitkijkt naar douchen omdat hij dan zn lichaam kan
zien.
- Jan vraagt een Jules wat nu de volgende stappen
zijn. Jules legt uit dat hij qua medische stappen wel
klaar is, maar dat hij nu vooral bezig is met kijken wie
ben ik buiten mijn transitie om. Omdat hij hiervoor zo
bezig was met zijn medische en sociale transitie.
- Jan vraagt Jules naar romantische relaties en Jules
legt uit dat hij er geen behoefte aan heeft omdat hij het
lastig vindt met mensen die hij niet kent omdat die niet
weten wat er beneden hangt.
Vraag:
Hoe heb je seks?
Ze geven weinig echt antwoorden.
- Emma is bezig om een feest te organiseren
- Jan feliciteert Emma met haar mooie outfit.
- Jan vertelt in voice-over dat Emma nog niet aan
pubertijd remmer kan vanwege corona en omdat ze
nog niet ver genoeg in de pubertijd is.
- Emma legt uit waar ze op moet letten qua start van
de pubertijd om met remmers te mogen starten.
- Emma speecht waarbij ze drie van haar beste
vriendinnen bedankt voor hun steun.
- Jan praat met een vriendin van Emma die haar kende
als jongen en zij zegt dat Emma eigenlijk niks
veranderd is.
- Jan praat met Emma en een vriendin van Emma over
opmerkingen die Emma kreeg over dat ze trans is.
- Jan praat met Maria en haar nieuwe vriend over hun
relatie.
- Maria vertelt dat ze meteen vertelde dat ze trans is.
Jan vraagt hoe hij erop reageerde en wat hij ervan
vond.
- Hij zegt dat het hem niet zo veel uitmaakt omdat ze
knap is en een leuk innerlijk heeft.
- Jan vraagt hoe zijn vrienden erop reageerden, de
meeste van zijn vrienden reageerden goed, maar

- Medische
transitie (ST/M)
- Belang van
passen (ST)
-

- Gelukkiger na
transitie (ST)
- Focus op
afkeer tegen
vrouwelijkheid
(B)
-

- Focus op wie
hij is buiten/na
zijn transitie
-

- Focus op
medische
transitie (ST)
- Biologische
ideeën over
mannelijk en
vrouwelijk
lichaam (M)

- Dat het
Glenn niks
uitmaakt dat
ze trans is.
Omgeving:
- Dat het hem
niet uitmaakt
dat ze trans is
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Maria zegt dat hij ook minder leuke reacties heeft
gehad van mensen die zeiden dat hij homo was.
- Jan vraagt hem of hij alleen op vrouwen valt of ook
op mannen. Glenn zegt dat hij het belangrijk vindt dat
ze een geslachtsoperatie krijgt omdat hij hetero is en
hij zegt geen relatie te willen als ze geen geslacht
veranderende operatie wil.
- Maria zegt dat haar operatie niks met haar relatie te
maken heeft.
- Maria zegt dat met haar relatie haar droom nu
uitkomt van samenwonen en later kinderen krijgen.

Omgeving:
- Sociale
normen van
vrouwelijkheid
(ST)
- Biologische
ideeën van
vrouwelijkheid
(M)
- belang van
geslachtsoperai
e omdat hij
hetero is (M)
- Dat hij
verbaast was
dat ze trans is
omdat ze zo
vrouwelijk is
(ST)
- Dat het niet
uitmaakt dat ze
trans is omdat
ze zo vrouwelijk
is (ST/M)

Dominante
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts

- Belang
penisprothese
en staand
kunnen plassen
is focus op
biologische
ideeen over
mannelijkheid
(M)
-

- Alternatief
naast
medische
transitie
-

- Medische
transitie (ST/M)
- Nog niet
geaccepteerd
worden (V)

- Dat operaties
ook kunnen
mislukken
- Nanoah zegt
dat het met
maatschappelij
ke
ontwikkeling te
maken heeft

Aflevering 6:
Tijdscode:
00:0000:57
00:58
–
01:10
01:11
–
03:45

Deelnemers:

Onderwerp:

Iedereen

Vraag:
- Plas jij staand?

03:46
–
07:17

Nanoah

Leader
Jules

- Jules wast zijn penis prothese en laat zien dat je
daardoor kan plassen en vertelt dat de eerste keer dat
hij daarmee ging plassen het fout ging
- Voice-over van Jan die zegt dat Jules vanwege angst
voor complicaties de geslacht veranderende operatie
niet ondergaat, maar wel een penisprothese draagt om
iets in zn broek te hebben.
- Jules laat zijn penis protheses zien en laat zien dat
zijn STP-prothese te groot is en hij deze alleen
gebruikt voor seks waarbij zowel hij als de ander iets
voelt.
- Jules legt uit dat hij een relatie met een man heeft en
dat hij soms ook wel bovenop wil
- Jan zegt dat hij het stoer vindt dat Jules het zo open
bespreekt en Jules zegt dat hij het belangrijk vindt dat
het niet meer als een taboe wordt gezien.
- Voice-over uitleg van Jan dat Nanoah non-binair is en
hun borsten heeft laten verwijderen.
- Nanoah legt uit dat hen een reconstructie krijgt om
nog weefsel weg te halen.
- Jan praat met Nanoah over of hen verwacht had een
tweede operatie nodig te hebben.
- Jan vraagt of diens vorige operatie dan mislukt is.
Nanoah legt uit dat het deels mislukt is en legt uit dat
diens tepels bijvoorbeeld uitgerekt zijn.
- Voice-over van Jan die zegt dat de reconstructie een
onderdeel is van Nanoah’s medische transitie en dat
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07:19
– 11:
48

Ilona

11:49
–
12:30
12:31
–
15:48

Iedereen

15:49
–
19:21

Jules

Finn

de rest van hun medische transitie afhangt van hoe
non-binaire mensen in de maatschappij worden
gezien.
- Nanoah legt uit dat non-binaire mensen nog niet
geaccepteerd worden in de maatschappij.
- Beelden van Nanoah die zich klaar maakt voor de
operatie.
- Ilona vlogt met een update over haar werk dat ze ziek
thuis zit en dat ongeveer 30 leerlingen haar werk
moeilijk maken door denigrerende opmerkingen.
- Ilona besluit te stoppen met lesgeven omdat ze zo
veel negatieve opmerkingen krijgt na 30 jaar lesgeven.
- Ilona vertelt wat voor opmerkingen de studenten
maken.
- Jan zegt dat hij die leerlingen waarschijnlijk een klap
zou willen geven en Ilona zegt dat zij dat vroeger
waarschijnlijk ook gedaan zou hebben maar door
minder testosteron die drang nu niet heeft.
- Ilona legt uit dat ze snapt dat sommige mensen het
lastig vinden omdat ze het niet kennen, maar dat
sommigen het ook niet willen.
- Jan praat met een aantal leerlingen over dat Ilona
gaat stoppen met lesgeven en zij reageren geschokt.
Ilona legt hen uit waarom ze stopt.
- Een leerling vertelt dat het wel wennen was, maar dat
hij er geen moeite mee heeft want ze blijft een mens
en geeft op een normale manier les. Een andere
leerling zegt dat iedereen het gewoon moet accepteren
want het wordt normaal.
Vraag:
- Ben je uitgeopereerd?
Iedereen praat er heel open over en lacht er wat om
- Beelden van Finn die sport waarbij Jan in voice-over
vertelt dat Finn zich klaar maakt voor zijn geslacht
veranderende operatie.
- Finn vertelt dat zijn operatie vanwege corona niet
door kan gaan.
- Finn legt in een vlog uit hoe de operatie werkt en
waar ze huid weg gaan halen voor de operatie en dat
hij zenuwachtig is.
- Vlog van Finn op de dag waarop hij geopereerd wordt
en naar het ziekenhuis rijdt en in het ziekenhuis ligt.
- Vlog van Finn een dag na de operatie waarop hij
vertelt dat het goed is gegaan, maar dat hij mogelijk
nog eens geopereerd wordt vanwege de plasbuis.
- Jules kookt samen met zijn moeder. Voice-over van
Jan die vertelt dat Jules zijn medische transitie erop
zit.
- Jan vraagt aan Jules zn moeder Paula hoe het voor
haar was. Ze vertelt dat ze gewend is van een paar
jaar geleden dat hij niet uit zn bed wou komen en aan
zelfbeschadiging deed en bang was dat hij zichzelf iets
aan wou doen.
- Voice over van Jan die verteld. Door zijn depressie
zocht bij hulp wat hem hielp om om te gaan met zijn
gevoelens en gedachtes. Ook de start van zijn transitie
zorgde ervoor dat hij het plezier in het leven terugvond.
- Jan vertelt in voice-over dat Jules is aangenomen
voor de hogeschool van de kunsten in Arnhem en
daarom ook uit huis gaat.

- Ilona wordt op
haar werk
gepest omdat ze
trans is (V)
-

Omgeving:
- Dat het er
niet toe doet
dat Ilona trans
is omdat ze
normaal
lesgeeft.

- Medische
transitie (ST)
-

- Transitie
zorgde ervoor
dat Jules weer
gelukkiger werd
(ST)
- Levenslange
worsteling met
genderidentiteit
(B)
-

- Hoeft niet te
voldoen aan
de sociale
normen van
masculiniteit
- Focus op de
toekomst van
Jules qua
opleiding
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19:22
–
21:24

Ilona

21:25
–
22:16

Iedereen

22:17
–
26:09

Finn

- Jan vraagt aan Jules of een transitie ooit helemaal
klaar is. Jules zegt dat zijn transitie is afgerond maar
dat het wel blijft of hij tevreden is als persoon, maar dat
dat voor iedereen geldt. En dat hij blij is dat hij
neutralere kleding of make-up kan dragen zonder dat
er aan hem getwijfeld wordt. Jules bevestigd nog eens
dat het is afgerond en dat hij blij is dat hij niet meer zit
waar die zat.
- Voice-over van Jan die vertelt dat Ilona stopt met
lesgeven omdat een aantal leerlingen haar het leven
zuur maken.
- Jan vraagt aan Ilona hoe het voelt dat ze nu wegloopt
van de school om te stoppen met lesgeven.
- Jan zegt dat het allemaal midden in haar transitie is
en hoe dat met elkaar te maken heeft.
- Ilona vertelt dat ze richting het einde gaat en er erg
veel zin in heeft en dat ze de intake voor “de” operatie
heeft, waarop Jan vraagt welke en ze zegt dat het de
geslacht veranderende operatie is.
- Jan vraagt wat ze erna gaat doen en ze zegt het
leven in en een nieuwe baan, gewoon verder met waar
ze hier geëindigd is.
- Ilona zegt dat ze altijd haast heeft omdat ze later
begonnen is, dat ze zo lang mogelijk wil genieten van
dat alles klopt en dat ze af of voor zichzelf en dat het
nu een soort tussenfase is.
Vraag:
- Als je kon toveren wat zou je voor jezelf dan fixen.
De meeste noemen transitie gerelateerde zaken om
mannelijker of vrouwelijker te worden. Maar er wordt
ook geld en alles kunnen eten genoemd.
- Jan is met Finn mee naar een praatgroep voor
mensen binnen defensie die zich binnen de LHBTgemeenschap identificeren. Zij organiseren een keer
per half jaar een bijeenkomst.
- Jan vertelt in voice-over dat Finn 3 maanden geleden
geopereerd is en dat hij door complicaties bij de
operatie niet staand kan plassen.
- Finn vertelt dat vrienden en dingen zoals de
praatgroep helpen bij tegenslagen.
- Finn vertelt hoe het voelde na de operatie voor hem
om voor het eerst te lopen erna.
- In voice-over vertelt Jan dat Finn de komende tijd nog
hersteloperaties aan zijn penis zal ondergaan en het
hopen is dat er nieuwe technieken komen voor zijn
plasbuis voor de toekomst. En dat Finn tot die tijd op
een andere manier plast.
- Finn legt uit hoe hij nu plast.
- Jan vraagt aan Finn hoe het was toen hij voor het
eerst kon kijken. Finn vertelt dat er geen verband
omheen zat en hij m meteen wou aanraken toen die m
voor het eerst zag.
- Jan vraagt hoe Finn zijn hele transitie zou
beschrijven.
Finn verteld dat hij niks te klagen heeft, dat hij in 2015
is gestart en als hij kijkt waar hij nu al staat dat hij echt
in zijn handjes mag knijpen. En hij voor de toekomst
vooral op een partner hoopt.

- Medische
transitie (ST)
- Dat de
geslachtsoperati
e “de” operatie
is (ST/M)

- Dat ze haar
leven na haar
operatie
gewoon weer
oppakt waar
ze gebleven is.

- Medische
transitie (ST/M)
-

- Focus op het
leven na
transitie
-
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26:10
–
27:45

Nanoah

- Jan vertelt dat Finn voor hem overkomt als een fijne
gast met fijn werk en dat samen met iemand delen dan
is wat overblijft.
- Shot van Nanoah na hun operatie
- Voice-over van Jan die vertelt wat er is gebeurd
- Nanoah vertelt wat er is gebeurd en dat hun blij is.
- Gabi vertelt over dat ze zenuwachtig was en blij is dat
het klaar is.
- Nanoah wordt opgehaald door hun moeder en
vriendin terwijl hun met drains rondloopt. Voice-over
van Jan die zegt dat met deze hersteloperaties
Nanoah’s medische traject ervoor nu op zit.
- Nanoah vertelt in een vlog hoe diens afgelopen jaar
was en dat hen hoopt in het komende jaar mensen bij
te brengen wat non-binair is.
- Voice-over van Jan die vertelt dat Ilona veel tijd
doorbrengt met haar dochter en een intake heeft voor
de geslachtsbevestigende operatie en daarom haar
geslachtsdelen regelmatig laat ontharen. Ilona verteld
in een vlog dat ze over een half jaartje aan de beurt
zou kunnen zijn en dat ze dus afwacht en onthaart
Jules vlogt terwijl hij in Arnhem zit en vertelt over dat
hij de komende vier jaar studeert en daarna wel ziet.

27:46
–
28:07

Ilona

28:08
–
28:26

Jules

28:27
–
28:55

Inaya

- Inaya vlogt dat ze haar laatste les Nederlands had en
maandag introductie heeft voor haar opleiding. En dat
haar vluchtelingenverhaal een gelukkig einde heeft.

28:56
–
29:28

Maria

29:29
–
29:52

Finn

- Maria vlogt zichzelf in de auto met haar vriend en
vertelt dat ze gister geopereerd is.
- Thuis vlogt Maria 2 maanden na haar operatie en
vertelt dat de geslachtsoperatie er dan nog aan komt
en dat ze daarna klaar is met haar transitie en dat dat
heel erg fijn is en ze een gelukkig leven hebben.
- Finn vertelt dat iedereen die zich in zijn verhaal of in
die van de andere herkent voor zichzelf moet kiezen
en dat hij er een gelukkiger mens door is geworden.

29:53
–
30:10

Emma

30:11
–
30:29

Anne

- Emma vlogt en vertelt dat ze teleurgesteld is in het
afgelopen jaar omdat ze nog niet aan de
pubertijdsremmers is begonnen omdat ze het liefst een
eerste prik zou hebben gehad voor de middelbare
school.
- Beelden van Anne met Jan die vertelt dat Anne zich
klaar maakt voor een ingrijpende operatie aan haar
gezicht omdat ze voordat ze wil trouwen wil dat haar
uiterlijk klopt bij hoe ze zich voelt.

- Medische
transitie (ST/M)
- Mensen willen
bijbrengen wat
Non-binair zijn is
(Pi)
Omgeving:
-

- Focus op de
toekomst na
medische
transitie
Omgeving:
- Hoi kind
zeggen

- Medische
transitie (ST/M)

- Focus op
toekomst na
medische
transitie
- Focus op
Inaya buiten
haar medische
transitie
- medische
transitie (ST/M)

- Gelukkiger na
transitie (ST)

- Dat het een
keuze is om
voor jezelf te
kiezen

- Medische
transitie (ST)

Bijlage 3: Analyseschema M/V/X
Aflevering 1:
Tijdscode:
00:00
–
00:22

Deelnemers:

Onderwerp:

Iedereen

Leader

Dominanten
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts
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00:23
–
02:10

Dylano

02:11
–
04:35

Paulien

04:36
–
07:32

Ariane

07:33
–
07:48

Dylano en
Paulien en
Ariane

Beelden van de deelnemers met op hun voorhoofd een
streepjescode met daarop Man, Vrouw of X. Ze zetten
met hun handpalm een zwarte streep erdoorheen.
- Beelden van een fotoshoot van Dylano in pak.
- in beeld verschijnt “Dylano, 12 weken voor borst
verwijderende operatie” en “Zet sinds 3 maanden
tweewekelijks een testosteronspuit”. Voordat Dylano aan
het woord is gelaten.
- Dylano legt in voice-over uit dat hij een fotoshoot laat
doen omdat hij binnenkort geopereerd wordt. Hij zegt
erna dat als hij in de spiegel kijkt hij zichzelf als man ziet
maar dat het feit dat daar borsten hangen een gevoel
geeft dat hij ze eraf wil scheuren en ze met de dag meer
en meer een stresspunt begint te worden.
- De fotograaf vraagt naar wat de binder is “wat je draagt
is uitsluitend voor transgenders” wat Dylano beaamd.
- Dylano zegt dat het stom is dat ze niet gewoon in de
winkel worden verkocht. Hij zegt dat het voordeel van
een binder is dat het alles plat maakt en de buitenwereld
toont dat hij een jongen is. Maar het nadeel is dat het
verstikkend is na een tijd.
- Paulien loopt over straat en in beeld verschijnt “sinds 6
weken openlijk vrouw”, “neemt sinds 2 maanden
hormonen” en “moet haar omgeving nog op de hoogte
brengen van haar transitie”.
- Paulien zegt in voice-over dat ze nu ongeveer 6
maanden Paulien is en besloten heeft vaker als vrouw
buiten te komen. Ze gaat naar Danae in Amsterdam om
een badpak te kopen waar protheses in kunnen.
- Danae en Paulien bekijken welke borstprothese
Paulien wil waarna ze het badpak gaat passen.
- Danae legt uit dat er een extra laag komt om het kruis
plat te drukken en er zakken inkomen voor de
protheses.
- Beelden binnen UZ Gent – Centrum voor Seksuologie
en gender
- Shot van Ariane met erbij “10 maanden na
geslachtsoperatie”, “transitie volledig afgerond” en
“zoekt haar plaats als vrouw in de maatschappij”
- Ariane verteld dat ze geboren is als een transgender,
in het lichaam van een jongen met de hersenen van een
meisje.
- Ze vertelt dat ze op jaarlijkse controle is bij haar
endocrinoloog en dat haar transitie als transgender
voorbij is eigenlijk. Maar dat een jaarlijkse controle
verplicht is omdat haar lichaam geen hormonen meer
aanmaakt uit zichzelf.
- Ariane bespreekt met haar arts hoe het gaat met elke
dag een hormoonpil slikken. Ariane vertelt dat ze dat
elke dag doet waarop haar arts zegt dat het belangrijk is
omdat het voor haar botten slecht is als ze haar
hormonen niet slikt. En dat ze ze zo graag wou en ze ze
daarom ook moet noemen.
- Shot van de arts die uitlegt waarom het belangrijk is
dat ze haar hormonen slikt.
- Gesprek over hoe ze zich fysiek voelt en over
verhoging van haar dosering.
- Beelden van Dylano die sport video’s bekijkt, Paulien
die door de stad loopt en ariane in de wachtruimte.

- Focus op
medische
transitie (ST/M)
- Focus op dat
een binder/top
surgery
noodzakelijk is
om als jongen te
worden gezien
(ST/M)
-

- Uitleg over
wat een
binder is.

- Focus op
medische
transitie door de
tekst in beeld
(ST/M).

- Bezoeken
van Danae
voor een
badpak en
protheses
- Focus op
andere
onderdelen
van transitie
naast
medische.

- Focus op
medische
transitie door de
tekst in beeld
(ST).
- Een arts die
uitlegt waarom
hormonen
belangrijk zijn
(Pi)(ST)(M)

- Dat er
wordt
gefocust op
dat Ariane
haar plek als
vrouw zoekt
in de
maatschappij
ondanks dat
ze haar
geslachtsope
ratie al heeft
gehad.

Arts:

Arts:
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07:49
–
08:52

Dylano

08:53
–
11:17

Paulien

11:18
–
12:00

Dylano

12:01
–
12:32

Ariane

12:33
–
12:51

Dylano

12:52
–
12:33

Ariane

12:34
–
15:00

Paulien

- Dylano aan het sporten
- Dylano vertelt dat hij 3 keer per week sport als
voorbereiding op zijn operatie. Hij vertelt dat hij dit doet
omdat hij een operatie wil zonder littekens omdat hij
bang is dat zijn borstspieren worden doorgesneden.
- Paulien pakt haar zwemspullen in om te gaan
zwemmen.
- Paulien gaat in haar nieuwe badpak zwemmen.
- Ze vertelt dat het haar oude duikclub is die ze al lang
niet heeft gezien en bang is voor de reacties. Paulien
praat met een van de mannen daar hoe hij het vindt en
hij reageert enthousiast. Ze vraagt ook of hij het
verwacht had.
- Paulien zegt dat in een badpak staan voor haar geen
probleem is “je hebt mensen van allerlei vormen en
soorten. Je hebt magere en dikkere mensen en ja, je
hebt transgenders.”
- Ze zegt wel problemen te hebben met haar pruik
omdat die af moet en ze niet wil dat mensen haar
zonder pruik zien.
- Dylano zit op school. Hij vertelt dat hij vroeger altijd
een jongensachtig persoon was die met auto’s speelden
en nooit poppen aanraakte en mensen regelmatig
vroeger of ze niet liever een jongen wou zijn. En dat hij
wist dat hij het liefste een jongen wilde zijn en achter
meisjes aan liep.
- Beelden van Ariane in een collegezaal.
- Ariane vertelt dat ze al sinds ze zich kan herinneren
een meisje wil zijn en dat toen ze drie was ze al met een
handdoek op haar hoofd rondliep en deed alsof dat haar
lange haar was of met de schoenen van haar moeder
liep of jurken droeg in het openbaar.
- Beelden van Dylano op school en in een voice-over
vertelt hij dat het moment dat hij besefte dat hij klaar
was met zijn lichaam een paar jaar geleden was en dat
hij door alles wat hij heeft doorstaan weet dat het geen
bevlieging is.
- Ariane zit in een college over man-vrouw verschillen. In
Voice-over vertelt ze dat ze het de eerste drie jaar van
haar middelbareschooltijd nog kon verstoppen, maar dat
het daarna onmogelijk werd. Ze zegt dat ze soms denkt
“was ik maar homo” maar dat ze uiteindelijk op het
woord transgender botste en direct wist dat ze dat was
en daarmee een naam kon plakken op de ziekte die ze
had.
- Ze zegt blij te zijn met het lichaam dat ze na haar
operatie gekregen heeft, maar dat ze geen ja gaat
antwoorden op de vraag of ze nu gelukkig is.
- Beelden van Paulien op een leeg terras met voice-over
waarin ze vertelt dat ze op haar tiende kleren van haar
moeder aantrok. En dat nylons als normaal voelde.
Uiteindelijk is ze door haar vader betrapt waarna ze een
pak rammel kreeg. Ze zegt dat in de jaren 80 het woord
transgender niet zo bekend was en ze het zelf ook niet
kende en dat als ze toen gezegd had dat ze vrouw wilde
zijn ze naar de psychiatrie zou zijn verwezen.

- Focus op
medische
transitie (ST)
- Op zoek naar
validatie door
haar omgeving
(ST)

- Dat ze als
vrouw gaat
zwemmen
voor haar
operaties
-

- Focus op
jongensachtig
gedrag (ST)
- Focus op
verleden (B)
- Focus op
meisjesachtig
gedrag (ST)
- Focus op
verleden (B)
- Nadruk op
herinneringen
van vroeger om
zn
genderidentiteit
te bevestigen
(B)
- Nadruk op dat
het geen keuze
is, maar iets
onvermijdelijks
(B)
- Dat het een
ziekte is (M)

- Dat ze ook
na haar
operatie nog
niet gelukkig
is.

- Focus op
meisjesachtig
gedrag (ST)
- Dat ze
gelukkiger is na
haar coming-out
(ST)
- Dat ze liever
had gehad dat
je niet kon zien
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15:01
–
17:08

Ariane

17:09
–
18:32

Senne

18:33
–
18:47

Paulien,
Senne en
Dylano

18:48
–
20:22

Ariana en
Selina

20:23
–
23:07

Senne

- Ze zegt dat ze er vol voor is gegaan begin dit jaar
omdat “wat heb je aan een leven als je maar half leeft,
wat heb je aan geluk als je maar half gelukkig bent.”
- Ze zegt dat ze liever op jaar 16/18de in transitie zou zijn
gegaan omdat het eindresultaat dan beter zou zijn en ze
nu nooit een vrouw gaat zijn waarbij je niet kan zien dat
ze ooit man is geweest, maar dat ze gewoon gelukkig
wil zijn en het het probleem van anderen is wat ze
denken.
- Ze zegt haar mannelijke geslachtsdeel in de weg
hangt.
- Ariane zit met haar familie aan tafel.
- Ariane vertelt in voice-over dat ze denkt dat haar oma
het het moeilijkste had en het zwaar voor haar was
- Ze bespreken welke kleding Ariane wil dragen en of
het niet te kort en te sletterig is.
- Shot van Arianes oma over hoe het voor haar was, en
dat ze ook heeft moeten huilen maar het nu aanvaard
heeft. Ook zegt ze aan het begin bang te zijn geweest
wat andere ervan zouden zeggen en dat de operatie
heftig was.
- Shots van Senne op school met “Start binnenkort met
eerste hormoonkuur” in beeld.
- Senne vertelt dat hij een tweelingbroer heeft en dat hij
toen hij rond de 5 jaar altijd zei dat hij en zn broer
verwisseld waren in de baarmoeder en hij eigenlijk
jongen had moeten zijn.
- Senne vertelt dat hij uiteindelijk niet meer kon liegen
tegen zichzelf. Hij vertelt dat veel mensen zeiden dat ze
het niet verwacht hadden omdat hij zo van ballet houdt
en sierlijk danst, maar dat hij nog steeds van meisjes
dingen houdt en mensen hem daarom misschien nooit
echt gaan plaatsen bij man zijn, maar dat dat niet boeit.
Shots van:
- Paulien zit alleen op de bank
- Senne trekt zijn binder aan
- Dylano zit in een wachtruimte
- Ariane en Selina lopen samen buiten.
- Ariane vertelt dat ze vroeger als jongens vaak samen
bij een bankje kwamen om zich te verkleden als meisjes
- “Neemt al 2 jaar vrouwelijke hormonen” en “Staat op
de wachtijst voor een geslachtsoperatie” komt naast
Selina in beeld.
- Ze bespreken hoe ze zich vroeger verkleden als
meisjes en dat het fijn was even een beeld te hebben
van dit ben ik en dat het klopte.
- Senne vlogt dat hij een brief heeft gekregen waarin hij
anoniem beledigd wordt omdat hij een feestje geeft als
coming-out
- Senne vertelt dat hij medisch alles nog moet
ondergaan en binnenkort met hormonen wil beginnen en
een borstoperatie wil, maar het verder nog moet
bekijken.
- Hij vertelt dat hij al een feestje wil geven “dat ik al
Senne ben ongeacht of ik nu medische dingen
ondergaan heb of niet.”
- Beelden dat Senne, zn familie en zn vriendin de zaal
versieren.

dat ze ooit man
was (ST)
- Focus op
medische
transitie (ST)
- Focus op het
verleden (B)

Omgeving:
- Angst vanuit
haar oma dat ze
negatieve
reacties zou
krijgen (V)
-

Omgeving:

- Focus op
medische
transitie (ST/M)
- Senne noemt
dat hij zich altijd
al een jongen
voelde (B)
- Dat hij het niet
verborgen kon
houden (B)

- Senne
benoemd dat
hij ook van
meisjes
dingen
houdt.
- Het maakt
Senne niet
uit als
mensen hem
nooit als
echte man
gaan zien.

- Focus op
medische
transitie door
tekst in beeld
(ST/M)
- Focus op
vroeger (B)
- Bedreigingen
omdat hij trans
is (V)
Omgeving:

- Senne
vertelt dat hij
al Senne is
ongeacht of
hij al
medische
dingen heeft
ondergaan of
niet
Omgeving:
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23:08
–
25:47

Selina

25:48
–
26:10
26:11
–
28:19

Dylano,
Ariana,
Selina
Senne

28:20
–
29:21

Paulien

29:22
–
30:57

Senne

- Senne praat met zn vriendin en broer over de brief die
hij gekregen heeft. Hij zegt dat hij wil weten van wie het
is, maar dat hij zelfverzekerd genoeg is om te zeggen
dat hij is wie hij is.
- Selina is thee aan het drinken met haar tante en in
voice-over vertelt ze hoeveel haar tante voor haar heeft
gedaan toen de rest van haar familie haar niet
accepteerde.
- Ze vertelt dat ze in een crisiswoning zit maar daar
waarschijnlijk uitgezet gaat worden.
- Ze vertelt over haar zoektocht naar een woning en dat
ze vaak wordt afgewezen en dat ze in de mails schrijft
dat ze transgender is en of ze haar daar alsjeblieft niet
op willen afwijzen.
- Shot van Selina’s tante die vertelt dat Selina veel
gepest is op de basisschool en gestopt is met scholen
en het niet ging met haar ouders en dat het veel voor
haar is geweest allemaal. En ze haar onder haar
vleugels nam omdat haar ouders haar niet
accepteerden.
- Selina’s tante vraagt of ze al operaties gepland heeft
waarop Selina antwoord dat het drie jaar wachten is
maar dat als ze het geld heeft en er plek vrij komt dat ze
het doet.
- Shot van dylano bij de jeugdafdeling van de genderpoli
- Shot van Ariane bij de genderpoli
- Shot van Selina bij de genderpolo
- Senne speecht op zn coming-out feest.
- Hij zegt dat hij een feest viert omdat hij zichzelf kan
zijn. Hij bedankt zn familie en zn vriendin.
- Hij vertelt dat hij heel dankbaar mag zijn dat zn familie
en vrienden hem accepteren
- Shot van ouderen op het feest, Sennes moeder, die
zeggen dat ze wil dat ze gelukkig is. Ze zegt dat ze haar
kind is en ze haar altijd zullen steunen. Iemand op het
feest zegt tegen haar dat dat niet voor elk kind zo is.
Senne’s moeder zegt dat ook veel jongeren zelfmoord
plegen voordat ze het durven te zeggen.

- Shot van Paulien alleen op het strand.
- Paulien vertelt dat het een speciale dag is omdat ze
twee nichtjes, haar tante en oom vandaag voor het eerst
als Paulien gaat zien, ze weten het wel al.
- Ze praat over dat het moeilijk was te kiezen wat ze aan
ging doen.
- Senne’s moeder vertelt over de hormonen die Senne
gaat nemen en de veranderingen
- Senne’s moeder zegt dat ze denkt dat het ook
makkelijker gaat worden om Senne te zeggen als ze er
ook meer als een jongen uit ziet. En dat ze moet
wennen omdat ze 18 jaar lang Sanne heeft gezegd.
- Senne vertelt over zijn naam en dat hij 18 jaar naar zn
oude naam heeft geluisterd en dat hij heeft geleerd zich
niet druk te maken over als het verkeerd wordt gezegd.

- Het grootste
deel van haar
familie heeft
haar verstoten
na haar comingout (V)
- Vaak worden
afgewezen voor
een woning door
trans zijn (V)
- Focus op
medische
transitie (ST/M)
- Focus op
verleden (B)
- Focus op
kosten (M)

- Bedanken
familie en zn
vriendin (ST)

Omgeving:

Omgeving:
- Senne’s
moeder
benoemd dat
veel trans
mensen
zelfmoord
plegen (V)
- Gelukkiger
door transitie
(ST)
- Belang van
coming-out (ST)

- Focus op
medische
transitie (ST)
Omgeving:
- Senne’s
moeder
benoemd dat
een medische
transitie helpt bij
het goed

- Senne zegt
dat hij zich er
niet druk om
maakt als
iemand zn
deadname
gebruikt.
Omgeving:
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genderen van
haar zoon (ST)

30:58
– 33:
48

Paulien

33:49
–
35:24

Senne

- Dat het
wennen is en
dus geen
vanzelfsprek
endheid

- Paulien komt aanlopen bij haar familie. Een iemand
zegt “nee nee het is geen Peter het is Paulien.”
- Een zegt dat ze precies haar moeder is.
- Ze hebben het erover of ze niet eerder gestart had
willen zijn.
- Los shot van haar nicht die zegt dat ze het knap vindt
dat ze er voor uit komt. En dat je er 100% achter moet
staan.
- Ze zeggen dat ze straalt en gelukkig is.
- Ze bespreken of ze al wat van de hormonen merkt.
- Een nicht zegt dat een baan vinden ook niet makkelijk
is, Paulien beaamd dit. Haar tante zegt dat het niet uit
moet maken of ze man of vrouw is als ze maar kan
werken. Paulien zegt dat ze zelf wel gemerkt heeft dat
het uitmaakt.
- Paulien zegt dat ze opgelucht is na hun positieve
reactie en het een boost geeft om verder te gaan in het
traject en dat ze hoe dan ook een zware en harde weg
tegemoet gaat.
- Senne volgt zichzelf huilend in bed omdat hij 2 dagen
laten begint met stimulatie om ei cellen op te wekken om
die te laten invriezen en hij bang is.
- Hij zegt dat vele vrouwen het al hebben gehad maar
dat het voor iemand zoals hem die niet eens een vagina
of eicellen hoort te hebben voelt als een soort
verkrachting.

- Er wordt
benoemd dat
Paulien nu
gelukkiger is
(ST)
- Focus op
medische
transitie (ST)
- Er wordt
benoemd dat
een baan vinden
moeilijker is nu
(V)
- Belang
positieve reactie
familie (ST)

- Afkeer tegen
vrouwelijkheid
(B)

- Focus op
een ander
stuk van het
traject naast
operaties/hor
monen

Onderwerp:

Dominante
Scripts/tropes:

Alternatieve
scripts

- Shot van Dylano met “6 weken voor borstverwijdering”
en “4 maanden na eerste testosteronspuit” in beeld
- Dylano viert zijn 18de verjaardag met een taart mat
blauwe letters en een sporter bovenop.
- Shot van Dylano’s moeder Veronica die vertelt dat toen
ze hoorde dat haar zoon trans is ze dacht dat hij klaar
was voor de psychiatrie en “wat doet hij mij aan?” en dat
het een hel voor haar was.
- Veronica vertelt dat Dylano altijd met voetbal bezig was
en dat zij hem op ballet zetten maar na een jaar dat stop
heeft gezet omdat hij het niet aan kon. Ze gebruikt
hierbij zij als voornaamwoord. Ze zegt dat hij erna is
gaan voetballen en dat hij als enig meisje tussen de
jongens zat en dat ze toen een jongen zag lopen wat ze
verschrikkelijk vond.
- Ze vertelt dat ze hoopte dat het beter zou worden en
dat ze door met anderen erover te praten het leerde
accepteren.

- Focus op
medische
transitie door
tekst in beeld
(ST/M)
- Een blauwe
taart met sporter
(ST)
- jongensachtig
gedrag vroeger
(ST)
- Een
levenslange
worsteling (B)
-

Aflevering 2:
Tijdscode:
00:00
–
00:21
00:22
–
02:46

Deelnemers:
Leader
Dylano
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02:47
–
03:22
03:23
–
05:06

Ariane
Selina &
Ariane

05:07
–
06:24

Dylano

06:25
–
08:51

Ariane en
Selina

08:52
–
09:15
09:16
–
11:52

Paulien,
Senne,
Dylano,
Senne

- Dylano vertelt dat hij het heel erg vond toen zn moeder
zei dat hij haar kind niet meer was en dat hij blij is dat
het nu beter is.
- Ariane vertelt dat ze na haar operatie op zoek is naar
zichzelf en behoefte heeft aan verandering en haar haar
rood heeft geverfd.
- Shot van Selina met “neemt al 2 jaar vrouwelijke
hormonen” en “staat op de wachtlijst voor een
geslachtsoperatie”
- Selina vertelt dat ze in een crisiswoning woont maar
dat dat niet permanent is en ze dringend iets anders
moet vinden omdat ze anders op straat kan belanden.
- Selina en Ariane ontmoeten elkaar en bespreken
Arianes haar.
- Ze zoeken samen naar woningen.
- Selina vertelt dat ze de dag ervoor naar een
appartement aan het kijken was en dat de mensen die
langsliepen afkeurend keken “je kunt gewoon zien dat
ze denken: komt dat hier nu wonen?”
- Ariane vraagt of haar huurbaas weet dat ze
transgender is. Selina zegt dat ze daarop niet mogen
discrimineren en Ariane zegt dat ze denkt dat het
misschien daarom zo moeilijk is.
- Dylano speecht voor zijn vrienden en familie en laat
oude foto’s zien waarop hij er als meisje uit ziet. Hij
vertelt dat hij het belangrijk vindt om te laten zien hoe
ver hij gekomen is.
- Veronica vertelt dat ze bij het zien van de foto’s ziet dat
hij altijd al een jongen is geweest en dat hij altijd
depressief is geweest maar nooit wist waarom en nu
een veel gelukkiger kind heeft. Ze zegt dat hij ook maar
een mens is net zoals zij maar dan geboren in het
verkeerde lichaam.
- Shot van Ariane met “11 maanden na
geslachtsoperatie”, “Transitie volledig afgerond” en
“Zoekt haar plaats als vrouw in de maatschappij”
- Ariane vertelt dat ze deels haar uiterlijk heeft veranderd
omdat ze op zoek is naar zichzelf en het leuk vindt dat
mensen haar soms niet herkennen.
- “Transgender zijn dat stopt nooit” zegt Ariane en dat ze
heel haar leven naar die operatie heeft gestreefd en dat
dat soms het enige was waar ze voor leefde en dat het
nu een soort leegte is en dat veel mensen van haar
leeftijd hebben kunnen werken aan wie ze zijn en dat dat
nu pas begint bij haar.
- Ze zegt doordat mensen haar nu soms niet herkennen
ze een echt meisje kan zijn.
- Ariane vertelt dat mensen niet aan haar zien dat ze
trans is maar dat het probleem is dat veel mensen het
weten en dat ze soms van de bus stapt en mensen haar
aankijken met een blik van oh dat is die.
- Selina vertelt dat het bij haar qua uiterlijk wel opvalt en
dat dat vooral haar stem is.
- losse shots
- Senne loopt met zijn vriendin en moeder naar de
vrouwenkliniek in het uz gent, hij moet huilen
- Shot van Senne met “start binnen 4 maanden met
testosteron”

- Focus op
medische
transitie door
tekst in beeld
(ST)
- Afkeurende
blikken tijdens
woning
bezichtiging (V)
- Dat het vinden
van een woning
moeilijk is door
discriminatie (V)

Omgeving:

Omgeving:
- Dat hij nu
gelukkiger is
(ST)
- Focus op het
verleden (B)
- Dat hij altijd al
een jongen is
geweest (B)
- Focus op
medische
transitie (ST)
- Belang van
passen voor
Selina (ST)
- Het grote
belang van een
medische
transitie (M)
Omgeving:
- Dat Ariane nu
niet meer bang
hoeft te zijn voor
dat mensen
haar als trans
zien (ST/M)

- Dat sterilisatie
vroeger verplicht
was bij een
transitie (Pa/V)

- Dat er geen
echt einde is
van een
transitie/trans
zijn
- Dat
ondanks dat
Ariane
eruitziet als
een vrouw
mensen haar
raar
aankijken
omdat ze
weten dat ze
trans is.
Omgeving:

Arts:
Omgeving:
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- Senne vertelt dat hij begint met de behandeling om
eicellen te laten invriezen.
- Hij zegt dat hij het confronterend vindt omdat het een
vrouwenkliniek is.
- Cheyenne vertelt dat ze het belangrijk vindt dat Senne
ook een biologisch kind kan krijgen.
- Een arts vertelt dat vroeger sterilisatie verplicht was bij
een transitie maar dat de kinderwens bij trans mannen
net zo groot is als bij andere bij anderen en legt uit hoe
het invriezen werkt.
11:53
–
13:32

Selina en
Ariane

13:33
–
15:10

Senne

15:11
–
15:23
15:24
–
17:52

Dylano,
Ariane

17:53 18:49

Senne

18:50
–
22:00

Ariane

Paulien

- Selina en Ariane lopen met een makelaar naar een
woning om te bekijken.
- Selina vertelt dat ze denkt dat ze moeite heeft een
woning te vinden door discriminatie tegenover mensen
zoals zij (selina en Ariane).
- De makelaar laat de woning zien.
- Selina vertelt in voice-over dat de maatschappij minder
aanvaardend is dan ze laten blijken en dat ze liever een
gewone vrouw zou zijn en zo aanvaard worden en dat
ze niet gezien wil worden als transgender.
- Selina vertelt dat het als transgender altijd wel moeilijk
is om werk en een appartement te vinden omdat niet
iedereen open-minded is en dat dat veel energie kost.
- Selina zegt tegen de makelaar dat ze hoopt dat ze een
eerlijke kans krijgt.
- Senne is met een arts in gesprek over eicellen
invriezen, De arts legt de behandeling uit.
- Senne legt in voice-over uit dat het een tweestrijd is en
hij ertegenop ziet door de vrouwelijke hormonen die hij
moet nemen.
- De arts legt uit hoe de eicellen worden verzameld.
- Tussenshots
- Shot van Paulien met “sinds 10 weken openlijk vrouw”
en “neemt sinds 4 maanden hormonen”
- Paulien legt uit dat een transitie meer is dan medisch
alleen en dat een nieuwe identiteit vinden ook belangrijk
is met bijv make-up en kleding.
- Ze krijgt hulp voor make-up om haar baard weg te
werken.
- Paulien legt uit dat tienermeisjes normaal met make-up
kunnen experimenteren en dat dat bij haar nu in een
versneld tempo moet gaan
- Paulien krijgt uitleg over make-up en dat ze een vrij
dikke laag nodig heeft.
- in voice-over vertelt Paulien dat ze zich goed voelt met
make-up en dat er nog wel mannelijke dingen zijn, maar
ze wel een stap verder is in het transformatieproces.
- Senne is in het uz gent en haalt zijn hormonen op, hij
vertelt dat het beter ging dan verwacht.
- Hij rekent de hormonen af waarbij wordt genoemd dat
die ruim 300 euro kosten
- Senne legt uit hoe het werkt met de hormonen
- Ariane is in het uz gent voor een controle van haar
borsten en van onderen, waarbij er vooral gekeken
worden naar de diepte en of er niks ontstoken is. Ze legt
daarbij uit dat ze de rest van haar leven moet dilateren.

- Een arts aan
het woord (M)
- Confronterend
omdat het een
vrouwenkliniek
is (B)
Arts:
Omgeving:
- Belang van
een biologisch
kind (ST)
- Dat Selina zegt
moeite te
hebben een
woning te
vinden door
discriminatie (V)
- Willen passen
(ST)
- Moeite met
werk of
appartement
vinden door
trans zijn (V)
Omgeving:
- Afkeer tegen
vrouwelijke
hormonen (B)
Arts:

- Belang van
make-up op
mannelijke
trekken weg te
kunnen werken
(ST)

Omgeving:

Arts:

- Focus op
transitie
buiten de
medische
zaken
-

- Kosten (M)

- Focus op
medische
transitie (ST)
- Een arts die
uitlegt hoe de

- Moeten
dilateren na
operatie
Arts:
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22:01
–
24:11

Paulien

24:12
–
24:28
24:29
–
25:21

Dylano,
Ariane

25:22
–
27:23

Paulien

27:24
–
28:40

Dylano

28:41
–
30:27

Senne

30:28
–
30:41

Senne

Dylano,
Paulien,
Ariane

- Een arts legt uit wat dilateren is en hoe ze de vagina
maken doormiddel van huidtransplantatie.
- Ariane praat samen met haar moeder met de arts over
hoe het gaat. Ze legt uit dat ze periodes niet dilateert,
- De arts vraagt hoe het met orgasmes werkt en of ze
het al geprobeerd heeft.
- De arts legt uit dat een normaal orgasme mogelijk is.
- De arts legt uit hoe het eruit ziet en legt aan Ariane en
haar moeder uit dat ze moet dilateren.
- Paulien krijgt hulp van een stylist die oa mensen helpt
in transitie.
- Paulien probeert verschillende outfits en krijgt tips.
- De stylist legt uit waarom styling belangrijk is om
identiteit te versterken.
- Paulien vertelt in voice-over over de eerste keer dat ze
een vrouwenbroek kocht.
- Paulien vertelt over dat de kleding haar vrouwelijk laat
voelen.
- tussenshots
- Senne wordt gevolgd tijdens de 5-daagse van zijn
jeugdbeweging. Hij vertelt dat ze nooit een probleem
maken van dat hij vroeger sanne was en nu senne
- Senne spuit hormonen in op zijn 5-daagse
- Paulien zit bij een kapper over een pruik. Ze legt uit dat
ze zich onzeker voelt bij haar pruik.
- Paulien legt uit dat haar huidige synthetische pruik voor
hoofdpijn zorgt en niet stevig zit.
- Paulien vertelt dat ze liever op haar tiende was
begonnen toen ze het zich realiseerde omdat ze dan
haar hoofdhaar had gehouden en geen baardbroei zou
hebben gehad.
- Paulien bekijkt verschillende pruiken van echt haar en
krijgt er uitleg over.
- Er wordt Paulien vertelt dat de pruik 750 euro kost en 6
weken duurt.
- Dylano loopt door de stad met zijn moeder naar de
chirurg om zijn borstoperatie te bespreken met zijn arts.
- Dylano en zijn moeder bespreken hoe ver hij is
gekomen en dat hij een bepaalde operatie wil hebben en
zijn argumenten al aan het voorbereiden is.
- Hij vertelt dat hij het vooral eng vindt omdat er nog
nooit iemand aan zijn borstkas heeft gezeten.
- Senne zit met zijn jeugdbeweging om Senne een
nieuwe totem te geven. Hij had de totem zoekende
kolibrie, maar hij krijgt een nieuwe omdat hij nu weet wie
hij is.
- De jeugdbeweging bespreekt welke nieuwe totem
Senne gaat krijgen en de leider vertelt over hoe er op
Senne’s coming-out gereageerd werd en dat dit positief
was.
- Senne vertelt wat de jeugdbeweging voor hem
betekend terwijl hij een piemel kleit.

geslachtsoperati
e werkt (Pi)(M)
Arts:

- Focus op
andere
zaken van
een transitie
naast
medische
zaken.

- Belang van
een pruik om te
passen (ST)
- Kosten (M)
- Focus op
vroeger (B)

- Medische
transitie (ST/M)

- Focus op de
zelfontwikkeling
van Senne (ST)

Omgeving:

Omgeving:
- Dat Senne
zichzelf
gevonden heeft
(ST)
- Dat het een
hele logische
stap is (??)

- tussenshots
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30:42
–
31:54

Dylano

Dylano bespreekt met zijn moeder en arts de
borstverwijderende operatie.
- De arts legt wat uit en zegt eerst Dylano’s borst te
willen bekijken.
- De arts vertelt dat als hij iemand moet onderzoeken dat
ze eigenlijk nooit willen dat er iemand bij is omdat ze
zich er zo slecht bij voelen en dat ze het zien als iets dat
er absoluut niet hoort en het als iets “extreem
ongezonds” zien.

- Medische
transitie (ST/M)
- Dat borsten bij
trans mannen
als iets “extreem
ongezonds”
wordt gezien
(M)
- Arts aan het
woord (M)

31:55
–
32:54

Selina en
Ariane

- Selina en Ariane bekijken Selina’s nieuwe
appartement.
- Selina vertelt dat de eigenaren op de hoogte waren
van de situatie en dat ze verbaasd was om te positieve
reactie en erna zoiets had van er is toch nog hoop.

Omgeving:

32:55
–
35:24

Dylano

- De arts bespreekt welke operatie Dylano kan krijgen en
welke complicaties er mogelijk zijn. Hij legt drie
theoretische complicaties uit.
- De arts legt de herstelperiode uit.
- Dylano vertelt dat er zo’n last van zijn schouders zal
vallen als dit voorbij is.
- De arts vertelt in een los shot dat de borstoperatie vaak
de allerbelangrijkste is omdat ze gewoon willen leven in
de maatschappij in een lichaam zoals ze zich voelen en
dat de borsten de belangrijkste hinder is.
- Dylano’s moeder vertelt dat ze blij is dat de operatie er
is en dat ze vooral hoopt dat hij niet te veel pijn heeft.

- Medische
transitie (ST/M)
- Belang van
een
borstoperatie
om te passen
(ST/M)
- De last die van
zn schouders
zal vallen na de
operatie (M)

Onderwerp:

Dominante
Scripts/tropes:

- Shot van Dylano met “1 dag voor borstverwijdering” en
“zet sinds 5 maanden tweewekelijks een
testosteronspuit”
- Dylano loopt samen met zijn moeder het hotel voor zijn
borstoperatie de dag erna
- Dylano’s moeder vertelt dat ze het lastig vindt dat ze
een meisje heeft gebaard en dat ze dat meisje ergens
afgeeft en een jongen terugkrijgt. En dat ze dat zwaar
vindt als moeder maar dat ze er voor hem een leuke
avond voor wil maken en ook ergens afscheid wil nemen
om de dag erna de nieuwe Dylano te verwelkomen.
- Shot van Ariane met “15 maanden na
geslachtsoperatie” en “zoekt haar plaats als vrouw in de
maatschappij”.
- Ariane heeft een maandelijkse controle afspraak na
haar geslachtsoperatie, deze heeft ze eerder omdat het
met dilateren niet goed gaat.
- Ze bespreekt met haar arts hoe vaak ze dilateert.
- De arts legt in een los shot uit waarom dilateren
belangrijk is.

- Medische
transitie (ST)(M)
-

- Selina werd
niet
afgerekend
op dat ze
trans is.
Omgeving:
- Dat de
complicaties
worden
besproken

Aflevering 3:
Tijdscode:
00:00
–
00:21
00:22
–
01:35

Deelnemers:

01:36
–
04:22

Ariane

Alternatieve
scripts

Leader
Dylano

- Focus op
medische
transitie (ST)(M)
- Arts aan het
woord (Pi)(M)
Arts:
Omgeving:

- Verhaal na
transitie
- Ook na
transitie nog
niet 100%
gelukkig
Arts:
Omgeving:
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04:23
–
04:36
04:37
–
06:37

Dylano en
Senne

06:38
–
07:56

Senne

Paulien

07:57
–
09:32

Dylano

09:33
–
10:51

Selina

- De arts zegt tegen Arianes moeder dat ze haar moet
stimuleren, maar dat het uiteindelijk vanuit Ariane moet
komen. Hij zegt erna dat ze mooi is en alles heeft wat ze
nodig heeft.
- Ariane legt uit dat ze dilateren moeilijk vindt omdat het
haar confronteert met dat ze trans is. En dat ze een te
grote nadruk heeft gelegd op dat haar leven beter zou
zijn na de operatie maar dat dat nooit is gebeurd en ze
zich nog altijd niet 100% goed voelt in haar lichaam.
- Tussenshots in ziekenhuis/hotel
- Shot van Paulien met “sinds 3 maanden openlijk
vrouw” en “Neemt sinds 4 maanden hormonen”
- Paulien heeft de buren uitgenodigd voor wat te drinken
om roddels te voorkomen, ze heeft ook een mail erover
rondgestuurd eerder.
- Paulien legt uit dat ze in transitie is, maar dat dat nog
niet voorbij is en het nog beter kan en gaat worden en
dat ze nu gelukkig is en dat als ze vragen hebben dat ze
zal proberen die te beantwoorden.
- Paulien legt uit dat ze hoopt met 2 jaar klaar te zijn,
maar dat dat van het ziekenhuis, de wachttijden en de
financien afhangt.
- Paulien zegt “ik ben trans vrouw, dus je gaat van
transgender naar vrouw.”
- Paulien legt uit dat bij trans mannen de stem
automatisch verlaagt met hormonen, maar dat dat bij
trans vrouwen niet zo is en dat die logopedie moeten
volgen en evt een operatie.
- Shot van Senne in een ziekenhuisbed met zn vriendin
ernaast en “ontwaakt na eicelpunctie”, “15 eicellen
afgenomen en ingevroren” en “Start binnenkort met
testosteronbehandeling”
- Senne legt uit hoe de operatie ging
- Shot van Senne’s vriendin dat ze blij is dat het voorbij
is en dat ze denkt dat Senne blij is omdat ze nu kunnen
uitkijken naar zn hormoonbehandeling”
- Dylano samen met zn vriendin in een restaurant een
dag voor zn borstoperatie. Zn moeder proost op het
afsluiten van zn oude leven en een nieuw leven.
- Dylano’s moeder bespreekt Dylano’s verleden en hoe
hij begon met binden. En dat ze toen heeft gezegd dat
er zo veel mensen met kanken hun borsten moesten
afzetten en dat hij ze ging verminken, dat ze dat niet kon
begrijpen.
- Veronica vertelt in een los shot dat ze spijt heeft van
hoe ze hem heeft behandeld en dat het een heel pijnlijk
proces voor m was maar dat ze er toen nog niet klaar
voor was.
- Shot van Selina met “Neemt al 2 jaar vrouwelijke
hormonen” en “Staat op de wachtlijst voor een
geslachtsoperatie”
- Selina zit in een wachtruimte. Ze legt in voice-over uit
dat ze aan het begin een jaar psychologisch traject lang
vond, maar dat ze er nu anders op terug kijkt omdat ze
nooit had verwacht dat het proces zo veel druk op haar
zou leggen. En dat ze nu kan zeggen dat ze die
gesprekken nodig heeft.

- Omgeving
moet haar
genderidentiteit
bevestigen (ST)
- Medische
transitie (ST)
- Gelukkiger na
coming-out (ST)
- Focus op de
kosten (M)
-

- Medische
transitie (ST)
Omgeving:
- Focus op
medische
transitie (ST)

- Ander
onderdeel van
transitie
Omgeving:

-

- Medische
transitie (ST)(M)
- Cijfers van
transgender
zelfmoord (V)
- Medische
autoriteiten (M)
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- Shots van Selina in gesprek met dr psych, ze vertelt in
voice-over dat de gesprekken belangrijk zijn omdat ze
dan haar hart kan luchten en dat ze cijfers van
transgenders zie zelfmoord plegen hoog zijn en dat de
gesprekken daarom een noodzaak zijn.
- Arianes moeder vertelt in een los shot dat het eerst wel
wennen was dat ze een transgender dochter heeft en
dat ze misschien ook liever een gewoon leven had
gewild. Als ze naar oude foto’s van Ariane kijkt voelt ze
dat ze het nog niet helemaal verwerkt heeft.
- Arianes moeder vertelt ook dat Ariane nog niet 100%
gelukkig is ondanks haar operatie, dat ze veel met haar
uiterlijk bezig is en met wat andere mensen denken.

10:52
–
12:01

Ariane

12:02
–
12:10
12:11
–
12:45
12:46
–
14:28

Paulien

- tussenshot dat ze zich opmaakt

Selina

14:29
–
16:41

Dylano

16:42
–
18:05

Ariane

- Selina vertelt dat ze net haar eerste gesprek heeft
gehad en dat ze in de wolken is omdat ze te horen heeft
gekregen dat ze haar geslachtsoperatie kan krijgen.
- Paulien zit in de wachtruimte van de logopedie.
- Paulien volgt logopedie.
- Paulien legt in voice-over uit dat ze als ze als vrouw
naar buiten gaat niks durf te zeggen vanwege haar lage
stem, en dat ze aan de telefoon ook meneer wordt
genoemd.
- De logopedist legt uit dat logopedie belangrijk is omdat
iemand er qua kleding, haar enzv nog zoals vrouw uit
kan zien, als de stem laag is zal iemand als man
gehoord worden.
- De logopedist legt uit hoe vrouwen praten.
- Shot van Dylano zonder shirt en met binder in de
badkamer
- Dylano legt uit dat de borstoperatie wel echt een stap
is dat hij met de transitie bezig is en nu niet meer terug
kan. Hij legt uit dat hij probeert een beeld te vormen in
de spiegel hoe hij eruit gaat zien en dat het genoeg is
geweest met de oude ik en dat hij vanaf morgen kan
zeggen dat hij deels gewoon officieel man is.
- Dylano loopt met zijn moeder naar het ziekenhuis voor
zijn borstoperatie.
- Veronica zegt dat ze er voor Dylano is
- Dylano vertelt dat hij stress heeft maar dat hij er wel
klaar voor is en er lang op heeft gewacht.
- Dylano legt uit dat morgen een opluchting voor m is
omdat hij na het genezingsproces kan rondlopen zonder
shirt en kan zwemmen en dat hij hoopt geen
complicaties op te lopen.
- Ariane zit met haar vader en moeder aan tafel. Ze
vertelt in voice-over dat ze niet snel met iemand over
haar problemen praat, maar dat ze bang is dat ze weer
in een dieptepunt komt.
- Haar vader vertelt in een los shot dat ze het niet altijd
op tijd zien wanneer het niet goed gaat en dat ze snel
het slechtste denken als ze er niet is. Ze zijn snel bang
dat ze iets doms gaat doen of dat ze zelfmoord probeert

Paulien

Omgeving:
-

Omgeving:
- Het nog
moeten
verwerken
ondanks dat
Ariane klaar is
met haar
transitie
- Dat Ariane
ook na haar
operatie nog
niet 100%
gelukkig is

- Medische
transitie (ST)(M)
- Belang van
passen (ST)
- Biologische
ideeën over
vrouwelijkheid
(M)

- Andere
onderdelen
van transitie

- Medische
transitie (ST)(M)
- Biologische
ideeën over
Fysieke
mannelijkheid
(M)
-

Omgeving:
- Levenslange
worsteling met
genderidentiteit
(B)
- Verwachting
dat het

Omgeving:
- Dat ze
ondanks haar
transitie nog
niet gelukkig is
en ze
geestelijk nog
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18:06
–
18:31
18:32
–
19:34

Paulien,
Senne,
Selina
Senne

19:35
–
21:26

Dylano

21:27
–
21:39
21:40
–
23:51

Ariane,
Selina

23:52
–
24:34

Ariane,

24:35
–
26:20

Senne

Paulien

te plegen. Ze zeggen dat dat in het kader van haar
transgender zijn, dat ze hadden gedacht dat het na haar
operatie beter zou zijn omdat ze dan het lichaam heeft
wat ze wou.
- Tussenshots van Paulien, Senne en Selina

probleem
opgelost is na
haar transitie
(ST)

niet verbeterd
is.

- Shot van Senne die met een jong meisje speelt, hij
vertelt in voice-over dat hij binnenkort met
hormoonbehandeling wil beginnen en met andere
stappen. Maar dat hij het zelf wil betalen en daarom ook
veel werkt om geld op zijn te zetten.
- Hij vertelt dat hij als persoonlijke assistent werkt bij een
gezin met twee gehandicapte kinderen.
- Hij vertelt dat als hij alle stappen zou ondernemen om
zijn lichaam aan te passen dat hij zeker op een kostprijs
zou zitten van rond de 5000-6000 euro.
- Dylano bereid zich voor op zijn operatie, hij vertelt dat
hij zn menstruatie heeft.
- Dylano zit met zn moeder te wachten, Veronica moet
huilen omdat het haar te veel is geweest en dat de
stress nu van haar afvalt.
- tussenshots

- Focus op
kosten (M)

- Focus op
andere zaken
naast zn trans
zijn.

- Paulien ondergaat een laserbehandeling aan haar
baard en snor. Ze vertelt dat ze het liefst alles zou laten
laseren, maar dat haar portemonnee dat momenteel niet
aan kan en dat de kostprijs voor enkel haar gezicht rond
de 1000 euro is voor volledige behandeling.
- Ze legt in voice-over uit hoe ze zich over haar snor en
baard voelt.
- Ariane vertelt dat ze binnenkort naar New York gaat
omdat dat de stad is waar dromen uitkomen en dat ze
daar misschien ook een afspraak heeft met een
modellenbureau voor transgenders.
- Ze gaat alleen op reis omdat ze alleen meer ontdekt en
dat ze ook denkt dat ze veel over zichzelf leert alleen in
een vreemde stad en het daardoor ook wat als therapie
ziet.
- Senne loopt met Cheyenne door de stad omdat ze een
jaar samen zijn.
- Cheyenne legt uit dat ze Senne totaal niet als meisje
ziet, maar puur als jongen. Ondanks dat zijn lichaam nu
nog de vormen van een meisje heeft, voor haar is hij
gewoon een jongen van buiten en vanbinnen. En dat ze
bij Senne niet op het geslacht is gevallen maar puur op
de persoon.
- Ze vertelt dat het soms zwaar is als partner van
iemand die in transitie is, en dat ze veel hebben
meegemaakt in een jaar wat de meeste koppels niet
meemaken.
- Senne legt uit dat hij denkt dat veel trans mannen en
vrouwen moeite hebben met relaties omdat veel mensen
nog een close-minded idee hebben dat je jongen of
meisje bent. En dat hij zich goed beseft hoeveel geluk hij
heeft dat zijn vriendin hem daar volledig in steunt.

- Focus op
kosten (M)
-

-

- Focus op
andere
onderdelen
van transitie

- Zichzelf
ontdekken na
transitie

- Belang van
een
accepterende
en bevestigende
omgeving (ST)
Omgeving:
-

Omgeving:
- Dat ze Senne
als jongen ziet
ondanks dat
zijn lichaam
nog vrouwelijk
is
-
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26;21
–
28:28

Selina

28:29
–
28:59
29:00
–
30:13

Dylano,
Ariane,
Selina
Senne

30:14
–
31:28

Selina

31:29
–
34:12

Dylano

- Selina drinkt koffie samen met haar moeder en vertelt
in voice-over dat ze sinds kort weer contact hebben en
dat haar moeder en er echt voor haar is en ze het
verleden achter zich hebben gelaten.
- Selina’s moeder vraagt of ze nog weet hoe het was
toen ze uit de kast kwam naar haar. Selina vertelt dat ze
niet echt een andere optie had dan het zeggen, en dat
ze denkt dat haar vader er meer last van had omdat het
voor hem voelde alsof het zijn schuld was. Haar moeder
zegt dat het niemands schuld is.
- Selina’s moeder vraagt of ze snapt dat haar moeder
het er moeilijk mee heeft gehad toen ze zei dat als het
niet ging ze zich van het leven ging beroven. Selina
antwoord ja. Selina zegt ook bij wie moest ik anders
terecht? Als ik het niet zeg was het misschien al te laat.
- Selina vertelt in voice-over dat ze denkt dat haar
moeder het een plaats heeft kunnen geven dat ze
transgender is, en dat ze denkt het is mn kind ik moet
het voor haar zijn en dat dat het enige is dat telt.
- tussenshots

- Geen keuze
hebben of je uit
de kast komt of
niet (B)

- Senne praat met zn vriendin dat hij hoopt dat de
komende jaren minder bewogen zijn.
- Cheyenne zegt dat ze uitkijkt naar de toekomst en dat
ze ook uitkijkt naar dat hij testosteron krijgt om de
veranderingen te zien.
- Selina is met haar moeder bij het UZ-gent
- Los shot van Selina’s moeder over dat ze 5-6 maanden
geen contact hadden en dat het met haar ook niet goed
ging in die periode.
- Selina zegt in voice-over dat ze hoopt dat het zo blijft.
- Selina’s moeder zegt dat ze wel gezegd heeft dat als
Selina het moeilijk heeft dat ze naar haar toe moet
komen, maar dat ze wel beide nog ruimte nodig hebben.
- Een uur voor Dylano’s operatie, hij wordt naar de
operatiekamer gebracht.
- De arts legt aan Dylano’s moeder uit wat de arts gaat
doen qua aftekenen en gaat daarna aftekenen.
- Dylano en zn moeder praten nog even over de operatie
na het aftekenen.
- Dylano’s moeder vertelt in voice-over dat ze zich
dubbel voelt over dat Dylano binnen is, en dat ze hoopt
dat alles goed gaat, ze maakt zich het meeste zorgen
over of hij weer gevoel in zn tepels krijgt.

Omgeving:
- Focus op
medische
transitie (ST/M)
- Medische
transitie (ST)(M)
-

Onderwerp:

Dominante
Scripts/tropes:

- Shot van Dylano een uur na zn operatie, zn moeder
komt bij hem met een “it’s a boy” ballon
- Dylano ligt huilend in bed van geluk.

- Medische
transitie (ST)(M)

Omgeving:

- Medische
transitie (ST)
(M)
- Arts aan het
woord (Pi)(M)

Aflevering 4:
Tijdscode:
00:00
–
00:21
00:22
–
01:32

Deelnemers:

Alternatieve
scripts

Leader
Dylano
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01:33
–
02:15

Senne

02:16
–
03:25

Selina

03:26
–
05:07

Senne

05:08
–
06:49

Ariane

06:50
–
09:14

Selina

09:15
–
10:30

Senne

10:31
–
12:02

Selina

12:03
–
13:24

Ariane

13:25
–
15:58

Selina

- Shot van Senne met zn moeder en vriendin in het UZgent, “krijgt zo dadelijk eerste testosteronspuit” komt in
beeld.
- In voice-over vertelt Senne dat hij een jaar heeft
gewacht hierop en dat het een hele mooie stap is.
- Shot van Selina met haar moeder in het UZ-Gent,
“neemt al 2,5 jaar vrouwelijke hormonen” en “staat op de
wachtlijst voor een geslachtsoperatie” komt in beeld.
- Selina vertelt in voice-over dat ze naar de chirurg mag
om haar geslachtsoperatie en borstvergroting met de
chirurg gaat bespreken.
- Selina bespreekt met haar moeder wat er zou
gebeuren als de arts zegt dat er iets mis is.
- Senne spreekt met de arts en de arts legt de
veranderingen uit van de hormonen.
- De arts legt in een los shot het belang van hormonen
uit, en dat de focus veel op operaties ligt, maar dat uit
onderzoek blijkt dat de psychische gezondheid al
verbetert op het moment dat hormonen gestart wordt.
- Shot van Ariane, “16 maanden na geslachtsoperatie”
en “zoekt haar plaats als vrouw in de maatschappij”
verschijnt naast haar in beeld.
- Ze is samen met haar moeder en oma aan het
shoppen voor haar reis naar New York.
- Ze zitten op het terras en bespreken Arianes reis.
- Los shot van Arianes moeder over of dit het moment is
om dit te doen, en dat het afwachten wordt of ze daar
haar geluk vindt of dat ze terugvalt in depressieve
gedachtes.
- Selina spreekt met de arts over de operaties.
- De arts legt de operaties uit, Selina wil de
borstvergroting en geslachtsoperatie in een keer.
- Ze bespreken welke cup Selina wil en proberen wat
maten uit.
- Senne krijgt zijn eerste testosteronspuit.
- Hij zegt dat 8 augustus de eerste dag is van zijn
nieuwe leven, maar dat hij aan de andere kant ook
denkt, ik ben al heel lang Senne en nu zal mijn lichaam
veranderen naar wie Senne echt is.
- De arts bespreekt de geslachtsoperatie en hoe die zal
gaan. Hij bespreekt de techniek in detail.
- De arts gaat kijken wanneer Selina ongeveer aan de
beurt is om alvast een richtlijn te geven.
- Ariane vertelt dat haar Amerika reis niet doorgaat en
dat al haar hoop en dromen weg is door de orkaan.
- Ze zoekt samen met haar ouders een andere reis om
te maken.
- Haar moeder vertelt in voice-over dat het voor Ariane
voelde alsof het bij haar nooit iets al lukken en dat het
weer tegenvalt.
- Ze gaat samen met haar moeder een weekendje naar
Amsterdam als alternatief, haar ouders hopen dat zo’n
weekendje weg helpt dat Ariane iets meer vertelt aan
hun.
- De arts vertelt aan Selina dat ze in de tweede helft van
het jaar erna geopereerd kan worden. En dat het ook
goed kan zijn om er een klein beetje de tijd ervoor te
nemen. Selina onderbreekt hem en zegt dat ze er toch
al lang op wacht.

- Medische
transitie (ST)(M)

- Medische
transitie (ST)(M)
- Arts in beeld
(M)

- Arts aan het
woord (Pi)
- Medische
transitie (ST)
(M)
Arts:
- Medische
transitie (ST)(M)

Arts:

- Focus op
leven na
transitie

Omgeving:
Omgeving:
- Focus op iets
anders dan
transitie
- Medische
transitie (ST)(M)
- Medische
transitie (ST)(M)
-

- Dat hij altijd
al Senne was,
ook voor zn
medische
transitie

- Medische
transitie (ST)
(M)
Omgeving:
- Dat Ariane
voelt alsof nooit
iets zal lukken
bij haar (V)
- Moederdochter
weekendje en
dat Ariane meer
met haar
moeder praat
(ST)
- Arts aan het
woord (M)

Omgeving:
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15:59
–
16:20
16:21
–
18:03

Dylano,
Paulien,
Senne
Paulien

18:04
–
20:10

Dylano

20:21
–
21:22

Paulien

21:23
–
23:15

Senne

23:16
–
23:31
23:32
–
24:26

Selina en
Ariane,
Paulien,
Dylano
Paulien

- Selina komt naar buiten naar haar moeder en moet
huilen, maar moeder ook. Ze moet huilen omdat ze nog
langer moet wachten.
- tussenshots
- Paulien is terug bij de kapper om haar pruik te krijgen. Shot van Paulien met ernaast “Sinds 5 maanden
openlijk vrouw” en “Neemt sinds 6 maanden hormonen”
- Paulien vertelt in voice-over dat het haar eerste echt
haar pruik is, en dat het een pak geld is, maar dat het
haar gaat helpen om vrouwelijker over te komen.
- De kapper doet Pauliens pruik op en styled het,
Paulien vertelt hoe het voelt.
- Paulien loopt met haar nieuwe pruik over straat en
vertelt in voice-over dat ze zich meer vrouw voelt.
- Dylano’s moeder vertelt in voice-over dat Dylano zich
eerst goed voelde en ’s avonds ineens zei dat hij zich
niet meer goed voelde en dat zn borstkas toen 4 tot 5
cm gezwollen was aan een kant en dat hij ’s nachts nog
een geopereerd is om de borsten zuiver te maken en de
oorzaak te vinden.
- Dylano’s moeder vertelt aan Dylano dat ze
geschrokken was van de dag ervoor en dat iedereen
geschrokken was. Dylano vertelt dat hij dat ook was en
dat hij ook gehuild had en veel pijn had.
- Dylano’s moeder vertelt dat ze een beetje te blij waren
gister dat alles goed ging en dat ze het voorlopen nog
niet wil zien omdat ze dat niet aan kan.
- Paulien vertelt over haar werk en dat ze in de ICT
werkte, en dat ze aan het begin van haar transitie
gaatjes in haar oren had laten schieten en een wat
vrouwelijkere armband droeg waarna er tegen haar
gezegd werd “je gaat toch geen Janet worden?” en dat
ze snel erna een mail heeft gestuurd dat ze in transitie
was met als resultaat dat ze haar ontslag kreeg. De
officiële reden van ontslag was fout tijdens de uitvoering
van de job, volgens Paulien is dat omdat ze er niet op
kunnen zetten dat het vanwege haar transitie was.
- Senne vertelt dat hij nu twee maanden met testosteron
bezig is en legt de veranderingen uit.
- Senne vertelt aan zijn familie dat de arts had verteld
dat zn stem al veel gezakt was en dat hij mazzel heeft
dart hij geen acne heeft omdat veel dat hebben aan het
begin van hormonen.
- Senne’s moeder vertelt dat ze aan de telefoon niet wist
of ze Senne of zn broer hoorde.
- Senne laat een spraakopname horen van zn stem voor
hormonen.
- Senne’s broer vertelt dat de arts heeft gezegd dat hij
moet meer sporten om meer veranderingen te merken.
- Tussenshots

- Belang van
passen (ST)
- Focus op
kosten (M)

- Paulien heeft een gesprek met een uitzendbureau. De
persoon van het uitzendbureau zegt dat het
belangrijkste is dat ze de juiste competenties heeft en
bereid is om te leren als Paulien zegt dat ze bang is voor
reacties omdat ze trans is.

- Bang om
afgewezen (V)
-

- Ontslagen
door trans zijn
(V)
-

- Medische
transitie (ST)(M)
- Belang van
passen (ST)

Omgeving:

Omgeving:
- Medische
transitie (ST/M)
-
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24:27
–
26:00

Dylano

26:01
–
27:35

Senne

27:36
–
27:55
27:56
–
28:13
28:14
–
30:17

- Paulien vraagt of ze doorgeven dat ze trans is aan
mogelijke werkgevers. Ze zegt dat ze haar gewoon
voorstellen als Paulien en haar cv zo doorsturen, maar
dat het kan als ze het graag wil. Paulien zegt dat ze er
gemixte ervaringen mee heeft, de vrouw zegt dat ze
haar gewoon als Paulien gaat voorstellen.
- Dylano is 3 dagen na zn operatie weer thuis en wordt
begroet door zn familie.
- Hij laat zn borst zien aan zn familie zonder verband
eroverheen.
- Ze bespreken het herstel van Dylano.
- Senne zit met zn vriendin in een café. Hij vertelt in
voice-over dat hij zelfverzekerder is nu hij 2 maanden
aan testosteron zit, vooral vanwege zn stem.
- Senne’s vriendin vertelt in een los shot over de
veranderingen die zij gemerkt heeft tot nu toe.
- Senne vertelt dat hij opgegroeid is als meisje en dat als
hij op straat loopt hij geconditioneerd is dat hij op moet
letten, vooral ’s avonds. Maar dat dat niet meer hoeft
omdat mensen hem als man zien en dat hij nu ook zo
over zichzelf zo kan denken.
- Cheyenne vertelt dat ze trotsheid in zn blik ziet en dat
ze daar blij mee is omdat ze dat al een hele tijd niet had
gezien.

Ariane,
Dylano

- tussenshots, Dylano staat shirtloos voor de spiegel

Paulien

- Paulien vertelt dat ze zo een sollicitatiegesprek heeft.

Ariane

- Ariane is met haar moeder een weekend in
Amsterdam.
- Ze praten over of Ariane volgend jaar naar New-York
gaat.
- Ariane’s moeder praat over Ariane’s dipjes die ze soms
ineens heeft. Ariane vertelt dat ze zich soms ineens niet
normaal voelt, en dat alles soms zo moeilijk lijkt voor
haar en ze al veel te veel heeft meegemaakt voor haar
leeftijd. Haar moeder vertelt dat het voor veel niet altijd
goed is en het op facebook lijkt alsof iedereen gelukkig
en mooi is.
- Ariane vertelt dat bijvoorbeeld verliefd zijn dat dat voor
normale mensen zo makkelijk gaat en dat dat voor haar
minder is omdat ze op een bepaald moment gaat
moeten zeggen dat ze trans is, alsof elk meisje beter is
dan zij omdat die tenminste een echt meisje is.
- Dylano gaat zwemmen 6 maanden na zijn
borstoperatie. Hij vertelt in voice-over dat het een paar
jaar geleden is dat hij voor het laatst lekker gezwommen
heeft.
- Hij zegt dat opgaan in de massa het fijnste gevoel is
dat je kan hebben, in plaats van dat ze twijfelen aan zn
geslacht.
- Hij vertelt dat hij wel gelukkig is, maar dat gelukkig zijn
een groot woord is. Hij is op weg naar zijn geluk.
- Paulien vertelt dat haar gesprek goed verliep en dat ze
er geen probleem van hebben gemaakt dat ze trans is.
- Ze vertelt in een shot later dat haar toekomstdroom is
dat ze niet te veel verwacht want hoe meer je verwacht

30:18
–
31:20

Dylano

31:21
–
32:12

Paulien

-

- Sociale
normen van
mannelijkheid
en
vrouwelijkheid
(ST)
- Gelukkiger na
transitie (ST)

Omgeving:

Omgeving:
- Medische
transitie (ST)
- Trots na
transitie (ST)

- Ze zegt dat ze
geen liefde zal
vinden doordat
ze trans is (V)
- Dat ze er
meisjesachtig uit
moet zien (ST)

Omgeving:

Omgeving:
-

- Gelukkiger na
transitie (ST)
- Focus op
passing (ST)
-

- Nog niet
100% gelukkig
na medische
transitie

-

- Gericht op
een leven na
transitie

78

32:13
–
32:32
32:33
–
32:54

Dylano

32:55
–
33:15

Ariane

33:16
–
33:50

Senne

33:51
–
34:33

Selina,
Ariane,
Paulien,
Senne en
Dylano

Selina

hoe meer je teleurgesteld kunt worden. en dat ze nu
vooral een baan kan vinden met een werkgever die haar
ervaart zoals ze is en daarna een relatie.
- Dylano vertelt dat hij hoopt dat hij een rustig leven kan
leiden verder, zonder te veel taboe te krijgen over het
trans zijn met een partner die hem aanvaart zoals hij is.
- Selina vertelt dat ze hoopt dat ze haar operaties kan
ondergaan en op een dag naar buiten kan gaan naar
haar job kan gaan en kan zeggen dat ze zich goed voelt
in haar lichaam, dat ze de steun heeft die ze nodig heeft,
dat ze gelukkig kan zijn.
- Ariane vertelt dat ze sterker uit alles is gekomen en dat
ze het zeker opnieuw zou doen omdat ze voor haar
nooit een andere keuze heeft gehad, het was dat of er
niet meer zijn, het was eigenlijk ook geen keuze, het
was de enige weg die ze kon gaan.
- Senne vertelt dat als hij nog een ding kon wensen dat
het is dat hij met heel veel trots in de spiegel kan kijken
zonder er direct aan te denken wat hij nog wil laten
aanpassen of waar hij niet tevreden mee is, maar dat
dat ook wel eigen is aan de mens. En dat hij ondanks de
vele mankementen gelukkig is met zichzelf en met zn
situatie, met Cheyenne met zn vrienden, dat hij zn
droom aan het beleven is.
- Selina vertelt dat ze weet dat er iemand ergens voor de
televisie zit en zich herkent in de situatie en dan denkt ik
ben toch niet alleen en als zij dat kan dan kan ik het ook.
En dat dat moed geeft, om niet meer bang te zijn. Want
uiteindelijk leef je vooral met jezelf en dat het uiteindelijk
het beste zou zijn als iedereen gelukkig is met zichzelf.
- Ondertussen zijn beelden te zien van alle 5 los van
elkaar lachend in een studio.

- Belang van
passen (ST)
- Medische
transitie (ST)

- Gelukkiger na
transitie (ST)
- Geen keuze
hebben (B)
- Gelukkiger na
transitie (ST)

- Focus op dat
niet tevreden
zijn met je
lichaam iets
menselijks is

- Gelukkiger na
transitie (ST)

Bijlage 4: Transcript Maria
Aflevering 1:
Vraag
00:00:04 Nanoah
Is transgender zijn een trend.
00:00:06 Emma
Wie deze heeft gevraagd, ik mag je nu al niet.
00:00:10 Anne
Daar lijkt het wel een beetje op, hè? Zijn er meer zijn steeds meer van de.
00:00:13 Ilona
We zitten wel echt in zo’n tijdperk dat inderdaad wel een hot item is.
00:00:17 Finn
Ik denk niet dat met een trend te maken heeft, Maar dat het gewoon meer bespreekbaar is.
00:00:21 Jules
Ja, Ik denk inderdaad ook dat Mensen het zien het zouden zien als een trend, Omdat het nu zo veel In
de media is.
00:00:27 Nanoah
Transgender zijn is deel van iemands identiteit. Dat heeft helemaal niks met de trend te maken. Niks
met mode, niks met hip te maken.
00:00:35 Maria
Er is nu de ruimte om jezelf te zijn en 20 jaar geleden was dat niet, en nu zijn we eindelijk zo. Daarom
noem ik het de gender revolutie. We zijn eraan toe.
00:00:45 Inaya
It’s not a trend, it’s a reality and face it.
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Leader
00:00:50 Jan Kooijman
In Hij is een zij, volg ik 8 transgender personen, allemaal geboren in een lichaam dat niet past bij hoe
ze zich van binnen voelen. Ik volg ze Tijdens hun transitie en dat is vaak een lange weg met veel ups
en downs.
Bij Maria Thuis
00:03:57 Jan
Hallo
00:03:58 Maria
Hallo.
00:03:58 Jan
Ik hoor dat hier goede koffie te halen is.
00:04:00 Maria
Ja hoor
00:04:00 Jan
Oké top, dan kom ik naar boven.
00:04:06 Jan
Ja is zo hoor, Hallo de Frau des Huizes en haar Kind ja en oh nog een kind
00:04:10 Maria
En nog een
00:04:13 Jan
Hallo, jeetje wat zie je er mooi uit prachtig, kom maar.
00:04:18 Maria
Kom maar verder.
00:04:19 Jan
In een klein dorp In het veengebied van Drenthe komt Maria 22 jaar geleden als jongen ter wereld.
Door haar meisjesachtige gedrag wordt ze als kind erg gepest. In de puberteit komt Maria uit de kast
als homoseksueel. Op 20 jarige leeftijd verhuist Maria naar Zeist weg van alle pesterijen. Op naar een
nieuw begin.
00:04:40 Maria
Ik ben hier dus komen wonen als jongen en Ik heb me hier helemaal ontwikkeld als Maria.
00:04:47 Jan
Maria realiseert zich dat ze verder wil Leven als vrouw. Na deze ontdekking in Zeist voelt Maria zich
sterker dan ooit. Twee jaar geleden sprak ik haar en ze vertelde hoe ze ondanks haar moeilijke jeugd
terug wil naar waar ze vandaan komt, Drenthe.
00:05:00 Jan
Maar tegelijkertijd is de kans voor jou heel erg groot dat jij weer door dezelfde shit heen moet als
Misschien 6, 8, 10 jaar geleden.
00:05:09 Maria
Ja maar dat, dat gebeurt niet meer, denk ik. Nee
00:05:12 Jan
En Waarom niet?
00:05:12 Maria
Daar heb ik Eigenlijk wel vertrouwen in, Omdat ik laat dat niet meer gebeuren.
00:05:17 Jan
Het is 2019, een jaar later Maria is net begonnen met haar medische transitie én de aankomende tijd
staan er een aantal ingrijpende operaties op de agenda.
00:05:27 Maria
Ik zit nu ook bijna. 5 maanden aan de hormonen volgens mij, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed.
Heel veel veranderd. Ja heel veel, heel erg blij mee en ondertussen ben ik dan gewoon superblij. Hier
zit in mijn huisje en met mijn diertjes en heb ik het gewoon heel erg leuk.
00:05:44 Jan
Ik heb jou een poosje niet meer gezien en ik kijk naar jou En Er is best wel veel veranderd.
00:05:49 Maria
Wat vind je verandert dan nou?
00:05:53 Jan
Ik heb het gevoel dat het nu gewoon eigenlijk een soort zachtere gloed over je hangt een soort perfect
Instagram filmpje.
00:05:59 Maria
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Nou, als dat kon als nee, het totaalpakket is veranderd. Qua lichamelijke verandering heb ik alles ook
opgeschreven steeds.
00:06:08 jan
Zou je een stukje voor mij kunnen voorlezen?
00:06:10 Maria
Ja 4 december voelde ik voor het eerst gevoel in mijn tepels.
00:06:14 Jan
Ik heb ook al vaker gevoel in mijn tepels, had je nooit gevoel in je tepels?
00:06:16 Maria
Nee dat, dat heb ik dus ook bijgezet. Dit klinkt raar, Maar ik heb al 22 jaar weinig tot geen gevoel in
mijn tepels gehad.
00:06:24 Jan
Er gaat een wereld voor jou?
00:06:24 Maria
Dat dat ja nou dat nou? Ja, dat heb ik ook opgeschreven. Ik kan er niet omheen. Ik krijg tieten.
00:06:32 Jan
Mooi
00:06:35 Maria
Ja met uitroeptekens, 4. Dus daar was ik wel heel enthousiast over.
00:06:37 Jan
Doe nog eens een stukje?
00:06:40 Maria
Libido daalt, Ik heb niet meer de drang. Om elke dag? Nee, dat. Ga ik niet zeggen, want hier? Dit is
mijn boekje staat weer dat. Ja, oké. Het is een soort dagboek.
00:06:49 Jan
Je hebt niet meer de neiging om elke dag koffie te drinken
00:06:51 Maria
Ik heb niet meer, Om elke dag te masturberen, want Dat is Natuurlijk ook veranderd.
00:06:56 Jan
O ja, Dat is een groot verschil van hoe je voorheen dat voelde?
00:06:58 Maria
Het is, Ik heb het erbij gezet, de drang om te jagen, zo voelt het. dat dat jachtinstinct dat het gevoel
dat je denkt van oké, ik moet op zoek naar iemand waarmee ik naar je niet zozeer seks kan hebben
ofzo, maar gewoon die die dat lichamelijke contact. Dat is nu gewoon veel minder én ook om
discussies te winnen en om om wedstrijdjes te winnen. En ja, dat competitieve denk ik gedrag.
00:07:23 Jan
Elke feministe die denkt nu hou je bek ja.
00:07:27 Maria
Ja misschien hebben die wel een hoog testosteron gehalte.
Vraag
00:10:54 Jules
Nederland is een walhalla voor Trans personen.
00:10:58 Nanoah
Dan zal ik je willen vragen om op internet opzoeken hoeveel trans personen er in Nederland
mishandeld, bedreigd, gediscrimineerd worden.
00:11:06 Ilona
Wachtlijst is geen wahalla.
00:11:08 Maria
Dit kan beter, dat kan beter. Maar Als we kijken naar de positieve dingen, dan is het hier een walhalla.
00:11:13 Anne
Het is wel heel chill dat verzekering voor dingen betaald. Maar het is zeker geen walhalla.
00:11:18 Emma
Ik heb daar een ding over zeggen. Ik wil niet dat de Walla walla.
00:11:22 Maria
Dat is voor de vikingen de hemel
00:11:23 Emma
Doen we
Bij Maria Thuis
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00:17:49 Jan
Wat heb ik. Wat heb ik hier nou te pakken?
00:17:49 Maria
Dat heb ik gekleid, ja.
00:17:51 Jan
En wat wat. Wat is het?
00:17:56 Maria
Nou hoort dus bij dit schilderijtje.
00:17:57 Jan
gender is between your ears, not between your legs
00:18:01 Maria
Ja dus alle twee de geslachten zitten ertussen, ja, Maar het maakt niet uit wat er nou tussen zit.
00:18:04 Jan
Bij jou zit er nog tussen, en dat gaat dan.
00:18:09 Maria
Dan moet Ik denk ik eerst vertellen. Dat ik de geslachtsoperatie niet ga doen. Ja, Dat is wel een hele
verandering.
00:18:18 Jan
Toen ik Maria twee jaar geleden hierover sprak, was ze heel zeker van de keuze voor de geslachts
bevestigen de operatie.
00:18:24 Maria
Als het dan daarop aankomt. Het klinkt nu heel open minded, maar ook wel heel erg groot grof en kort
door de bocht. Ik wil seks in mijn vagina, maar die heb ik nog niet, dus Dat is het moeilijke.
00:18:38 Maria
later het het zag op televisie Toen dacht ik, oh, God. Wat heb Ik gezegd, toen dacht ik echt van o mijn
god, toen pas ben ik na gaan denken over, Waarom wil ik eigenlijk de geslachtsoperatie? Toen kwam
ik eigenlijk op de conclusie van, Ik ben bang dat de maatschappij mij niet gaat zien als een volledig
vrouw met het mannelijk geslacht. Toen dacht ik. Ja, maar Dit is bullshit, Maria, want dat klopt gewoon
niet, want de maatschappij gaat mij wel gewoon zien. Als vrouw zijnde, want als iemand niet weet wat
ik in mijn broek heb zitten, ja, wat boeit iemand anders dat dan, die zal mij dan gewoon zien als vrouw.
En toen was de andere reden van ja, Ik ben bang dat er niet een man gaat zijn die van mij houdt zoals
ik dan ben. Als vrouw zijnde en die mij dan nog als man ziet, maar toen ben ik achter het hele ding
gekomen dat ik wel gewoon heel veel matches had op Tinder, terwijl ik dan ook zei Van ja, ik doe de
geslachtsoperatie niet. En en dat Mensen dat gewoon oke vonden. Ik heb toen ook gedate met
iemand en die vond het ook. Helemaal prima, dus toen dacht ik ja. Ja, Er is dus daadwerkelijk zijn dus
wel gewoon mannen die dat gewoon oke vinden.
00:19:39 Jan
Maar, Voor mij, hè? Ja wat ik begrijp van veel Mensen die Trans zijn, dat zij ook een bepaalde bijna
afkeer hebben tegen het geslacht waarmee ze geboren zijn, hè? Dat, Dat is bijna niet er iets mee te
maken willen hebben dat ze het niet In de spiegel willen zien, Maar dat is voor jou dus anders.
00:19:55 Maria
Ja, Dat is voor mij dus anders. En Er is niet een standaard transgender, dus sommige transgenders
die hebben een adamsappel en die vinden dat gewoon prima. Die hoeven daar niet aan geopereerd te
worden. Ik heb daar enorme genderdysforie op, maar die hebben dat bijvoorbeeld hun hebben dat
bijvoorbeeld dan wel op hun geslachtdeel. En Ik heb Dat dus niet, Ik heb er dan wel moeite mee om
mijn geslachtsdeel, een piemel of een penis te noemen. Voor mij is dat ja, Dat is dus heel apart,
Omdat dat dat maakt het mannelijk. Ze dacht ik, daar moet gewoon ik ik. Ik ga gewoon eens over
nadenken. Je hebt dus piemel en daar haal je de P vanaf en dan de plus de V van vrouw en dan heb
je dus viemel.
00:20:34 Jan
Het klinkt ook een beetje vies.
00:20:36 Maria
Nee, Ik vind het een schattig klinken ofzo het nee,
00:20:39 Jan
Je hebt geen een stoere piemel, maar een schattige viemel.
00:20:50 Maria
Maar ja, toen kwam ik bij nog mooiere versie, denk ik van de penis en Dat is dan op de Engelse
manier met female Nou, dan heb je fenis en fenis klinkt dan ook wat meer als Venus de planeet van
de vrouwen. Dus toen dacht ik, nou, Dat is wel een heel goed woord, dus dan denk ik eigenlijk noem
ik viemel, gebruik ik niet zoveel, maar. Maar ja, fenis is toch altijd wel.
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00:21:04 Jan
En dan wordt er een pik wordt fik.
00:21:06 Maria
Dus dan heb Jij een fikkie beneden?
00:21:06 Jan
Ik vind het Frima
Vraag
00:21:13 Finn
Spiegeltje spiegeltje aan de wand.
00:21:15 Maria
Dit is de mooiste vrouw met het meeste verstand.
00:21:18 Finn
Nou, ik kijk wel graag naar mezelf In de spiegel, want daar word ik blij van nu.
00:21:21 Inaya
Some people think that we trans women look so much in the mirror. I have only one mirror in my
whole house.
00:21:27 Nanoah
Als ik als een spiegel zeg maar. Dit laat zien, dan denk ik, o ja, nice weet je wel, zo ziet het Er goed
uit.
00:21:33 Anne
Nu is ook gewoon fijn om In de spiegel te kijken.
00:21:34 Ilona
Absoluut, ja.
00:21:37 Maria
Als ik In de spiegel, kijk, dan denk ik wel van ja, dit is wel het beeld wat ik, waarmee ik geboren ben.
00:21:45 Jules
Ik kan me een foto herinneren dat ik 14 was er nog de middelbare school en toen had ik zon Snapchat
filter met een baard en ik moest. Gewoon janken, ik dacht echt. Ik wilde het gewoon nu.

Aflevering 2:
Vraag
00:00:03 Anne
Wat is jouw oude naam?
00:00:04 Ilona
Aaah ik wist dat die kwam
00:00:05 Jules
Dit is voor mij eigenlijk de enige vraag die ik nooit beantwoord, dus Ik ben Jules en daar houdt het zeg
maar op
00:00:11 Inaya
It is not my old name it is a dead name.
00:00:14 Finn
Ja ik hete vroeger Cindy.
00:00:16 Emma
Gijs, stomme naam
00:00:19 Nanoah
Die naam is niet meer in gebruik, is niet relevant, ook niet nodig om voor jou te weten om met mij om
met mij om te gaan
00:00:25 Anne
Ja, dat zeg ik niet.
00:00:27 Ilona
Nee dat valt in de categorie deadname en dat ga ik dus lekker ook niet doen.
00:00:30 Finn
Het zal altijd een onderdeel van mijn leven zijn, dus Ik vind het niet zo ik Heb er niet zoveel moeite
mee.
Vraag
00:11:38 Anne
Vind je het cool om anders te zijn?
00:11:41 Maria
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Ik vind het irritant.
00:11:42 Emma
ja precies, ik bedoel, je bent juist anders of zo op een manier waarvan Mensen sommige, sommige
Mensen denken dat dat niet klopt.
00:11:52 Ilona
Klopt ze ook niet, die zeggen, Ik vind het cool.
00:11:55 Anne
Nee, tuurlijk niet.
00:11:57 Ilona
Ik vind het cool op queer te zijn, ik vind het cool om lesbisch te zijn die ken ik niet hoor.
00:12:01 Nanoah
Zijn heel veel Mensen die nou jou bestempelen als raar of als gek of als dat je naar een psychiatrische
inrichting moet of andere dingen. Maar ik vind het wel leuk dat ik niet zo saai ben als alle cis hetero
Mensen, jazeker.
00:12:15 Emma
Iedereen is anders, maar dan niet per se negatief, is gewoon, Iedereen is anders uniek. En ja.
00:12:20 Maria
Precies, Het is een positief woord en anders wordt altijd gezien. Zo van ja, maar die valt niet. Norm is
heel breed en dat moeten Mensen een keer van afstappen van die Prachtige norm.
Bankje
00:12:31 Jan
Maria gebruikt nu zo'n 6 maanden vrouwelijke hormonen en na lang wachten staat haar medische
transitie op het punt van beginnen. Sinds 2018 woont Maria weer in Drenthe na een paar jaar
gestudeerd te hebben in Zeist.
00:12:42 Maria
Ja Ja, Ik ga verhuizen. Het is zover, Ik ga mijn spulletjes inpakken van de muur afhalen en Ik heb een
huis gekregen in Coevorden, dus Ik ga weer terug naar mijn roots en waar ik thuishoor, dit moet
allemaal mee.
00:13:06 Jan
De verhuizing naar geboortegrond was een gewaagde stap, want in deze omgeving werd ze als kind
enorm gepest vanwege haar vrouwelijke gedrag, het zogenoemde depressie bankje was de plek waar
Maria naartoe ging om alle pesterijen te ontvluchten.
00:13:20 Jan
Nou, daar zijn we weer
00:13:22 maria
Het bankje.
00:13:24 Jan
Want een jaar eerder sprak ik hier met Maria over op exact dezelfde plek.
00:13:28 Maria
Dit is het bankje. Hier zat ik altijd
00:13:32 Jan
Dit bankje?
00:13:33 Maria
Dit bankje.
00:13:35 Jan
En wat dacht je dan aan wat wilde je, waar droomde je over.
00:13:37 Maria
Vooral nadenken over de toekomst over hoe mooi de toekomst Misschien wel zou kunnen zijn.
00:13:45 Jan
Jij woont nu gewoon weer hier, je bent echt weer terug. Ja, en ik vroeg ja, de vorige keer wat, wat doe
je jezelf nou in vredesnaam aan? Waarom wil je? Hier terug in, je bent nu een jaar verder. Ben je blij
dat je terug bent, wat heeft het je gebracht dat je weer hier hier woont?
00:13:59 Maria
Ja, Het is thuiskomen, Het is daadwerkelijk thuiskomen in je lichaam thuiskomen in je geest qua Ik
weet nu eindelijk wat ik voel en daar ben ik blij mee. Maar het is ook thuiskomen In de cultuur, de taal,
de mentaliteit, Dat is gewoon heel fijn.
00:14:15 Jan
Je bent nu Natuurlijk op de plek waar je In het verleden best wel ook soms naar bent bejegend door
Mensen. Ben jij die Mensen die dat vroeger deden bij jou zie je die nog. Wel eens ben je die nog?
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00:14:27 Maria
Ik ben die nog wel eens tegengekomen.
00:14:27 Jan
Ja, hoe was dat?
00:14:31 Maria
Eigenlijk kon ik dan Alleen maar denken van je kijken wat jij hebt gedaan en Het is niet gelukt alles
wat jij ooit hebt gezegd of gedaan. Dat. Dat is gewoon niet waar. En Ik heb heel lang geloofd dat dat
wel waar was.
00:14:43 Jan
Maar hebben zij nog iets tegen jou gezegd?
00:14:46 Maria
Nee hoor. Ze doken weg. Ja, ja, ze wisten niet hoe gauw ze weg moesten kruipen, nog net niet. En
dan denk. Ja, dat bewijst Alleen maar weer dat jij weet dat je fout zit en en ja, dat ze gewoon niet op
kunnen tegen mij nu. Dus Ik ben nu puur mezelf.
00:15:04 Jan
Gelukt dus ja, maar nog niet helemaal.
00:15:07 Maria
Nee, nee, nu de operaties nog, ja.
00:15:10 Jan
Wat gaat er allemaal gebeuren?
00:15:12 Maria
De neus en de adamsappel wordt aankomende maandag gedaan, dus Dat is al heel snel. Ja en een
paar maanden daarna laat ik de kinderen de kaak doen en dan een paar maanden. Daarna laat ik
hem mijn borsten doen en dan ben ik klaar.
00:15:31 Jan
En eerste operatie is dus een neus en adamsappel. Ja, wat gaat daar dan precies mee gebeuren?
00:15:38 Maria
De spitsheid van de Knobbel halzen af, zeg maar, en de bobbel halen ze weg. En ja, Ik heb een hele
goede arts chirurg en en die heeft ook gezegd van nou, ik doe niet aan model plaatjes. Ik ga gewoon
kijken wat bij jouw gezicht past, en dat. Vond ik ook heel fijn.
00:15:53 Jan
Dus Het is niet zo dat jij kan zeggen. Ik wil de neus van Kim Kardashian.
00:15:55 Maria
Bij de plastische chirurgie in. Bij andere klinieken kan dat Natuurlijk wel, maar zij zei Van, ik doe echt
wat bij jouw gezicht past en dat gaat zo. Zij gaat ook mijn kaken doen, dus ze maakt alles in één
geheel. Maken ze er een vrouwelijk gezicht van.
00:16:10 Jan
Spannend ja dus het dus je weet ook nog niet precies hoe het er echt uit zal gaan zien
00:16:12 Maria
Nee dus dat is heel spannend. Dat is echt wat ik heel benieuwd naar.
00:16:16 Jan
En, jij gaat je adamsappel Laten doen, maar wat doen ze hier dan mee want. Ik kan helemaal ik. Snap
helemaal niet.
00:16:21 Maria
Dit is kraakbeen.
00:16:21 Jan
Oh en dan?
00:16:24 Maria
Je slokdarm zit erachter, ze gaan dan hier in een incisie maken, hier bovenin in een poi hieronder en
dan gaan ze naar binnen en dan gaan ze dat gewoon weg schaven.
00:16:32 Jan
En, Iedereen heeft een andere adamsappel. Ja, en de één is die wat prominenter dan bij de ander.
00:16:37 Maria
Ja je hebt die van mij is groter als die van jou.
00:16:41 Jan
Ja ademsappel maar eh.
Vraag
00:25:08 Maria
Hoe jonger je begint met je transitie, hoe mooi je wordt.

85

00:25:12 Ilona
In veel gevallen wel in wel, ja.
00:25:12 Anne
In veel gevallen wel in wel
00:25:14 Finn
Hoe mooier wordt niet, Maar ik denk hoe jonger je begint met de transitie, hoe makkelijker het wordt.
00:25:17 Emma
Als je bent mooi hoe je bent. En ja, dat dat kan iemand anders vrij weinig aan veranderen, behalve
met een mes dan. Maar ja.
00:25:26 Inaya
What is prettier? I don’t think that pretty and prettier and prettiest it doesn’t matter.
00:25:32 Maria
Ieder mens is mooi op zijn eigen manier, Maar ik ben wel op een zekere zin jaloers op ons vriendin
Emma hier, dat zij zo jong begint, want ze dit zijn Laten verbouwen ik wel.
Onderweg naar operatie/ na operatie
00:27:43 Maria
Hallo gezellig, Ik ben er in een auto. Het is heel vroeg op vroeg, is het vijf voor vijf. Dus We zijn nu
onderweg en mijn neus gaat eraf.
00:27:57 Jan
Vandaag start voor Maria de medische transitie om haar gezicht vrouwelijker te maken wordt
geopereerd aan haar neus en adamsappel
00:28:06 Maria
Dag even en dan is dit helemaal anders dus de laatste dagen heb ik Alleen. Maar zo zitten voelen Zo
van Van ja Het is toch ja nog Even voelen ofzo Want Het is ook een soort van afscheid nemen ofzo.
00:28:20 Jan
Maria hoopt dat door de operatie de genderdysforie in haar gezicht afneemt en haar spiegelbeeld
klopt bij hoe ze zich van binnen voelt. Op deze grote dag wordt Maria bijgestaan door haar moeder.
00:28:44 Maria
Zet hem nog maar even goed op beeld. Zeg maar dag dag Komt allemaal goed.
00:28:58 Jan
Na twee uur durende operatie komt Maria bij uit volledige narcose. De operatie is goed gegaan en de
pijnstillers doen ook zo hun werk.
00:29:08 Maria
Gaat Hartstikke goed met me hoe geweldig ik was het de hemel. Ik drink nooit. Ik ben nog nooit echt
dronken geweest, dus ik denk what the fuck Wat is dit heerlijk? Ik doe mij elke maand zo’n shot nee
grapje Maar ik voel me geweldig. Ik Kan nu alweer janken. Eindelijk ben ik wie ik had moeten zijn.
Niet luisteren naar wat andere Mensen van me vinden, nee, wat ik voel, Dat is het belangrijkste en Dat
is voor geld voor Iedereen. Waar je, wat iemand ook zegt als er iemand je nou mooi vindt of lelijk
vindt, Het gaat erom wat jij voelt.

Aflevering 3:
Vraag
00:00:03 Emma
Ben je ooit tevreden met jezelf? Ja. Ja, Dat is heel simpel gezegd, maar ja.
00:00:08 Nanoah
Na nou ja, Misschien ooit, We gaan het zien op dit moment niet, maar Misschien over een jaar of over
10. Ik zie het vanzelf.
00:00:06 Ilona
Als ik ben nu nog niet tevreden, Maar ik denk vrij snel tevreden ben, ja.
00:00:19 Jules
Ik denk dat dat niet ligt aan het feit of je trans bent of niet dat ligt aan de mens zijn, want als mens ook
al ben je nog steeds het geslacht waar je mee geboren bent. Betekent niet dat je ooit wel tevreden
gaat. Zijn met jezelf.
00:00:31 Maria
Stel die vraag aan elke andere vrouw, je krijgt denk ik altijd hetzelfde antwoord, er kan altijd wel iets af
of iets bij of iets Mooier of rechter.
Vraag
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00:14:32 Maria
Wat is je minst favoriete lichaamsdeel?
00:14:32 Anne
Ik heb geen kont. Ja valt tegen, dat vind ik jammer
00:14:36 Ilona
Ik heb wel billen, Ik heb billen tittel.
00:14:42 Finn
Mijn billen die die die vind ik gewoon nog een beetje vrouwelijk en bepaalde manier.
00:14:47 Emma
Eigenlijk mijn bovenlichaam gewoon nu ik de puberteit in begint te raken en wat eigenlijk Iedereen in
mijn klas ook wel begint. Nu is het ook gewoon geen borsten heb
00:14:57 Jules
Ja bij mij zit Het heel erg in mijn heupen.
00:15:04 Finn
Love handles.
00:15:04 Jules
Als ik een maand wat meer eet is. Echt, je ziet het gewoon gelijk zitten.
00:15:08 Ilona
Ik vind dat ik een beetje grote voeten heb. Ik heb maat 45,
00:15:14 Anne
Oh dat is wel moeilijk met schoenen uitzoeken
00:15:19 Ilona
Moeilijk met schoenen uitzoeken en uh pff
Vraag
00:25:17 Emma
Kan je kinderen krijgen?
00:25:18 Ilona
Ik heb een hele leuke lieve dochter en Dat is meer dan genoeg
00:25:22 Nanoah
Op dit moment denk ik dat het moet lukken Als we het heel ingewikkeld zijn om Omdat mijn partner
geen sperma heeft en ik ook niet.
00:25:30 Anne
Ik heb wel sperma aangemaakt. Dat doe ik nu niet meer, Maar ik heb wel wat opgeslagen voor het.
Geval dat.
00:25:36 Ilona
Oh ja slim.
00:25:38 Anne
Dus in theorie kan ik nog kinderen krijgen.
00:25:40 Ilona
Oh cool.
00:25:40 Jules
Dan ging je naar de basisschool en dan zei Iedereen van ja, wat wil je later worden en al die meisjes
ik wil mama worden en ik zei, er gaat geen kind uitkomen.

Aflevering 4:
Vraag
00:00:03 Maria
Word je ongesteld?
00:00:03 Emma
Neeee
00:00:03 Jules
Nee, niet meer, en dat ga ik ook nooit meer worden
00:00:03 Finn
Nee, gelukkig niet meer, thank god niet meer,
00:00:07 Maria
Het maakt de mogelijkheid dat je kinderen kunt baren en dat kan ik helaas niet en dat vind ik nogal
jammer.
00:00:17 Jules
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Ik heb dan altijd nog heb ik of tampons bij of maandverband niet om zeg Maar ik word zelf niet meer
ongesteld, Maar het is toch als als één van mijn vriendinnen dat heeft, dan is ze van ja, Ik heb het
gewoon kan je zeggen, ja, Ik heb het gewoon Omdat je dan gewoon een good guy bent.
00:00:29 Nanoah
Nou ik ben toevallig net ongesteld geweest en dat zijn hele vervelende periodes voor.
00:00:33 Spreker 2
Mij, je voelt je man, je bent man, je presenteert je als man en toch iedere keer Als je ongesteld wordt,
is het een confrontatie van je lichaam is nog niet officieel, man zoals jij wil dat Het is.
00:00:44 Anne
Het zou toch fijn zijn om
00:00:46 Ilona
Om een keer te kunnen voelen. Ja, precies.
00:00:47 Anne
Ja, doe maar gewoon een keer.
Vraag
00:12:08 Finn
Scheer jij je baard?
00:12:08 Anne
Scheer je baard, ja, Natuurlijk leer ik mijn paard ik. Ik ben nog niet klaar met ontharen, dus.
00:12:13 Jules
Nee ik ook niet
00:12:13 Jules
Ik had een heel klein beetje dons snorretje en vroeger deed ik dan zeg maar met van die waterproof
Mascara deed ik zo mijn snorretje, maar Mensen zagen Natuurlijk dat het ja je ziet Je ziet gewoon dat
het make up is, Maar het is. Ik kon anders. Gewoon niet naar mezelf In de spiegel kijken.
00:12:27 Maria
Ik had echt full baard gewoon hier.
00:12:27 Emma
Gewoon sinterklaas
00:12:27 Maria
Ja, nou, Sinterklaas.
00:12:32 Ilona
Ik heb geen baard, er groeit niks. Ik er groeit wel een beetje een snor. Ik weet niet Waarom.
00:12:38 Maria
Daar ben ik nu al 3 jaar bijna aan het laseren. En Dat is bijna weg,
00:12:42 Jules
Soms moet ik het voor theater, moet ik het afscheren, dan doe ik word altijd heel soort van verdrietig
van Omdat ik ergens Ik ben ergens in mijn hoofd. Altijd bang dat. Het niet meer terug groeit?
Vlog na operatie
00:12:53 Jan
In een kliniek in Zoetermeer komt Maria bij van een ingrijpende operatie aan haar gezicht. Haar neus
is gecorrigeerd en haar adamsappel bijgeschaafd. Het vrouwelijker maken van haar gezicht is voor
Maria heel belangrijk, Omdat ze jarenlang genderdysforie ervaarde als ze naar zichzelf In de spiegel
keek. Met deze operatie hoopt Maria dat haar uiterlijk meer past bij hoe ze zich van binnen voel.
00:13:15 Maria
Hallo, Ik kan niet veel praten wat me hele keel is dik. Het praten, doe best wel pijn. Hallo Dit is sexy
bitch Oh oh, ik moet niet te hard lachen. werd vandaag wakker en toen dacht ik, what the fuck is
gebeurd? Man keek In de spiegel en Ik denk Jezus, Wie is dat? De zwelling is echt heel veel minder
geworden. Eigenlijk is het Alleen nog maar blauwe plek hier zo en en niks geen zwelling meer hier
rond mijn oog en bij mijn neus nog een beetje maar topje wordt steeds Kleiner, merk ik. Dit is the new
me. Ik ben echt zo blij, Ik heb het. Resultaat vanochtend voor het eerst gezien. Het is nog steeds een
beetje onwerkelijk. Elke keer kijk ik In de spiegel. En ja dan. Ik zie nu ook nu ook de hele tijd Mezelf en
dan kijk ik. De hele tijd naar mezelf en ja? Het is niet niet te begrijpen, denk ik voor Mensen die niet
genderdysforie hebben wat wat genderdysforie met je doet en hoe zo'n bevrijding dit voor mij is. Hallo
gezellig, Ik ben er weer. En ja mijn stem is nog steeds kut Dus Dat is echt heel vervelend. En mijn
stem is ook zwaarder geworden Ben ik daar Bang voor dat? Het zwaar blijft, ja, ik zeg dit met een lach
Omdat ik blijf lachen Omdat Ik hoop dat het Goed komt en ik moet gewoon geduld hebben, denk ik.
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Vraag
00:22:20 Maria
Wel of geen geslachtsaanduiding op je ID-kaart.
00:22:20 Ilona
Ik vind hem nog lastig in die zin, Ik was best wel. Trots Toen ik mijn id kaart kreeg en dan stond op
vrouw en dat heb ik eigenlijk nog steeds wel.
00:22:30 Anne
Ja dat is waar
00:22:32 Emma
Eigenlijk als In het paspoort ook v staat dan, ja, dan ben ik geen transgender meer, dan ben ik
gewoon vrouw.
00:22:37 Jules
Ik vind het heel fijn dat we geen v meer op staat, want toch, iedere keer kwam ik ergens en was het
van Mensen zagen dat ik dat ik een man was en was van er staat een v op je iedere keer moet je dat
dan uitleggen nu ik hoef niks uit te leggen
00:22:49 Maria
Maar op het moment dat die hele geslachtsaanduiding eraf gaat, word je sowieso al benoemd bij wat
jij wil en kunnen Mensen niet meer vooraf lezen op ID kaart. Oké, ik moet deze persoon zo gaan
aanspreken. Nee Die persoon moet dat aan mij gaan vragen.
00:23:04 Finn
Ik denk dat het voor juist voor sommigen juist wel een bevestiging is dat als ze als vrouw leven of als
man door het leven gaan Dat het juiste soort bevestiging van is.
Voorbereiding borstvergroting
00:26:23 Maria
Vandaag is het zondag een december. Ik ben vandaag druk bezig met mijn huis, schoon
schoonmaken voor een langere periode doe ik elke zondag, maar dit keer nog langer Omdat ik
morgen geopereerd word. Elke ochtend doe ik mijn borstprotheses om en Ik heb er elke ochtend en
avond bij stilgestaan ik, ik hoef dit nog maar een week te doen en dan hoeft het gewoon niet meer
dan, dan heb ik gewoon eindelijk wat ik zou moeten hebben eigenlijk en Dat is gewoon zo'n fijn
gevoel. Tasje gepakt. Elisabeth kijkt al zo naar mijn tasje zo van mama wat ga je doen, mama wordt
geopereerd.
00:27:08 Jan
Maria wordt voor de tweede keer dit jaar geopereerd. Ze krijgt een borstvergroting, vergezeld door
haar moeder had ze eerder een voorbereidend gesprek met de arts waarin ze ook meer duidelijkheid
kreeg over haar toekomstige cupmaat.
00:27:19 Maria
Ja mijn eerste reactie altijd gelijk groot, Maar dat klinkt zo raar. Nee, Maar ik heb een hele brede
schouders en brede borstkast en Ik ben ook lang. Dus voor een heel klein iemand is CUP e, zeg maar
heel groot, maar voor mij is Dat weer in proportie Veel anders, dus Ik weet niet hoe welke cup ook dus
dat horen we straks wel.
00:27:41 Arts
Een middelmaatje, Dit is een 300. Die doen aan die kant eroverheen, pas er ook precies bovenop
00:27:46 Maria
Ja
00:27:57 Arts
Gaan we een ding even zeggen bij borstimplantaten zeker bij iemand die van zichzelf. Niet zoveel
heeft. Hoe groter hoe meer complicaties.
00:28:11 Jan
En Daarom zal de arts pas tijdens de operatie een definitieve beslissing maken. Welk formaat
implantaten past bij de Lichaamsbouw van Maria Over enkele uren gaat ze onder het mes.
00:28:23 Maria
Ik denk dat het voor het laatst mijn prothese heeft mijn tas en toen zei ik nog tegen die vrouw van goh,
Het is nu laatste Keer dat ik dat doe dat is allemaal heel gek idee dat ik dat niet meer hoef. Straks dat
is gewoon zo’n oplichter ik nog geen eens hoe dat voelt dat dat niet meer hoeft. Doei. Dit is niks aan
want ik ga een uurtje slapen.
00:29:11 Jan
In een twee uur durende operatie krijgt Maria borsten. Tijdens de ingreep blijkt dat ze genoeg ruimte
heeft in haar borstkas voor de gewenste grootte van de implantaten.
00:29:34 Maria
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Oh wat mooi, it means the world to me

Aflevering 5:
Vraag
00:00:07 Maria
Ben je.
00:00:07 Emma
Ja goed, hier heb ik dus geen antwoord op, dus jij veel plezier.
00:00:10 Maria
Ja de vraag Is voor mij ben je blij met je borsten? Nou ja, ja, goed gevuld.
00:00:16 Ilona
Ja, ik zit aan een kleine B Cup, inmiddels wat wat je ziet is wat je krijgt.
00:00:22 Jules
Ah absoluut, Het is echt. Ik ben zo blij dat. Er hangen gewoon geen zakken meer.
00:00:26 Nanoah
Ik had eerst nou ja, flinke borsten, dus ja dubbel d dus die waren redelijk aanwezig. Maar nee, die zijn
nu weg en Dat is echt nou voor mij persoonlijk echt een feest.
00:00:36 Anne
Ik ben heel blij dat ik Borsten heb maar ze Ik ben nog niet tevreden mee.
00:00:42 Emma
Ja, Ik wil ook tieten ja, Dat is het
00:00:45 Maria
De meeste kinderen denken, help, ik krijg tieten en Emma wil tieten.
Vraag
00:11:47 Nanoah
Als Trans persoon ben je sowieso gay?
00:11:49 Emma
Wat, wat is dit voor de vraag Hoezo, ben je dan gelijk gay?
00:11:49 Inaya
for me, if persoon is attracted to femeninity he is fucking straight.
00:11:56 Anne
Als Toen ik helemaal echt achter kwam, dat ik. Echt, vrouw ben. Was het ook gelijk, zo van nou, dan
ben ik dus lesbisch en dat label klopt. Voor mij heel goed.
00:12:06 Ilona
Ja voor mij ook.
00:12:12 Nanoah
Als je trans bent, dan ben je zeker niet perse gay. Dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken.
00:12:12 Finn
Bij mij maakt het niet uit. Ik zeg, ja, Ik ben nu man en Ik val nog steeds op vrouwen
00:12:15 Jules
Ja, want je bent in je kern, ben je Niet veranderd, want je bent dezelfde persoon.
00:12:19 Finn
Alleen uiterlijk veranderd
00:12:21 Maria
Mensen die nog steeds denken dat Trans, zeg maar wat gender en seksualiteit hetzelfde zijn. Ja, die.
Liggen echt onder een steen?
Bij Maria thuis
00:12:33 Jan
Er is bij Maria veel veranderd sinds de laatste keer dat. Ik haar zag. Hallo, ze is geopereerd aan haar
neus adamsappel onderging een borstvergroting en. Ze is verhuisd. Hallo bent helemaal naar een
soort boerderij verhuisd, met dieren en planten, en ik zoek eigenlijk Maria, Maar ik zie hier de zus van
Maria Ik herken je bijna niet
00:12:56 Maria
Maar de nieuwe versie?
00:12:58 Jan
Wow je ziet Er prachtig uit is het anders voor jou?
00:13:02 Maria
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Ja, Het is echt een wereld van verschil. Kijk tuurlijk die Kin kaak operatie moet nog komen. En daar
wacht ik wel echt op met met vreugde, zeg maar maar Ja, Het is echt gewoon. Ik kijk nu In de spiegel
en dan zie ik mezelf.
00:13:17 Jan
Wat is er concreet veranderd dan?
00:13:19 Maria
Ja, die mannelijke kenmerken, die zijn gewoon gewoon. Ja ik, Ik kan nu over straat en met het gevoel
dat ik mezelf ben in plaats van dat ik mijn tweelingbroer op de wandel neem. Want zo voelt het
eigenlijk altijd. Ik had een lichaam te leen. Wat niet van mij was?
00:13:35 Jan
En hoe merk jij bijvoorbeeld? Want We hebben te veel over gehad hoe Mensen op straat ook soms op
jou reageren. Hoe is dat veranderd dan sinds?
00:13:39 Maria
Ja ja ja. Ja dat is helemaal veranderd, want op het begin heb je Natuurlijk dat Mensen het kunnen zien
en dat Mensen hun verbazing naar je kijken. Zo van. Wat is het nou, een man of een vrouw of een het
zoals de maatschappij dan zegt een het wat ook zo vreselijk is, maar, dat heb ik nu niet meer. Ik heb
nu zelfs dat bouwvakkers gaan lopen fluiten enzo dat Ik denk, ja, Dat is Wel heel anders.
00:14:04 Jan
En wat nu veel operaties ook in je gezicht wat een best wel heftig herstel geweest zijn. Daar komt dan
nog wel iets aan bij je kaak is dat? Het dan, dan is het klaar met opereren.
00:14:11 Maria
Nee, want dan komt de geslachts bevestigende operatie ook nog toch nog.
00:14:21 Jan
Toch nog! hu
00:14:22 Jan
Eerder was Maria hier heel stellig over.
00:14:25 Maria
Ik wil sex in mijn vagina? Maar die heb ik nog niet, dus Dat is het moeilijke
00:14:28 Jan
Maar ze veranderde toch van gedachten.
00:14:33 Maria
Toen ik Later het het zag op televisie. Toen dacht ik, oh, God wat? Heb ik. Gezegd, toen dacht ik echt
van oh mijn God want dan moet Ik denk Ik vertellen dat ik de geslachtsoperatie niet ga doen.
00:14:43 Jan
O
00:14:43 Maria
ja, Dat is wel een hele verandering.
00:14:47 Jan
En nu is het toch weer Waarom?
00:14:50 Maria
Ja nou, die toch weer die wil ik echt echt goed uitleggen. Op het begin van mijn transitie was ik enorm
onzeker en ik wist nog geen eens wie Ik was en om te bewijzen aan andere Mensen wou ik heel erg
toegeven. Ja, Maar ik ben ik voel me echt vrouw, dus Ik wil ook die geslachtsoperatie, dus dat zei ik
daarna een bevestiging naar andere Mensen van Dit is serieus, maar eigenlijk kwam ik daar later op
terug dat ik dacht van nee dit is mijn beslissing, ik doe het niet voor andere Mensen en Ik ga eerst
mezelf proberen te accepteren zoals Ik ben, maar dan ga je gewoon zo’n proces in hun uiteindelijk na
10 maanden dat ik dat vol heb gehouden en geprobeerd mijn geslacht wat tussen mijn benen zit te
accepteren, kon ik het gewoon niet meer volhouden. Dan heb ik gewoon gezegd, van ja, oké, dan
maar. Gewoon de operatie.
00:15:34 Jan
Heb je dan weleens dat je nu Denkt ja weet je wel veel twijfel geweest, eerst Misschien niet dan
Misschien wel, dan Misschien niet nu wel dus vrij definitief. Maar hoe weet je dan dat dat definitief is.
00:15:45 Maria
Omdat ik dat hele proces daarvoor heb gehad en Ik heb dus echt de tijd genomen om daarover na te
denken. Ik wil echt 100% zeker weten dat dat echt is wat Ik wil en dat dat hoort bij mijn lichaam en dat
ik daar niet Zonder kan en daar ben ik achter gekomen.
Vraag
00:21:06 Maria
Oh, wil je je oren even dicht doen? Hoe heb je sex?

91

00:21:09 Inaya
Should I demonstrate that?
00:21:11 Nanoah
Op een manier dat mijn vriendin ik het allebei prettig vinden Ik bedoel, verder kan ik daar niet zoveel
over vertellen, denk ik.
00:21:18 Maria
Ja, nou ja, niet veel anders als andere Mensen als je transgender bent, betekent niet dat je in één
keer andere rare fetish hebt of zo, je bent gewoon een normaal mens.
00:21:27 Jules
Met mijn prothese. Dus Het is eigenlijk, Het is niet altijd nodig. Het ligt er een soort van aan met wie Ik
ben, want met de ene persoon vind ik het wel heel fijn om, zeg maar niks te hebben Omdat. Het daar
gewoon veiliger voelt ofzo. Soms ligt er ook aan of een meisje van jongens, Ik weet niet dat werkt heel
raar mijn hoofd.
00:21:42 Ilona
Ik ben lesbisch, ik val op vrouwen. En ja, goed, hoe hebben lesbische vrouwen seks? Dus de Google
Google? Het lekker zou ik zeggen,
00:21:42 Anne
Ja google het, it’s not that hard.
Bij Maria Thuis
00:25:38 Jan
Buiten het verhuizen én de operaties om is er nog meer verandering in Maria’s leven. Ze is verliefd.
00:25:48 Maria
Ja lekker zijn precies goed.
00:25:51 Jan
Maria en Glenn leerden elkaar kennen via een datingapp en Het was Glenn die de eerste stap zette.
00:25:57 Glenn
Ik zag haar op de dating app, zeg maar. En toen zag ik daar foto van haar. Dacht ik wel leuk meisje,
dus toen heb ik contact gezocht
00:26:03 Jan
en toen waar gingen jullie het eerst over hebben? Want dan ga je chatten met mekaar. Toch neem ik
aan?
00:26:07 Maria
Ja Klopt, ik ging gelijk wat diepte in volgens mij of niet. Nou gewoon vertellen dat je transgender bent,
want Dat is toch wel een. Dat kan iemand zeggen van oké, ja nou, nee dat Dat is niet aan mij besteed.
Snap je, en daar sta ik niet voor open.
00:26:23 Jan
en en wat dacht jij toen je dat las toen ze gelijk schreef, niet bij ieder meisje krijg je als berichtje terug,
hé joh, Ik ben transgender, nee.
00:26:30 Glenn
Nee Dat klopt niet.
00:26:31 Jan
Hoe reageerde je daarop, wat dacht je Toen je dat las
00:26:33 Maria
Volgens mij zei je dat het je dacht dat Het een grapje was? In het begin, ja, zei je aan grapje zeker. Ik
zeg, nee, Ik ben serieus. Nee, nee, dat kan niet, want. Je ziet er zo vrouwelijk. zei die toen het zegt, ja
Maar ik ben het toch? Hij zegt, Nou ja, Als je zo vrouwelijk uitziet, wat maakt het dan nog uit?
00:26:49 Jan
Nou mooi.
00:26:52 Glenn
ja maakt me niet zoveel uit. Ik vind haar gewoon echt knap en het innerlijk was ook gewoon leuk, dus
dat maakt voor mij niet zoveel uit,
00:26:59 Maria
Ja heel fijn.
00:27:00 Jan
Ja, Ik ben ik eigenlijk ook gewoon nieuwsgierig, hè? Want dan ga je Misschien ook een beetje met je
maten heen en weer teksten van oh een leuk leuk meisje ontmoet, weet je wel heb jij gelijk al Laten
weten aan je aan je directe omgeving van van dat Maria dan anders is dan sommige meisjes. Of hoe?
Heb je dat aangepakt?
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00:27:17 Glenn
Ja, Ik heb gewoon gezegd van Ik heb transgender als vriendin. Maar meestal met die supporten mij
wel en te zeggen van als je ervoor gaat, dan ga je ervoor en dan hou je van haar.
00:27:27 Jan
Toffe Mensen heb je ook heen?
00:27:28 Glenn
Ja, Dat is wel, Dat is wel fijn. Ja was ook wel blij dat te horen van alle Mensen?
00:27:30 Maria
Je hebt ook wel minder leuke reacties gehad.
00:27:32 Glenn
Ja Maar dat buitenwegen, ja?
00:27:35 Jan
Ja, wat was zoal een reactie waar je van dacht van nou best wel jammer dat iemand zo reageert
00:27:38 Glenn
Nou dat ik homo ben en dat ik op jongens val en dat soort dingen. Maar ik dacht van, Laten we zitten,
daar heb ik geen zin aan. Ik heb gewoon lekker mijn eigen leven. Ik heb maar lekker vriendinnetje.
00:27:50 Jan
Dat is zo lief he. Zij is Natuurlijk een beetje anders dan veel andere meisjes. Hoe zit dat dan in elkaar?
Weet je wel, vooral jij bijvoorbeeld Alleen dat meisje of val je ook op jongens?
00:28:01 Glenn
Nee ik val echt wel op vrouwen, Maar ik ben gewoon hetero. Dat is ook wel belangrijk dat die
geslachtsoperatie is.
00:28:09 Jan
Dat is voor jou wel belangrijk, want want als stel dat die operatie er niet zou zijn, hoe zou je er dan in
staan.
00:28:17 Glenn
Dan zou ik er niet goed in staat, dan zou ik geen. Relatie willen nee,
00:28:17 Jan
Nee, Dat is wel belangrijk, zo belangrijk.
00:28:23 Maria
Ja dat begrijp ik ook
00:28:23 Jan
Ja?
00:28:23 maria
Ja want Hij is hetero
00:28:25 Jan
Er zullen nu Misschien ook Mensen zijn die jullie Samen zien zitten, hè? En die weten ook over jouw
twijfel van eerst geen operatie dan wel dan niet en nu wel. En die zullen Misschien zeggen, ja, dat
komt Alleen maar Omdat je een vriendje hebt?
00:28:37 Maria
Ja, Dat is niet het geval, want voor de borstoperatie had ik al de beslissing gemaakt om de
geslachtsoperatie te doen en had ik me ook al ingeschreven daarvoor, dus ik sta daar ook al voor op
de wachtlijst, dus dat heeft niks te maken met de relatie die ik met een Glenn heb.
00:28:55 Jan
Ik ben Ik ben benieuwd ook van weet je hoe zie jij je Toekomst nu eigenlijk.
00:29:00 Maria
We hebben het gesprek op het bankje gehad en toen vertelde ik jou dat ik die dromen had. Wat elk
meisje hier In de omgeving heeft gaan samenwonen. Als je Als je jong bent en uiteindelijk trouwen,
verloven, trouwen en dan kinderen krijgen. ja dat dat komt nu, zeg maar ja dat ja, Dat is heel gek,
want had ik nooit van durven te dromen dat dat komt nu een beetje uit?
00:29:19 Jan
Wat mooi he?
00:29:21 Maria
Als het zo gaat, zoals het nu gaat, dan. Dan hebben we wel die toekomst Samen, en Dat is wel heel
mooi

Aflevering 6:
Vraag
00:00:07 Finn
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Plas jij staand?
00:00:09 Inaya
A think that is one privilige I have.
00:00:12 Jules
Mensen zien jou, zien jou als man is van jou, maar je hebt toch een piemel, dan kan je toch gewoon
ergens In de bosjes Plassen dan denk. Je altijd van, oh, kan niet
00:00:19 Spreker Finn
ja was het maar zo
00:00:20 Jules
Was het maar zo, ja?
00:00:22 Anne
Nee, ik niet nooit.
00:00:23 Ilona
Nee ik ook niet, Ik heb mijn leven lang überhaupt nog nooit staand geplast, Ik ben zo opgevoed, ja.
00:00:28 Finn
Ja, Als je een piemel In de aanbieding hebt, kan Ik, ook staan plassen.
00:00:31 Ilona
Zittend plassen is beter voor je prostaat.
00:00:35 Anne
Alleen als het praktisch is, op een dixi op een dixi op een festival voor de rest? Echt? Nee, nooit.
00:00:41 Maria
Vergis je niet, mijn vader heeft me echt geleerd om te staan plassen, want die wou toch wel echt een
jongetje van mij maken en heeft zijn best gedaan. En Hij heeft ook echt geleerd én Je moet dan zo
doen en zo doen en gaan staan en wc bril omhoog. Want anders vind ik mama niet leuk. Maar nee, ik
bleef zitten.
Vraag
00:11:49 Finn
Ben jij al uit geopereerd?
00:11:51 Nanoah
Ja, wanneer ben je uit geopereerd? Ik denk dat dat sowieso per persoon verschilt.
00:11:55 Ilona
Ben je al uit geopereerd? Nee, ik ben nog niet uit geopereerd? Nee, zeker niet.
00:12:04 Finn
Nee Nog niet.
00:12:05 Nanoah
Waar ik nog in dubio over ben, is de baarmoeder. Verwijdering hysterectomie heet die
00:12:09 Inaya
I don’t have any intension to make so much changes in my body
00:12:14 Nanoah
Omdat ongesteld zijn mij heel erg in een bepaald hokje duwt voor mijn idee. Het kan ook weer voor
Iedereen anders zijn waar in dat hokje, daar heb ik niet zoveel. Daar heb ik niet zoveel mee
00:12:22 Anne
Maar nee, Ik heb geen behoefte aan een vigege.
00:12:22 Ilona
Oké, Ik wel
Vraag
00:21:25 Nanoah
Als je kon toveren, wat zou je voor jezelf dan fixen?
00:21:28 Emma
Heel veel geld, echt heel erg veel geld.
00:21:32 Ilona
Dat alle mannelijke eigenschappen Spontaan zouden veranderen in een vrouwelijke lichamelijke
eigenschappen. En of te wel dat ik gewoon ja in 1 keer en mooie vrouw was.
00:21:42 Nanoah
dan zou ik mijn heupen wat minder enorm maken Als ik heel eerlijk ben.
00:21:47 Ilona
Scheelt een operaties een hoop gedoe, een hoop gewacht
00:21:51 Maria
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Ik ga gewoon helemaal met Emma mee. Heel veel geld, dan kan ik mooie bruiloft hebben en dan kan
ik ja een hele mooie jurk kopen Jurk op een.
00:22:02 Anne
Gewoon al die baard halen, gewoon weg kon Laten verdwijnen.
00:22:03 Ilona
Ja ik zeggen dat gezicht, maar die tieten, die die die kont
00:22:08 Finn
Dat ik alles kon eten wat ik lekker vond en niet dik werd.
00:22:12 Jules
Dat ik geen heupen zou krijgen Als ik echt focking veel zou eten.
Vraag
00:28:54 Maria
Hallo ik gister opereert, Ik ben niet zo goed verstaanbaar, dus ik. Hou het kort. En mijn mooie
mannetje chauffeurtje brengt mij weer mooi naar huis.
00:29:07 Maria
Hallo Iedereen nou, Het is nu september en dat betekent dat ik twee maanden geleden is dat ik
geopereerd ben en aan mijn kin en mijn kaak. Nou ja, die geslachts operatie komt er dan nog aan en
daarna ben ik eigenlijk klaar met de transitie, dus Dat is wel echt heel erg fijn. Eigenlijk hebben we een
heel gelukkig leven en gaan we een leuke toekomst tegemoet doeg.

Bijlage 5: Transcript Ilona
Aflevering 1:
Vraag
00:00:04 Nanoah
Is transgender zijn een trend.
00:00:06 Emma
Wie deze heeft gevraagd, ik mag je nu al niet.
00:00:10 Anne
Daar lijkt het wel een beetje op, hè? Zijn er meer zijn steeds meer van de.
00:00:13 Ilona
We zitten wel echt in zo’n tijdperk dat inderdaad wel een hot item is.
00:00:17 Finn
Ik denk niet dat met een trend te maken heeft, Maar dat het gewoon meer bespreekbaar is.
00:00:21 Jules
Ja, Ik denk inderdaad ook dat Mensen het zien het zouden zien als een trend, Omdat het nu zo veel In
de media is.
00:00:27 Nanoah
Transgender zijn is deel van iemands identiteit. Dat heeft helemaal niks met de trend te maken. Niks
met mode, niks met hip te maken.
00:00:35 Maria
Er is nu de ruimte om jezelf te zijn en 20 jaar geleden was dat niet, en nu zijn we eindelijk zo. Daarom
noem ik het de gender revolutie. We zijn eraan toe.
00:00:45 Inaya
It’s not a trend, it’s a reality and face it.
Vraag
00:10:54 Jules
Nederland is een walhalla voor Trans personen.
00:10:58 Nanoah
Dan zal ik je willen vragen om op internet opzoeken hoeveel trans personen er in Nederland
mishandeld, bedreigd, gediscrimineerd worden.
00:11:06 Ilona
Wachtlijst is geen wahalla.
00:11:08 Maria
Dit kan beter, dat kan beter. Maar Als we kijken naar de positieve dingen, dan is het hier een walhalla.
00:11:13 Anne
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Het is wel heel chill dat verzekering voor dingen betaald. Maar het is zeker geen walhalla.
00:11:18 Emma
Ik heb daar een ding over zeggen. Ik wil niet dat de Walla walla.
00:11:22 Maria
Dat is voor de vikingen de hemel
00:11:23 Emma
Doen we
Vraag
00:21:13 Finn
Spiegeltje spiegeltje aan de wand.
00:21:15 Maria
Dit is de mooiste vrouw met het meeste verstand.
00:21:18 Finn
Nou, ik kijk wel graag naar mezelf In de spiegel, want daar wordt ik blij van nu.
00:21:21 Spreker 7
Some people think that we trans women look so much in the mirror. I have only one mirror in my
whole house.
00:21:27 Nanoah
Als ik als een spiegel zeg maar. Dit laat zien, dan denk ik, o ja, nice weet je wel, zo ziet het Er goed
uit.
00:21:33 Anne
Nu is ook gewoon fijn om In de spiegel te kijken.
00:21:34 Ilona
Absoluut, ja.
00:21:37 Maria
Als ik In de Spiegel, kijk, dan denk ik wel van ja, dit is wel het beeld wat ik, waarmee ik geboren ben.
00:21:45 Jules
Ik kan me een foto herinneren dat ik 14 was er nog de middelbare school en toen had ik zon Snapchat
filter met een baard en ik moest. Gewoon janken, ik dacht echt. Ik wilde het gewoon nu.

Aflevering 2:
Vraag
00:00:03 Anne
Wat is jouw oude naam?
00:00:04 Ilona
Aaah ik wist dat die kwam
00:00:05 Jules
Dit is voor mij eigenlijk de enige vraag die ik nooit beantwoord, dus Ik ben Jules en daar houdt het zeg
maar op
00:00:11 Inaya
It is not my old name it is a dead name.
00:00:14 Finn
Ja ik hete vroeger Cindy.
00:00:16 Emma
Gijs, stomme naam
00:00:19 Nanoah
Die naam is niet meer in gebruik, is niet relevant, ook niet nodig om voor jou te weten om met mij om
met mij om te gaan
00:00:25 Anne
ja, dat zeg ik niet.
00:00:27 Ilona
Nee dat valt in de categorie deadname en dat ga ik dus lekker ook niet doen.
00:00:30 Finn
Het zal altijd een onderdeel van mijn leven zijn, dus Ik vind het niet zo ik Heb er niet zoveel moeite
mee.
Pruik passen
00:04:37 Jan
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Niet te jong. Blond clasie, is dat een beetje juist is dat correct?
00:04:41 Ilona
Ja is een beetje juist ja, Ik had zelf meer gedacht iets grijzer, ja, blond staat voor fun zeggen ze.
00:04:48 Jan
Dat is we el waar ja.
00:04:52 Jan
Dit is Ilona 59 jaar jong docent én ze leeft sinds twee jaar volledig als vrouw.
00:04:59 Verkoopster
Heb je al iets gezie?
00:05:00 Ilona
Ja, Ik heb iets van dat blonde, vind ik echt gaaf.
00:05:03 Verkoopster
Blond ja
00:05:03 Jan
Samen met dochter Nina oriënteert ze zich vandaag op een pruik. Ze gaat door het leven als vrouw
Zonder haar, maar ze is toch erg nieuwsgierig hoe ze eruit ziet met haar?
00:05:15 Jan
Je bent nu kaal ja. Maar Waarom dan nu wel een pruik?
00:05:19 Ilona
Ja, Ik ben Natuurlijk een lange vrouw van 2 m, zeg maar met hakken en ik zie er voor de rest
vrouwelijk uit. Ik heb gewoon make up op, maar ja, Ik heb Natuurlijk kort kapsel, dus Mensen kijk je
toch aan en hebben een bepaald idee van. Is het Misschien een chemo gehad of? Maar Er zijn er ook
die gewoon zien. Van ja dat. Is gewoon een man, en Ik ben erachter gekomen dat je met een paar
keer op straat loopt dat je zeg maar pasable bent en dat Mensen toch meer het. Idee hebben van,
daar loopt een vrouw en. Ja wie weet, levert het wat op.
00:05:52 Jan
In haar jeugd probeert Ilona zoveel mogelijk haar zachte vrouwelijke kant te onderdrukken door zich
macho te gedragen. Later trouwt Ilona met een vrouw en wordt vader van Nina, maar wat ze voor
zichzelf houdt, is dat ze zich niet prettig voelt in haar lichaam. Na de scheiding met haar vrouw gaat er
voor Ilona een wereld open dat ze op vrouwen valt verandert niet, maar ze neemt in relaties steeds
minder een mannelijke rol aan en aan 56 jaar durft Ilona ervoor uit te komen. Ze voelt zich vrouw.
00:06:23 Jan
En jij bent eigenlijk wel iets ouder dan de gemiddelde Mensen die we in dit programma eigenlijk
portretteren en dat betekent dus ook dat je al in een ander, he Deel van je leven zit, en dat wil je
ineens ook een hele knappe. Dochter is, daar Moet je dat dan ineens aan gaan vertellen, hoe ging
dat?
00:06:42 ilona
Ja, Dat was op een avond dat zij mij was, en. En er kwam de Kamer binnen en toen zei net het
programma te kijken, je gelooft het niet, ouders. Uit de kast. Ja en, We hebben dat programma eerst
afgekeken en toen heb ik gezegd, van ik moet je. Ook iets vertellen?
00:06:56 Nina
Ja, ik dacht, papa is gay of zo, weet je wel, of weet ik veel? Er is iets ergs gebeurd, want er ging
zoveel door me heen. Behalve dit eigenlijk? Het was niet dat ik dacht, oh, what the fuck meer gewoon
van wow, dat had ik. Echt nooit verwacht. Fijn dat het er ook? Uit is dat wel? Ja.
00:07:14 Jan
Wat hebben jullie toen gedaan? Toen dat verhaal er helemaal uit was.
00:07:16 Nina
Knuffelen.
00:07:18 Ilona
knuffelen janken.
00:07:20 Jan
Was je bang dat ze het niet zou accepteren?
00:07:21 Ilona
ja tuurlijk ja zat een zekere angst van anders bejegend te worden door je dochter, Natuurlijk. Ja, Dat is
logisch, ja, want Ik had een goede band met dr. Ja, die is bij lange na niet. Die was bij Lange na Niet
zo goed als nu.
00:07:34 Nina
ja, maar je gaat ineens. Ook gewoon veel meer Over elkaar praten en hoe hoe ons voelen. En Dat is
wel gewoon wat voorheen niet eens aan de orde kwam.
00:07:45 Ilona
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Dan zijn er gewoon dingen die ik voorheen wel wilde aanvoelen, maar op één of andere manier weg
Stopte, Omdat, ja, weet je, Ik had zoiets van, ik ik, ik voel het wel aan, Maar ik ga het lekker niet
zeggen. En nu kon het gewoon gebeurde gewoon vanzelf.
00:08:03 Jan
En wat is jouw inschatting gaan we met een pruik naar huis of of blijft het kaal.
00:08:07 Nina
Dat vind ik echt heel moeilijk. Ik zou Van tevoren zeggen, We gaan zonder pruik naar huis, maar nu
het zijn, zou het nog wel eens anders kunnen
00:08:13 Jan
Omdat je zoveel mooie hebt gezien.
00:08:15 Nina
Ja ja ja ik. Weet het niet, en jij bent gewoon onvoorspelbaar dat ook.
00:08:20 Jan
Zo komen even tot de kern.
Vraag
00:11:38 Anne
Vind je het cool om anders te zijn?
00:11:41 Maria
Ik vind het irritant.
00:11:42 Emma
ja precies, ik bedoel, je bent juist anders of zo op een manier waarvan Mensen sommige, sommige
Mensen denken dat dat niet klopt.
00:11:52 Ilona
Klopt ze ook niet, die zeggen, Ik vind het cool.
00:11:55 Anne
Nee, tuurlijk niet.
00:11:57 Ilona
Ik vind het cool op queer te zijn, ik vind het cool om lesbisch te zijn die ken ik niet hoor.
00:12:01 Nanoah
Zijn heel veel Mensen die nou jou bestempelen als raar of als gek of als dat je naar een psychiatrische
inrichting moet of andere dingen. Maar ik vind het wel leuk dat ik niet zo saai ben als alle cis hetero
Mensen, jazeker.
00:12:15 Emma
Iedereen is anders, maar dan niet per se negatief, is gewoon, Iedereen is anders uniek. En ja.
00:12:20 Maria
Precies, Het is een positief woord en anders wordt altijd gezien. Zo van ja, maar die valt niet. Norm is
heel breed en dat moeten Mensen een keer van afstappen van die Prachtige norm.
Pruik passen
00:16:50 Ilona
oh Wauw.
00:16:54 Nina
Totally Different
00:16:55 Ilona
Wat Vind jij ervan?
00:16:57 Nina
Ik vind het ook wel mooi
00:16:57 Ilona
ja Dat is wel gaaf cool.
00:17:02 Jan
Lief hè?
00:17:06 Ilona
My god, Dit is echt heel apart. Het is toch wel een stukje vrouw zijn ook wat erbij hoort, haren. Merk ik.
00:17:14 Jan
Nou, Ik heb toch het gevoel dat we naar huis gaan met de pruim.
00:17:20 Jan
Ilona scheert haar hoofd als zon 30 jaar kaal door weinig natuurlijke haargroei, dus haar op haar hoofd
is sowieso even wennen, laat staan een vrouwelijk kapsel
00:17:30 Ilona
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Nee, Dat is niet zo. Oh Wauw.
00:17:33 Nina
Nee nee.
00:17:41 Nina
Dat is wel mooi toch
00:17:42 Ilona
niet heel super gek.
00:17:42 Nina
Nee, Ik vind dit wel een mooi model.
00:17:45 Ilona
ja, Ik vind het ook wel mooi. Ja.
00:17:52 Jan
Volgens mij was dat een heel andere reactie van jullie verwachten hadden
00:17:54 Nina
ja, Ik was echt onder de indruk van wat voor verschil zeg, maar maakte in haar gezicht niet Alleen dat
het iets toe zou voegen, Maar dat Het ook. Gewoon een heel ander persoon maakt. Ja Ik vind het wel
heel mooi.
00:18:05 Jan
want jij kent haar Natuurlijk kaal.
00:18:08 Nina
Ja Alleen maar kaal eigenlijk
00:18:09 Jan
en daarvoor toen het nog je vader was, zal ik maar zeggen, wat zeg je nu eigenlijk tegen Ilona Ilona
zoveel mogelijk.
00:18:16 Nina
Ja, ja, dat wordt gewoon prettig voor ons allebei.
00:18:19 Jan
Ja, want Ik kan me voorstellen dat papa nog een beetje gek is.
00:18:22 Nina
Ja, Het is gewoon een mannelijk woord, dat voelt op een gegeven moment niet meer prettig.
00:18:25 Jan
en mama is?
00:18:26 Nina
Ja mama voelt voor mij ook raar, Omdat Ik denk van, Ik ben niet uit haar gekomen. Ik weet niet hoe ik
het anders moet verwoorden, Maar ik denk altijd van nee. Dat voelt ook raar, dus Ilona is gewoon ja
prettig voor ons allebei.
00:18:38 Jan
Ja, maar Als je nu terugkijkt naar jouw jeugd, heb je wel eens dat je denkt van nou wacht dit, toen had
ik toch eigenlijk Misschien wel kunnen weten dat het zo zit?
00:18:47 Nina
Ja tuurlijk het was wel anders, ik bedoel, toen zat er toch nog een soort van rem op denk ik, Maar het
is nooit dat papa echt een super macho man is geweest. Het was altijd wel gewoon een. Ja gewoon
een zachte, lieve man. Nee, het enige detail wat Ik kan bedenken wat ik achteraf eraan kan relateren,
is dat papa gewoon altijd liever vrouwen douchengel kocht Omdat hij dat dat vond hij gewoon
lekkerder ruiken. Maar ja, ik dacht altijd gewoon, ja, oké, dat kan gewoon een kwestie van smaak,
toch?
00:19:15 Jan
Want eigenlijk voor mijn gevoel gaan jullie best wel gladjes door deze hele transitie heen met elkaar,
maar zijn er kanten aan de transitie geweest waar jij Misschien meer moeite mee hebt gehad of waar
je wel af en toe moeite mee hebt gehad.
00:19:25 Nina
Nooit zozeer moeite dat ik er gewoon echt kapot ben van Ben geweest, maar wel dat ik me kan
herinneren dat ik voor aan het begin gewoon lastig vond om te bedenken dat papa 58 jaar heeft
moeten leven als iemand die eigenlijk niet was.
Vraag
00:25:08 Maria
Hoe jonger je begint met je transitie, hoe mooi je wordt.
00:25:12 Ilona
In veel gevallen wel in wel, ja.
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00:25:12 Anne
In veel gevallen wel in wel
00:25:14 Finn
Hoe mooier wordt niet, Maar ik denk hoe jonger je begint met de transitie, hoe makkelijker het wordt.
00:25:17 Emma
Als je bent mooi hoe je bent. En ja, dat dat kan iemand anders vrij weinig aan veranderen, behalve
met een mes dan. Maar ja.
00:25:26 Inaya
What is prettier? I don’t think that pretty and prettier and prettiest it doesn’t matter.
00:25:32 Maria
Ieder mens is mooi op zijn eigen manier, Maar ik ben wel op een zekere zin jaloers op ons vriendin
Emma hier, dat zij zo jong begint, want ze dit zijn Laten verbouwen ik wel.
Ilona krijgt make-up tijdens pruik passen
00:25:51 Jan
Heb jij die eerste paar keer met make up van Ilona meegekregen? Heb jij dat een beetje gezien?
00:25:55 Nina
Ja, Ik weet nog wel. Volgens mij begon het toen Alleen maar met Een lijntje ofzo boven de ogen,
toch?
00:25:59 Ilona
Ja, Dat was. Dat was echt een ramp. Ik, ja, Ik heb echt een week er over gedaan voordat ik zo de
deur uit durfde. Niet zozeer Omdat ik niet durfde, maar Omdat ik gewoon make up er niet af kreeg
00:26:14 Jan
En uh Kon nina jou een beetje tips geven over.
00:26:16 Ilona
Ja Nina kon mij zeker tips geven ja
00:26:19 Nina
Maar of je er iets mee hebt gedaan
00:26:20 Nina
Denk het niet
00:26:20 Ilona
Verder niet eigenwijs hoor.
00:26:25 Jan
En, heb je wel eens Als je kijkt naar bijvoorbeeld jonge Mensen die transgender zijn, bijvoorbeeld
soms al kinderen die dat al weten en voelen en dat traject in kunnen van een transitie. Dat betekent
over het algemeen wel dat zij er bijvoorbeeld fysiek makkelijker uit gaan zien. Hoe ze het liefst uit zou
willen zien. Is dat moeilijk?
00:26:44 Ilona
Ja, dan had ik er Natuurlijk heel anders uit gezien doordat ik zeg maar heel klassiek opgevoed ben,
dus Ik heb ook niet de ruimte thuis gehad om er iets mee te doen, want op mijn 12e wist ik het ik al.
00:26:55 Jan
Wist je al vanaf je 12e dat je wellicht In het verkeerde lichaam geboren was.
00:26:59 Ilona
Ja, toen wist ik al dat ik niet zeg, maar normaal jongetje was. Ja, en Dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
Dit is gewoon wat Het is en Ik ben er tevreden mee. Ja, Ik ben super gelukkig gelukkiger dan ooit.
00:27:10 Jan
Én er zit nu hele mooie make up op je gezicht. Maar de vraag was Natuurlijk een beetje, gaan we naar
huis met de Pruik jij beter gezegd?
00:27:20 Ilona
Ja, de kans is wel groot.
00:27:30 Nina
Mooi ja heel leuk.
00:27:30 Ilona
Ja Cool. Supercool.
00:27:34 Nina
Ja heel vrouwelijk.
00:27:35 Ilona
Ja gaat hem worden, kan niet wachten om. De straat op te gaan.
00:27:38 Jan
Ja
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00:27:38 Ilona
ja echt.
00:27:39 Jan
Om hem uit te proberen.
00:27:40 Ilona
ja echt bizar.

Aflevering 3:
Vraag
00:00:03 Emma
Ben je ooit tevreden met jezelf? Ja. Ja, Dat is heel simpel gezegd, maar ja.
00:00:08 Nanoah
Na nou ja, Misschien ooit, We gaan het zien op dit moment niet, maar Misschien over een jaar of over
10. Ik zie het vanzelf.
00:00:06 Ilona
Als ik ben nu nog niet tevreden, Maar ik denk vrij snel tevreden ben, ja.
00:00:19 Jules
Ik denk dat dat niet ligt aan het feit of je trans bent of niet dat ligt aan de mens zijn, want als mens ook
al ben je nog steeds het geslacht waar je mee geboren bent. Betekent niet dat je ooit wel tevreden
gaat. Zijn met jezelf.
00:00:31 Maria
Stel die vraag aan elke andere vrouw, je krijgt denk ik altijd hetzelfde antwoord, er kan altijd wel iets af
of iets bij of iets Mooier of rechter.
Vraag
00:14:32 Maria
Wat is je minst favoriete lichaamsdeel?
00:14:32 Anne
Ik heb geen kont. Ja valt tegen, dat vind ik jammer
00:14:36 Ilona
Ik heb wel billen, Ik heb billen tittel.
00:14:42 Finn
Mijn billen die die die vind ik gewoon nog een beetje vrouwelijk en bepaalde manier.
00:14:47 Emma
Eigenlijk mijn bovenlichaam gewoon nu ik de puberteit in begint te raken en wat eigenlijk Iedereen in
mijn klas ook wel begint. Nu is het ook gewoon geen borsten heb
00:14:57 Jules
Ja bij mij zit Het heel erg in mijn heupen.
00:14:59 Spreker 7
En heel veel. Ja, Het is echt het het Als ik Als ik,
00:15:04 Finn
Love handles.
00:15:04 Jules
Als ik een maand wat meer eet is. Echt, je ziet het gewoon gelijk zitten.
00:15:08 Ilona
Ik vind dat ik een beetje grote voeten heb. Ik heb maat 45,
00:15:14 Anne
Oh dat is wel moeilijk met schoenen uitzoeken
00:15:19 Ilona
Moeilijk met schoenen uitzoeken en uh pff
Vraag
00:25:17 Emma
Kan je kinderen krijgen?
00:25:18 Ilona
Ik heb een hele leuke lieve dochter en Dat is meer dan genoeg
00:25:22 Nanoah
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Op dit moment denk ik dat het moet lukken Als we het heel ingewikkeld zijn om Omdat mijn partner
geen sperma heeft en ik ook niet.
00:25:30 Anne
Ik heb wel sperma aangemaakt. Dat doe ik nu niet meer, Maar ik heb wel wat opgeslagen voor het.
Geval dat.
00:25:36 Ilona
Oh ja slim.
00:25:38 Anne
Dus in theorie kan ik nog kinderen krijgen.
00:25:40 Ilona
Oh cool.
00:25:40 Jules
Dan ging je naar de basisschool en dan zei Iedereen van ja, wat wil je later worden en al die meisjes
ik wil mama worden. en ik zei, er gaat geen kind uitkomen.

Aflevering 4:
Vraag
00:00:03 Maria
Word je ongesteld?
00:00:03 Emma
Neeee
00:00:03 Jules
Nee, niet meer, en dat ga ik ook nooit meer worden
00:00:03 Spreker 2
Nee, gelukkig niet meer, thank god niet meer,
00:00:07 Maria
Het maakt de mogelijkheid dat je kinderen kunt baren en dat kan ik helaas niet en dat vind ik nogal
jammer.
00:00:17 Jules
Ik heb dan altijd nog heb ik of tampons bij of maandverband niet om zeg Maar ik word zelf niet meer
ongesteld, Maar het is toch als als één van mijn vriendinnen dat heeft, dan is ze van ja, Ik heb het
gewoon kan je zeggen, ja, Ik heb het gewoon Omdat je dan gewoon een good guy bent.
00:00:29 Nanoah
Nou ik ben toevallig net ongesteld geweest en dat zijn hele vervelende periodes
00:00:33 Spreker 2
Voor mij, je voelt je man, je bent man, je presenteert je als man en toch iedere keer Als je ongesteld
wordt, is het een confrontatie van je lichaam is nog niet officieel, man zoals jij wil dat Het is.
00:00:44 Anne
Het zou toch fijn zijn om
00:00:46 Ilona
Om een keer te kunnen voelen. Ja, precies.
00:00:47 Anne
Ja, doe maar gewoon een keer.
Onderweg naar laserbehandeling
00:05:23 Jan
Ik ben op pad met Ilona en dochter Nina Ilona gaat sinds twee jaar door het leven als vrouw. De
vorige keer dat ik haar zag oriënteerde zich op een pruik.
00:05:32 Nina
Oeh mooi,
00:05:35 Ilona
Kan niet wachten om de straat op te gaan.
00:05:38 Jan
Maar eenmaal thuis heeft ze zich toch bedacht.
00:05:41 Ilona
Ja, Het is zo'n ding opzetten s morgens zo'n ding weer s avonds afzetten, dan ben je eigenlijk. Heb je
een soort van twee persoonlijkheden? Ik had zoiets van. Nee, dat voelde gewoon helemaal niet goed.
En ik voel me eigenlijk super vrouw, ook Zonder pruik en wie weet op een later tijdstip. dat ik het wel
ga doen, maar in ieder geval nu nog niet.
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00:06:10 Jan
We blijven In het haar thema, want Ilona ondergaat vandaag de eerste laserbehandeling van haar
gezicht. Maar daar ben ik toch een beetje nieuwsgierig, want je kiest er dan eigenlijk voor om toch
kaal door het leven te gaan. Geen Pruik te nemen, maar je wil dan wel eigenlijk die baard dus Laten
doen. Wat is dan het verschil tussen die baard scheren en wel kaal door het leven?
00:06:28 Ilona
Nou, in de het kaal door het leven. Dat is hoofdzakelijk, zeg Maar de passibiliteit, het stukje van me
vrouw voelen. Nou, ik voel me niet meer of minder vrouw door, zeg maar geen haar, maar die baard
dat dat. Ja, Dat is een soort van irritatie ook. Ik heb een vriendin en die vind het totaal niet erg Als ik
een beetje prik, Maar ik vind het zelf, begin ik daar wel verschrikkelijk aan aan te irriteren. Dus ik merk
gewoon dat ik Als ik mezelf voel dat ik prik, dan vind ik dat gewoon niet prettig. Dus dat en met name
ook die handeling van scheren, die ben ik echt helemaal beu ben ik echt helemaal klaar mee.
00:07:01 Jan
En, wat betekent het voor jou dat Nina er vandaag bij is?
00:07:04 Ilona
Ja, Ik vind ja super, Ik kan niet anders zeggen, mijn schatje is erbij en we doen veel meer dingen
Samen eigenlijk. En ja, heel veel vrouwen dingen doen we nu Samen
00:07:18 Jan
Lekker Samen ontharen.
00:07:23 Jan
Ilona is op latere leeftijd uit de kast gekomen als transvrouw en gebruikt ruim een jaar vrouwelijke
hormonen. De medische transitie kan haar niet snel genoeg gaan.
00:07:27 Medewerker Laserkliniek
nou vandaag gaan we starten met de eerste laserbehandeling. Dat is vooral dan voor de donkere
haren, hè? Indien we dan op een gegeven moment in donkere haren meer hebben, dan zullen we
overstappen op een andere behandelmethode om ook de lichte haartjes aan te pakken. Zet ik alvast
het apparaat dat kan een beetje geluid maken zo. Van opstijgen.
00:07:52 Ilona
Zou net zeggen het is net een vliegtuig.
00:07:54 Medewerker
En, wil je graag dat ik een mondkapje op doe.
00:07:56 Ilona
Van mij hoeft niet, perse.
00:07:59 Medewerker
Dan doe ik. Hem niet op
00:08:05 Jan
Nou Ilona zet hem op hè succes
00:08:05 Ilona
ja dankje
00:08:10 Jan
lig je nu echt met een enorme knoop in je maag.Of gaat het wel
00:08:10 Ilona
Mij nee, Ik ben helemaal ontspannen.
00:08:10 Jan
Nou, succes
00:08:13 Ilona
Ik zit ook zelf even een bril op. Nou, je hoort nu het leesapparaat is nog even aan het laden. We gaan
zo starten. Mag ik je even ietsjes kantelen. Oké, komt ie. Wat voel je precies?
00:08:30 Ilona
Hij is heel klein speldenprikje
00:08:32 Wedewerker
Heel klein speldenprikje, dan ga ik hem toch een beetje aanpassen.
00:08:36 Jan
Nu voelde Ilona speldenprikje, waar is dat dan goed of mag het dan bijvoorbeeld iets meer pijn doen?
00:08:41 Medewerker
Ja mag eigenlijk wel iets meer pijn doen inderdaad.
00:08:43 Ilona
Neeeee
00:08:45 Medewerker
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Gaan we gewoon even kijken. Je mag wel een goede prikkel Voelen, Maar het moet wel Haalbaar
zijn, zeg maar, oké, gaan we weer.
00:08:57 Ilona
Ja, Dat is gewoon echt een. Een leuke prik.
Vraag
00:12:08 Finn
Scheer jij je baard?
00:12:08 Anne
Scheer je baard, ja, Natuurlijk leer ik mijn paard ik. Ik ben nog niet klaar met ontharen, dus.
00:12:13 Jules
Nee ik ook niet
00:12:13 Jules
Ik had een heel klein beetje dons snorretje en vroeger deed ik dan zeg maar met van die waterproof
Mascara deed ik zo mijn snorretje, maar Mensen zagen Natuurlijk dat het ja je ziet Je ziet gewoon dat
het make up is, Maar het is. Ik kon anders. Gewoon niet naar mezelf In de spiegel kijken.
00:12:27 Maria
Ik had echt full baard gewoon hier.
00:12:27 Emma
Gewoon sinterklaas
00:12:27 Maria
Ja, nou, Sinterklaas.
00:12:32 Ilona
Ik heb geen baard, er groeit niks. Ik er groeit wel een beetje een snor. Ik weet niet Waarom.
00:12:38 Maria
Daar ben ik nu al 3 jaar bijna aan het laseren. En Dat is bijna weg,
00:12:42 Jules
Soms moet ik het voor theater, moet ik het afscheren, dan doe ik word altijd heel soort van verdrietig
van Omdat ik ergens Ik ben ergens in mijn hoofd. Altijd bang dat. Het niet meer terug groeit?
Bij laserbehandeling
00:18:59 Jan
Hé Ilona heb jij Nina nodig om je handje vast te houden of mag? Ik even wegkapen.
00:19:05 Ilona
Nee, nou, kaap ze maar even weg
00:19:06 Jan
ja, dan, Laten we jou heel even met rust.
00:19:07 Ilona
Oke, lekker even jullie weg?
00:19:17 Jan
We zagen elkaar de vorige keer Natuurlijk, en toen zei al dat je het eigenlijk allemaal best wel heel erg
prima oke vindt Maar ik zat op een gegeven moment af te vragen, hoe zou ik nou reageren als mijn
vader ineens zou zeggen. Luister ik, Ik ga in transitie, Ik ben een vrouw. Ik zou denk ik toch wel even
Schrikken.
00:19:34 Nina
ja, Het is gewoon heel erg wennen. Ik bedoel, Ik kan wel begrip tonen en het helemaal accepteren en
begrijpen, maar je kan nooit jezelf helemaal erin verplaatsen, dus je kan nooit precies voelen wat zij
voelt. En daar was ik vooral heel nieuwsgierig naar van ja, wat voel je nou van binnen? Maar over het
algemeen denk ik wel dat het. Ja gewoon heel soepel verloopt ja. En ik merk ook gewoon heel
grappig. De dingen die zijn nu ervaart met die hormonen ervaar ik ook Als ik bijna ongesteld moet
worden. Dus als mijn hormoon spiegel hoog is, dan heb ik ook dat ik emotioneel wordt dat dingen
heftig binnenkomen en daar heeft zij nu gewoon 24. 7.
00:20:13 Jan
Ja ja want. Want Als je bijvoorbeeld met Ilona op straat loopt, hè, dan weet je, Mensen zijn gewoon
sowieso verschrikkelijk vaak, hè?
00:20:19 Nina
Ja dat wel.
00:20:20 Jan
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En Iedereen die anders is of een beetje buiten de norm valt, wordt. Daar wordt al iets van gevonden.
Nou, nou is Ilona niet de doorsnee moeder, zullen we maar zeggen om naast je te hebben lopen bij
wijze van spreken hebt krijg je daar reacties op Als je op straat loopt.
00:20:35 Nina
Ik niet, Maar ik merk Natuurlijk wel aan Mensen op straat dat ze kijken of dat ze elkaar aantikken, of
dat ze gewoon op het terras gewoon echt heel lang zo gaan zitten kijken van wat zie ik nou? En dan
merk ik Natuurlijk wel.
00:20:49 Jan
En, maar wat als dat gebeurt? Wat vind je daar dan van wat voel jij dan? Wat vind je van die mensen
00:20:54 Nina
als Mensen gewoon kijken, dan weet je Natuurlijk niet wat ze ervan vinden. Het kan ook gewoon zijn
dat iemand kijkt. Uit verwondering en gewoon in geïnteresseerd is, maar sommige Mensen zie je wel
echt kijken van ja is heel afkeurend, zeg maar, en dan heb ik wel eens de neiging om dan afkeurend
terug te gaan kijken. Zo van, Ik hoop dat je me ziet en aan de andere kant opkijkt of zo, Maar dat is
meer een soort van bescherming is gevoel denk ik wat ik dan heb, Maar ik ben heel blij dat ze niet de
heftige dingen meemaakt die je ook wel eens hoort. Ik bedoel, je hoort ook wel eens heftig verhalen
dat Mensen echt worden achtervolgd of in elkaar geslagen zelfs en daar was ik In het begin wel bang
voor dat dat Misschien zou gaan voorkomen. Maar eigenlijk tuurlijk, Er zijn kleine dingen, maar Omdat
ze zo zelfverzekerd over straat loopt, denk ik dat dat ze iets uitstraalt waardoor Mensen niet zo snel
het gevoel hebben van oh bij haar, kan ik dan maken?
00:21:47 Jan
Ja zelfverzekerdheid.
00:21:49 Nina
Ja, Ik ben super trots. Op hoe zij ermee omgaat, best wel sterk.
00:21:58 Jan
Kijk gelukt?
00:21:58 Ilona
ja super
00:21:58 Jan
Even kijken
00:22:04 Nina
Deed het pijn?
00:22:04 Ilona
Nee, eigenlijk voel ja prikjes hele kleine spel prikjes voel je dan.
00:22:09 Jan
Hebben ze nu het hele gezicht gedaan?
00:22:10 Ilona
Ja, ze hebben het hele gezicht gedaan tot en met de nek toe.
00:22:13 Jan
nou bedankt.
00:22:13 Ilona
Ja, bedankt doeg.
Vraag
00:22:20 Maria
Wel of geen geslachtsaanduiding op je ID cad.
00:22:20 Ilona
Ik vind hem nog lastig in die zin, Ik was best wel. Trots Toen ik mijn id kaart kreeg en dan stond op
vrouw en dat heb ik eigenlijk nog steeds wel.
00:22:30 Anne
Ja dat is waar
00:22:32 Emma
Eigenlijk als In het paspoort ook v staat dan, ja, dan ben ik geen transgender meer, dan ben ik
gewoon vrouw.
00:22:37 Jules
Ik vind het heel fijn dat we geen v meer op staat, want toch, iedere keer kwam ik ergens en was het
van Mensen zagen dat ik dat ik een man was en was van er staat een v op je iedere keer moet je dat
dan uitleggen nu ik hoef niks uit te leggen
00:22:49 Maria
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Maar op het moment dat die hele geslachtsaanduiding eraf gaat, word je sowieso al benoemd bij wat
jij wil en kunnen Mensen niet meer vooraf lezen op ID kaart. Oké, ik moet deze persoon zo gaan
aanspreken. Nee Die persoon moet dat aan mij gaan vragen.
00:23:04 Finn
Ik denk dat het voor juist voor sommigen juist wel een bevestiging is dat als ze als vrouw leven of als
man door het leven gaan Dat het juiste soort bevestiging van is.

Aflevering 5:
Vraag
00:00:07 Maria
Ben je.
00:00:07 Emma
Ja goed, hier heb ik dus geen antwoord op, dus jij veel plezier.
00:00:10 Maria
Ja de vraag Is voor mij ben je blij met je borsten? Nou ja, ja, goed gevuld.
00:00:16 Ilona
Ja, ik zit aan een kleine B Cup, inmiddels wat wat je ziet is wat je krijgt.
00:00:22 Jules
Ah absoluut, Het is echt. Ik ben zo blij dat. Er hangen gewoon geen zakken meer.
00:00:26 Nanoah
Ik had eerst nou ja, flinke borsten, dus ja dubbel d dus die waren redelijk aanwezig. Maar nee, die zijn
nu weg en Dat is echt nou voor mij persoonlijk echt een feest.
00:00:36 Anne
Ik ben heel blij dat ik Borsten heb maar ze Ik ben nog niet tevreden mee.
00:00:42 Emma
Ja, Ik wil ook tieten ja, Dat is het
00:00:45 Maria
De meeste kinderen denken, help, ik krijg tieten en Emma wil tieten.
Vraag
00:11:47 Nanoah
Als Trans persoon ben je sowieso gay?
00:11:49 Emma
Wat, wat is dit voor de vraag Hoezo, ben je dan gelijk gay?
00:11:49 Spreker 13
for me, if persoon is attracted to femeninity he is fucking straight.
00:11:56 Anne
Als Toen ik helemaal echt achter kwam, dat ik. Echt, vrouw ben. Was het ook gelijk, zo van nou, dan
ben ik dus lesbisch en dat label klopt. Voor mij heel goed.
00:12:06 Ilona
Ja voor mij ook.
00:12:12 Nanoah
Als je trans bent, dan ben je zeker niet perse gay. Dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken.
00:12:12 Finn
Bij mij maakt het niet uit. Ik zeg, ja, Ik ben nu man en Ik val nog steeds op vrouwen
00:12:15 Jules
Ja, want je bent in je kern, ben je Niet veranderd, want je bent dezelfde persoon.
00:12:19 Finn
Alleen uiterlijk veranderd
00:12:21 Maria
Mensen die nog steeds denken dat Trans, zeg maar wat gender en seksualiteit hetzelfde zijn. Ja, die.
Liggen echt onder een steen?
Vraag
00:21:06 Maria
Oh, wil je je oren even dicht doen? Hoe heb je sex?
00:21:09 Inaya
Should I demonstrate that?
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00:21:11 Nanoah
Op een manier dat mijn vriendin ik het allebei prettig vinden Ik bedoel, verder kan ik daar niet zoveel
over vertellen, denk ik.
00:21:18 Maria
Ja, nou ja, niet veel anders als andere Mensen als je transgender bent, betekent niet dat je in één
keer andere rare fetish hebt of zo, je bent gewoon een normaal mens.
00:21:27 Jules
Met mijn prothese. Dus Het is eigenlijk, Het is niet altijd nodig. Het ligt er een soort van aan met wie Ik
ben, want met de ene persoon vind ik het wel heel fijn om, zeg maar niks te hebben Omdat. Het daar
gewoon veiliger voelt ofzo. Soms ligt er ook aan of een meisje van jongens, Ik weet niet dat werkt heel
raar mijn hoofd.
00:21:42 Ilona
Ik ben lesbisch, ik val op vrouwen. En ja, goed, hoe hebben lesbische vrouwen seks? Dus de Google
Google? Het lekker zou ik zeggen,
00:21:42 Anne
Ja google het, it’s not that hard

Aflevering 6:
Vraag
00:00:07 Finn
Plas jij staand?
00:00:09 Spreker 2
A think that is one privilige I have.
00:00:12 Jules
Mensen zien jou, zien jou als man is van jou, maar je hebt toch een piemel, dan kan je toch gewoon
ergens In de bosjes Plassen dan denk. Je altijd van, oh, kan niet
00:00:19 Spreker Finn
ja was het maar zo
00:00:20 Jules
Was het maar zo, ja?
00:00:22 Anne
Nee, ik niet nooit.
00:00:23 Ilona
Nee ik ook niet, Ik heb mijn leven lang überhaupt nog nooit staand geplast, Ik ben zo opgevoed, ja.
00:00:28 Finn
Ja, Als je een piemel In de aanbieding hebt, kan Ik, ook staan plassen.
00:00:31 Ilona
Zittend plassen is beter voor je prostaat.
00:00:35 Anne
Alleen als het praktisch is, op een dixi op een dixi op een festival voor de rest? Echt? Nee, nooit.
00:00:41 Maria
Vergis je niet, mijn vader heeft me echt geleerd om te staan plassen, want die wou toch wel echt een
jongetje van mij maken en heeft zijn best gedaan. En Hij heeft ook echt geleerd én Je moet dan zo
doen en zo doen en gaan staan en wc bril omhoog. Want anders vind ik mama niet leuk. Maar nee, ik
bleef zitten.
Op de school waar Ilona lesgaf
00:07:18 Ilona
Hi even een updatetje over mijn werk. Ik ben momenteel ziek thuis. Er is zeg maar. Een kleine 30%
van de leerlingen. Die maakt mij heel lastig om om les te geven heel vaak denigrerende opmerkingen
beledigende opmerkingen. Ja, Dat is absoluut gewoon keihard is echt gewoon. Ik voel me echt super
daar niet lekker bij, want ja, het ligt niet aan personeel. Het ligt niet aan de school ligt gewoon echt niet
aan. Die 70% van het leerlingen ligt gewoon aan. Ja zeg maar zo'n 30 40%. Daartussenin die het voor
mij eigenlijk onmogelijk maakt om ja mijn lessen te geven.
00:08:02 Jan
Ilona werkt al zo'n 30 jaar In het onderwijs. Ze geeft les In het vak handel en ondernemen op een mbo
school, maar ze besluit te stoppen met lesgeven Omdat ze zoveel nare reacties krijgt op haar
voorkomen.
00:08:14 Ilona
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Van jongelui die onderling tegen elkaar zeggen van, is dat nou een man of een vrouw die voor de klas
staat krijgt? Van Van krijgen we van die persoon, les, dat ga je niet menen tot vanuit zo goed kunnen
dat ik u nog wel eens een keer. Buiten de school tegenkom en Als je dan vraagt, wat bedoel je ermee
nou? Gewoon ja, kunnen we elkaar toch een keer tegenkomen?
00:08:37 Jan
Ik denk dat ik ongelooflijk boos zou worden Als ik zoiets mee zou maken. Ik denk dat ik die persoon
eigenlijk gewoon een klap voor zijn kop zou willen geven.
00:08:46 Ilona
In mijn vorige leven had ik dat, had ik dat goed? Gekund, maar waarschijnlijk is gebrek aan
testosteron bij mij, oftewel iets dat staat op nul, maakt me daar iets, is me iets rustiger gemaakt, dus
mijn mijn boosheid is al zeg Maar dat is wel weg, maar dan word ik onzeker. Dat heb ik meegemaakt
dat ik gewoon voor een klas staan. Ik denk van ja, wat moet ik hier nou mee? Weet je wanneer komt
die eerste opmerking? Wat? Wat zou die gaan zeggen? Wat zou die nu weer gaan doen? Hoe zou de
sfeer zijn? Ik heb zelfs meegemaakt dat ik voor de klas sta te wachten dat ze binnenkomen, dat ik
gewoon bang ben dat er gewoon dingen weer gaan gebeuren, dus het doet met mij dat ik zeg maar
mijn lichaam die gaat In de verweer ik ben echt letterlijk er ziek van geworden. Ja, Ik ben Natuurlijk
afgelopen twee jaar Natuurlijk al achtergekomen dat überhaupt tolerantie acceptatie dan dat dat nog
bij lange na niet Er is. Mensen vinden het toch allemaal vreemd. En dat mag Natuurlijk hè, want Het
is, Het is logisch. Ik bedoel, ja, zeg maar 99% van de Mensen die ik voor het eerst zie die hebben nog
nooit een transgender iemand gezien en meegepraat, dus Dat is. Dat is dus best wel Logisch, Maar
het gaat ook om vaak Om dat Mensen gewoon niet willen.e vinden het raar en ze hebben gewoon
geen zin om. Ze willen gewoon de geijkte patronen, het het hetero normatieve stuk, zeg maar van
man en vrouw, dat willen ze gewoon. Dat willen ze ook echt in stand houden. Alles wat daarbuiten
valt, vinden ze gewoon raar en willen ze ook echt niet aan dus. Daar ben ik echt wel vaak tegenaan
gelopen.
00:10:17 Jan
Vandaag is het voor Ilona haar laatste dag als docent op school. Ze zal een andere functie krijgen
binnen de organisatie. Hallo, mag ik iets vragen aan jullie? Jullie hebben les gehad toch van Ilona?
jullie hier zo'n beetje. Hebben jullie gehoord wat er gebeurd is? nee, ze gaat stoppen.
00:10:35 Leerling
Nee, dat meent u? Waarom?
00:10:36 Ilona
Omdat ik me niet veilig voel in de school en met name de klassen dus ja,
00:10:37 Leerling
Ons toch wel?
00:10:45 Ilona
Ja jullie wel absoluut. Nee, jullie zijn echt een van de uitzonderingen, maar ja, Ik heb gewoon te veel
niet leuke dingen meegemaakt hier.
00:10:51 Leerling
Super jammer ja
00:10:53 leerling
Ja, dat vind ik gewoon wel jammer dat dat toch toch gebeurt.
00:10:55 Jan
Want jij hebt ook niet toen jij bijvoorbeeld les kreeg van Ilona en je had met je maten dat je buiten wat
stond te eten of te drinken dat je zei, wat nou mijn fiets hangen? Hier weet je wel Als je.
00:11:05 Leerling
Het was wel even wennen.
00:11:06 Jan
Ja
00:11:07 Leerling
Maar ik had Niet niet gelijk het idee van Ik heb hier moeite mee ofzo. Want ja, Het is en blijft een mens
en ja, geeft op een normale manier les dus wat wat zou ik daar op tegen hebben?
00:11:21 Leerling
Ik had het niet verwacht
00:11:23 Jan
Maar wat vind je ervan dat het op school dus eigenlijk toch kennelijk niet veilig genoeg voelt om
eigenlijk dan hier te blijven?
00:11:29 Leerling
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Ik vind het gewoon een. Beetje respectloos van de jongere kinderen Want het Het wordt normaal
Iedereen, het kan gewoon zijn dat je gewoon vanuit een in een ander lichaam bent geboren. Er wordt
steeds normaler, dus Iedereen moet toch gewoon kunnen respecteren van elkaar.
00:11:42 Leerling
Ik vind nog steeds echt schokkend. Dat dit zo kan gebeuren
00:11:44 Leerling
Ja ik kan er niet aan denken
00:11:45 Ilona
Ja
Vraag
00:11:49 Finn
Ben jij al uit geopereerd?
00:11:51 Nanoah
Ja, wanneer ben je uit geopereerd? Ik denk dat dat sowieso per persoon verschilt.
00:11:55 Ilona
Ben je al uit geopereerd? nee, ik ben nog niet uit geopereerd? Nee, zeker niet.
00:12:04 Finn
Nee Nog niet.
00:12:05 Nanoah
Waar ik nog in dubio over ben, is de baarmoeder. Verwijdering hysterectomie heet die
00:12:09 Inaya
I don’t have any intension to make so much changes in my body
00:12:14 Nanoah
Omdat ongesteld zijn mij heel erg in een bepaald hokje duwt voor mijn idee. Het kan ook weer voor
Iedereen anders zijn waar in dat hokje, daar heb ik niet zoveel. Daar heb ik niet zoveel mee
00:12:22 Anne
maar nee, Ik heb geen behoefte aan een vigege.
00:12:22 Ilona
Oké, Ik wel
Loopt uit de school
00:19:22 Jan
Het nieuwe schooljaar is nog geen twee weken onderweg, maar Ilona heeft besloten om direct te
stoppen met lesgeven. Een deel van de leerlingen maakt haar het leven zo zuur dat ze het lesgeven
niet meer aankan én iets anders gaat doen.
00:19:34 Ilona
Tot ziens tot ergens hoi.
00:19:45 Jan
Dat is wel gek. Nu zo weglopen.
00:19:46 Ilona
Ja, Dat is.
00:19:48 Jan
Hoe voelt dat?
00:19:49 Ilona
Het voelt voelt raar voelt ons echt wel als een afscheid, het voelt ook echt als. Ja super niet leuk.
00:19:56 Jan
ja, en dat dan allemaal midden In de transitie heeft dat nog. Weet je hoe staat dat dan met elkaar in
connectie? Zeg Maar dat hele weg gaan en je transitie en.
00:20:06 Ilona
Nou ja, goed, kijk ik, ik ik, ik zit in een moment van mijn transitie, zeg maar een beetje tegen het einde
aan en er gebeuren gaat nu heel veel gebeuren nog op het einde. waar ik best wel heel erg zin in heb
00:20:17 Jan
Ja Zoals
00:20:17 Ilona
nou de de intake voor de operatie die heb ik morgen in Velsen
00:20:17 Jan
Welke operatie is dat?
00:20:31 Jan
Dat is de geslacht veranderende operatie, dus daar ga ik voor op intake morgen in Velzen

109

00:20:31 Jan
Spannend, en dan
00:20:44 Ilona
Dan het leven In het nieuwe baan. Ja gewoon gewoon verder met waar ik eigenlijk hier geëindigd ben
en kijk waar we uitkomen.
00:20:50 Jan
Ja, Én vind je dat wel oké dat het eventueel nog even duurt of Heb je haast, hoe voel je je daarin.
00:20:53 Ilona
Ik heb, Ik heb gewoon altijd haast.
00:20:53 Jan
Waarom?
00:20:57 Ilona
Nee, Ik ben ook wat ouder zeg maar, ik wil gewoon zo lang mogelijk genieten. Dus ja, Ik heb Ik heb,
ja, Ik heb altijd gevoel van liever gisteren dan dan over een jaar
00:21:06 Jan
En dan genieten waarvan dan het leven.
00:21:08 Ilona
Gewoon van het leven, maar gewoon dat je dat alles klopt, dat gewoon Omdat ik gewoon fysiek zeg
maar af ben voor mezelf.
00:21:17 Jan
Je zit in een soort tussenfase tussenfase qua transitie tussenfase qua werk.
00:21:21 Ilona
Ja, Dat is een doorbijter. Ja
Vraag
00:21:25 Nanoah
Als je kon toveren, wat zou je voor jezelf dan fixen?
00:21:28 Emma
Heel veel geld, echt heel erg veel geld.
00:21:32 Ilona
Dat alle mannelijke eigenschappen Spontaan zouden veranderen in een vrouwelijke lichamelijke
eigenschappen. En of te wel dat ik gewoon ja in 1 keer en mooie vrouw was.
00:21:42 Nanoah
dan zou ik mijn heupen wat minder enorm maken Als ik heel eerlijk ben.
00:21:47 Ilona
Scheelt een operaties een hoop gedoe, een hoop gewacht
00:21:51 Maria
Ik ga gewoon helemaal met Emma mee. Heel veel geld, dan kan ik mooie bruiloft hebben en dan kan
ik ja een hele mooie jurk kopen Jurk op een.
00:22:02 Anne
Gewoon al die baard halen, gewoon weg kon Laten verdwijnen.
00:22:03 Ilona
Ja ik zeggen dat gezicht, maar die tieten, die die die kont
00:22:08 Finn
Dat ik alles kon eten wat ik lekker vond en niet dik werd.
00:22:12 Jules
Dat ik geen heupen zou krijgen Als ik echt focking veel zou eten.
Toekomst
00:27:45 Jan
Naast veel tijd met dochter Nina doorbrengen, heeft Ilona een intake voor de geslachts bevestigende
operatie komende tijd zal ze Daarom regelmatig naar de laser kliniek gaan om haar geslachtsdelen te
Laten ontharen.
00:27:55 Ilona
Ongeveer half jaartje, dan zou ik aan de beurt kunnen zijn, dus. Wachten gewoon af, We gaan
gewoon keurig netjes ontharen en dan gaan we het zien.
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Bijlage 6: Transcript Nanoah
Aflevering 1:
Vraag
00:00:04 Nanoah
Is transgender zijn een trend.
00:00:06 Emma
Wie deze heeft gevraagd, ik mag je nu al niet.
00:00:10 Anne
Daar lijkt het wel een beetje op, hè? Zijn er meer zijn steeds meer van de.
00:00:13 Ilona
We zitten wel echt in zo’n tijdperk dat inderdaad wel een hot item is.
00:00:17 Finn
Ik denk niet dat met een trend te maken heeft, Maar dat het gewoon meer bespreekbaar is.
00:00:21 Jules
Ja, Ik denk inderdaad ook dat Mensen het zien het zouden zien als een trend, Omdat het nu zo veel In
de media is.
00:00:27 Nanoah
Transgender zijn is deel van iemands identiteit. Dat heeft helemaal niks met de trend te maken. Niks
met mode, niks met hip te maken.
00:00:35 Maria
Er is nu de ruimte om jezelf te zijn en 20 jaar geleden was dat niet, en nu zijn we eindelijk zo. Daarom
noem ik het de gender revolutie. We zijn eraan toe.
00:00:45 Inaya
It’s not a trend, it’s a reality and face it.
Vraag
00:10:54 Jules
Nederland is een walhalla voor Trans personen.
00:10:58 Nanoah
Dan zal ik je willen vragen om op internet opzoeken hoeveel trans personen er in Nederland
mishandeld, bedreigd, gediscrimineerd worden.
00:11:06 Ilona
Wachtlijst is geen wahalla.
00:11:08 Maria
Dit kan beter, dat kan beter. Maar Als we kijken naar de positieve dingen, dan is het hier een walhalla.
00:11:13 Anne
Het is wel heel chill dat verzekering voor dingen betaald. Maar het is zeker geen walhalla.
00:11:18 Emma
Ik heb daar een ding over zeggen. Ik wil niet dat de Walla walla.
00:11:22 Maria
Dat is voor de vikingen de hemel
00:11:23 Emma
Doen we
Vraag
00:21:13 Finn
Spiegeltje spiegeltje aan de wand.
00:21:15 Maria
Dit is de mooiste vrouw met het meeste verstand.
00:21:18 Finn
Nou, ik kijk wel graag naar mezelf In de spiegel, want daar wordt ik blij van nu.
00:21:21 Spreker 7
Some people think that we trans women look so much in the mirror. I have only one mirror in my
whole house.
00:21:27 Nanoah
Als ik als een spiegel zeg maar. Dit laat zien, dan denk ik, o ja, nice weet je wel, zo ziet het Er goed
uit.
00:21:33 Anne
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Nu is ook gewoon fijn om In de spiegel te kijken.
00:21:34 Ilona
Absoluut, ja.
00:21:37 Spreker 8
Als ik In de.
00:21:38 Maria
Spiegel, kijk, dan denk ik wel van ja, dit is wel het beeld wat ik, waarmee ik geboren ben.
00:21:45 Jules
Ik kan me een foto herinneren dat ik 14 was er nog de middelbare school en toen had ik zon Snapchat
filter met een baard en ik moest. Gewoon janken, ik dacht echt. Ik wilde het gewoon nu.

Aflevering 2:
Vraag
00:00:03 Anne
Wat is jouw oude naam?
00:00:04 Ilona
Aaah ik wist dat die kwam
00:00:05 Jules
Dit is voor mij eigenlijk de enige vraag die ik nooit beantwoord, dus Ik ben Jules en daar houdt het zeg
maar op
00:00:11 Inaya
It is not my old name it is a deadname.
00:00:14 Finn
Ja ik hete vroeger Cindy.
00:00:16 Emma
Gijs, stomme naam
00:00:19 Nanoah
Die naam is niet meer in gebruik, is niet relevant, ook niet nodig om voor jou te weten om met mij om
met mij om te gaan
00:00:25 Anne
Ja, dat zeg ik niet.
00:00:27 Ilona
Nee dat valt in de categorie deadname en dat ga ik dus lekker ook niet doen.
00:00:30 Finn
Het zal altijd een onderdeel van mijn leven zijn, dus Ik vind het niet zo ik Heb er niet zoveel moeite
mee.
Vraag
00:11:38 Anne
Vind je het cool om anders te zijn?
00:11:41 Maria
Ik vind het irritant.
00:11:42 Emma
ja precies, ik bedoel, je bent juist anders of zo op een manier waarvan Mensen sommige, sommige
Mensen denken dat dat niet klopt.
00:11:52 Ilona
Klopt ze ook niet, die zeggen, Ik vind het cool.
00:11:55 Anne
Nee, tuurlijk niet.
00:11:57 Ilona
Ik vind het cool op queer te zijn, ik vind het cool om lesbisch te zijn die ken ik niet hoor.
00:12:01 Nanoah
Zijn heel veel Mensen die nou jou bestempelen als raar of als gek of als dat je naar een psychiatrische
inrichting moet of andere dingen. Maar ik vind het wel leuk dat ik niet zo saai ben als alle cis hetero
Mensen, jazeker.
00:12:15 Emma
Iedereen is anders, maar dan niet per se negatief, is gewoon, Iedereen is anders uniek. En ja.
00:12:20 Maria
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Precies, Het is een positief woord en anders wordt altijd gezien. Zo van ja, maar die valt niet. Norm is
heel breed en dat moeten Mensen een keer van afstappen van die Prachtige norm.
Vraag
00:25:08 Maria
Hoe jonger je begint met je transitie, hoe mooi je wordt.
00:25:12 Ilona
In veel gevallen wel in wel, ja.
00:25:12 Anne
In veel gevallen wel in wel
00:25:14 Finn
Hoe mooier wordt niet, Maar ik denk hoe jonger je begint met de transitie, hoe makkelijker het wordt.
00:25:17 Emma
Als je bent mooi hoe je bent. En ja, dat dat kan iemand anders vrij weinig aan veranderen, behalve
met een mes dan. Maar ja.
00:25:26 Inaya
What is prettier? I don’t think that pretty and prettier and prettiest it doesn’t matter.
00:25:32 Maria
Ieder mens is mooi op zijn eigen manier, Maar ik ben wel op een zekere zin jaloers op ons vriendin
Emma hier, dat zij zo jong begint, want ze dit zijn Laten verbouwen ik wel.

Aflevering 3:
Vraag
00:00:03 Emma
Ben je ooit tevreden met jezelf? Ja. Ja, Dat is heel simpel gezegd, maar ja.
00:00:08 Nanoah
Na nou ja, Misschien ooit, We gaan het zien op dit moment niet, maar Misschien over een jaar of over
10. Ik zie het vanzelf.
00:00:06 Ilona
Als ik ben nu nog niet tevreden, Maar ik denk vrij snel tevreden ben, ja.
00:00:19 Jules
Ik denk dat dat niet ligt aan het feit of je trans bent of niet dat ligt aan de mens zijn, want als mens ook
al ben je nog steeds het geslacht waar je mee geboren bent. Betekent niet dat je ooit wel tevreden
gaat. Zijn met jezelf.
00:00:31 Maria
Stel die vraag aan elke andere vrouw, je krijgt denk ik altijd hetzelfde antwoord, er kan altijd wel iets af
of iets bij of iets Mooier of rechter.
Lezing van Nanoah
00:00:57 Jan
Hallo hoi, hoe is het?
00:00:58 Nanoah
Goed met jou?
00:00:58 Jan
Ik ben Jan.
00:01:00 Nanoah
Ik ben Nanoah
00:01:01 Jan
Leuk je te ontmoeten ja mooie naam
00:01:00 Nanoah
Dankjewel jij ook.
00:01:04 Jan
Waar komt dat vandaan Nanoah?
00:01:06 Nanoah
Heb ik zelf verzonnen
00:01:06 Jan
Oh echt, serieus
00:01:06 Nanoah
Ja echt waar, het is een combinatie van twee namen.
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00:01:08 Jan
Van welke namen dan?
00:01:09 Nanoah
Van mijn oude naam en van Noah, de meest gekozen transgender naam die er is.
00:01:14 Jan
Is dat Echt waar?
00:01:15 Nanoah
Nou ja, dat vind ik altijd Als ik Als ik iemand leer kennen en Het is een. Het is iemand die transgender
is, dan hebben ze heel vaak de naam Nanoah. Omdat het best, een neutrale naam is. Dus het is
eigenlijk Een grapje en toen is het echt mijn naam geworden.
00:01:29 Jan
Nanoah komt 19 jaar geleden ter wereld als dochter van een West Afrikaanse vader en Nederlandse
moeder. Nanoah identificeert zich als non-binair. Dat betekent je geen man en geen vrouw voelen en
Daarom wil Nanoah aangesproken worden met de neutrale voornaamwoorden die diens en hen hun.
Omdat Nanoah merkt dat non-binair zijn vragen én zelfs weerstand oproept, staat hij straks op dit
podium om te vertellen over genderdiversiteit.
00:01:55 Jan
Jemig je staat gewoon echt in een theaterzaal.
00:01:59 Nanoah
Nou inderdaad ja, ziet er goed uit.
00:02:01 Jan
Stel dat je nu moet uitleggen, dat ga je straks aan die hele zaal doen. Hoe zou je dat dan in bijna jip
en Janneke taal kunnen vertellen aan iemand?
00:02:08 Nanoah
Dat je je geen man en geen vrouw voelt. Zo simpel is het eigenlijk, het kan in Één zin, ik voel me geen
man en geen vrouw.
00:02:13 Jan
Maar dan is mijn. Vraag, wat voel Je je dan wel?
00:02:15 Nanoah
Non-binair
00:02:16 Jan
Ja, Maar dat is dus heel ingewikkeld, want Dat is een kip en het ei.
00:02:17 Nanoah
Maar weet je wat het ook is Als ik aan een vrouw zou vragen, hoe voelt het voor jou om een vrouw te
zijn? Dan komen daar ook antwoorden. Ja, gewoon gewoon. Ik voel me gewoon vrouw, maar er komt
nooit een, een, een degelijk antwoord uit van nou, hier voel ik dat ik vrouw ben of hieraan voel ik dat ik
man ben en dat heb je met non-binair eigenlijk precies hetzelfde.
00:02:32 Jan
Maar als jij niet weet hoe het voelt om vrouwen te zijn, weet je, hoe weet je dan dat je het niet bent.
00:02:40 Nanoah
Ja, Dat is een moeilijke vraag inderdaad, want je kan zon gevoel niet echt omschrijven. In woorden
heb ik altijd het idee, Maar het is toch iets wel wat je wat je voelt,
00:02:47 Jan
Maar dan zou je bijvoorbeeld, hè? Advocaat van de duivel, zou je ook kunnen zeggen, jij bent geboren
als meisje, Waarom ga je dan niet door het leven als meisje, maar met een heleboel, Misschien
gewoon mannelijke eigenschappen en kenmerken?
00:03:02 Nanoah
Ja, Ik heb, Het is niet dat ik dat niet 16 jaar lang heb geprobeerd. Ja, Dat is altijd sowieso het eerste
waar je. Vanuit gaat van, oh, Ik kan het ook gewoon, Ik ben ook gewoon ik kan ook gewoon stoere
meid zijn, dat wordt me ook altijd. Gezegd je bent gewoon een stoere meid, Maar dat dat dat klopt
gewoon niet. Ja, Het is heel simpel. Als ik jou nu heel de tijd meisje of zij gaan noemen, is het ook
heel gek. Ja, voor mij is dat precies hetzelfde, maar dan ook met. Hij een jongen en hem
00:03:27 Jan
En als je dan opgroeit, dan lijkt me best wel ingewikkeld, want je krijgt op een gegeven. Moment ook
borsten.
00:03:28 Nanoah
Nou onder andere, ja, Ik was Ik ben half Nigeriaans, dus ik kreeg sowieso alle het mooie vrouwelijk
schoon. Dat werd mij gegund terwijl ik daar eigenlijk niet zo'n behoefte aan had.
00:03:36 Jan
Als het aan je zat er niet op te wachten.
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00:03:39 Nanoah
Nee, niet echt, dus Ik had echt een dubbel d borsten. Dus Het was echt aanwezig, Iedereen was van,
oh, je hebt zo'n mooie borsten, weet je wel, mijn zus en mijn moeder zei dat ook allemaal. En Ik had
ze nou, Ik ben liever zo plat als een plank van alle kanten eigenlijk, ja, dus geen geen grote
Nigeriaanse kont, geen grote Nigeriaanse heupen weet je wel gewoon niks, gewoon plat, Dat was,
Dat was mijn wens ja was.
00:03:58 Jan
Dan was je ideaalbeeld?
00:03:59 Nanoah
Heb ik ook altijd gezegd bij het genderteam
00:04:02 Jan
Weet je, Ik wil niet een soort vieze oude man lijken, maar Als ik nu naast je sta, dan heb ik niet het.
Gevoel dat hier nog dubbel D aanwezig is ja.
00:04:08 Nanoah
Nee zeker niet. Nee, Het is helemaal weg, dus zo plat als als een plank.
00:04:12 Jan
Zo plat als een plank, daar heb je iets aan Laten doen.
00:04:14 Nanoah
Klopt. Ja begin dit jaar heb ik mijn borsten weg Laten halen.
00:04:16 Jan
Wow
00:04:18 Nanoah
Het was echt al jaren een kwelling en Het was echt gewoon moeilijk om daar mee te leven, dus Het
was voor mij eigenlijk een opluchting.
Vraag
00:14:32 Maria
Wat is je minst favoriete lichaamsdeel?
00:14:32 Anne
Ik heb geen kont. Ja valt tegen, dat vind ik jammer
00:14:36 Ilona
Ik heb wel billen, Ik heb billen tittel.
00:14:42 Finn
Mijn billen die die die vind ik gewoon nog een beetje vrouwelijk en bepaalde manier.
00:14:47 Emma
Eigenlijk mijn bovenlichaam gewoon nu ik de puberteit in begint te raken en wat eigenlijk Iedereen in
mijn klas ook wel begint. Nu is het ook gewoon geen borsten heb
00:14:57 Jules
Ja bij mij zit Het heel erg in mijn heupen.
00:15:04 Finn
Love handles.
00:15:04 Jules
Als ik een maand wat meer eet is. Echt, je ziet het gewoon gelijk zitten.
00:15:08 Ilona
Ik vind dat ik een beetje grote voeten heb. Ik heb maat 45,
00:15:14 Anne
Oh dat is wel moeilijk met schoenen uitzoeken
00:15:19 Ilona
Moeilijk met schoenen uitzoeken en uh pff
Lezing van Nanoah
00:18:02 Nanoah
Ja, dat zit
00:18:02 Jan
Zit, het zit volgens mij zit het best wel hard gelakt.
00:18:04 Nanoah
Ja gel en en haarspray, ja?
00:18:08 Jan
Goed, dus de haren zitten goed.
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00:18:11 Jan
Tijdens het event speak in Amsterdam delen 4 sprekers hun persoonlijke verhaal voor een groep
jongeren. Nanoah maakt zich klaar om het podium op te gaan. Succes zet hem op.
00:18:22 Nanoah
die kant op? Ja, yes.
00:18:28 Jan
Nanoah spreekt vaker In het openbaar, maar deze keer is extra bijzonder. Het is vandaag namelijk
internationale transgender gedenkdag een belangrijke dag voor Nanoah
00:18:40 Nanoah
Elk jaar 20 november herdenken wij de honderden Mensen die jaarlijks worden vermoord als gevolg
van transfobie. Nou, Waarom ik het wil hebben over voor jullie hoogstwaarschijnlijk onbekende dag is
Omdat ik er zelf dagelijks mee te maken krijg vaak Als ik een ruimte binnen wandel, dan denken
Mensen dat ik een jongen ben. Dat komt. Ik ben wel geboren als meisje, Maar ik voel me gewoon niet
zo en dat noem ik dan non-binair hele lastige term, maar wel vergelijkbaar met de term die we
waarschijnlijk allemaal kennen. En Dat is genderneutraal. Dat ben ik zijn erg gewend en gehecht aan
onze hokjes. En Als je dan buiten valt daar niet binnen past, dan slaat de paniek eigenlijk toe. In
Nederland worden Mensen die transgender zijn 7 keer vaker mishandeld of bedreigd. Helaas kom ik
op het nieuws. Tweede Nederlander krijgt X in paspoort. Nou, dat ben ik. Ik ben die tweede
Nederlander en Dat was voor mij een overwinning, uiteraard, maar daar begon voor mij ook de
ellende weken lang werd ik dood gewenst met de dood, bedreigd, uitgescholden en gediscrimineerd.
Én Waarom? Zeg jij het maar, Dit is een goed voorbeeld van de transfobie waar ik mee te maken krijg.
Gelukkig word ik niet vermoord, nogmaals, maar er worden wel honderden Mensen jaarlijks vermoord
om zulke dingen. Ik ben ik en daar blijft het bij Laten wij beter zijn dank jullie wel.
00:20:01 Presentatrice
Als je wat wil zeggen, steek je hand op en dan komt de microfoon naar je toe.
00:20:06 Jongen uit publiek
Heb je nog steeds last van dat Mensen DM’en ofzo met doodsbedreigingen enzo.
00:20:11 Nanoah
Ja en dat zijn Mensen die mij ook opzoeken op Instagram Als ik getagt ben bijvoorbeeld, dan is dat
snel te doen. En dan ja, dan komt er nog wel eens in mijn DM voor van. Waarom maak je jezelf niet
van kant en dat soort dingen? Of Waarom word je niet gestenigd? Dus dat ja, dat komt geregeld voor
zeker weten, dankjewel.
00:20:26 presentatrice
Hier In het midden, ja.
00:20:29 Jongen uit publiek 2
En naar welke wc gaat u?
00:20:30 Nanoah
Waar de rij het kortste is en Dat is vaak bij de mannen, Maar ik kan Natuurlijk niet staan plassen, dus
het ligt eraan waar we wc waar ik kan zitten.
Vraag
00:25:17 Emma
Kan je kinderen krijgen?
00:25:18 Ilona
Ik heb een hele leuke lieve dochter en Dat is meer dan genoeg
00:25:22 Nanoah
Op dit moment denk ik dat het moet lukken Als we het heel ingewikkeld zijn om Omdat mijn partner
geen sperma heeft en ik ook niet.
00:25:30 Anne
Ik heb wel sperma aangemaakt. Dat doe ik nu niet meer, Maar ik heb wel wat opgeslagen voor het.
Geval dat.
00:25:36 Ilona
Oh ja slim.
00:25:38 Anne
Dus in theorie kan ik nog kinderen krijgen.
00:25:40 Ilona
Oh cool.
00:25:40 Jules
Dan ging je naar de basisschool en dan zei Iedereen van ja, wat wil je later worden en al die meisjes
ik wil mama worden en ik zei, er gaat geen kind uitkomen.
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Aflevering 4:
Vraag
00:00:03 Maria
Word je ongesteld?
00:00:03 Emma
Neeee
00:00:03 Jules
Nee, niet meer, en dat ga ik ook nooit meer worden
00:00:03 Finn
Nee, gelukkig niet meer, thank god niet meer,
00:00:07 Maria
Het maakt de mogelijkheid dat je kinderen kunt baren en dat kan ik helaas niet en dat vind ik nogal
jammer.
00:00:17 Jules
Ik heb dan altijd nog heb ik of tampons bij of maandverband niet om zeg Maar ik word zelf niet meer
ongesteld, Maar het is toch als als één van mijn vriendinnen dat heeft, dan is ze van ja, Ik heb het
gewoon kan je zeggen, ja, Ik heb het gewoon Omdat je dan gewoon een good guy bent.
00:00:29 Nanoah
Nou ik ben toevallig net ongesteld geweest en dat zijn hele vervelende periodes voor mij
00:00:33 Jules
Je voelt je man, je bent man, je presenteert je als man en toch iedere keer Als je ongesteld wordt, is
het een confrontatie van je lichaam is nog niet officieel, man zoals jij wil dat Het is.
00:00:44 Anne
Het zou toch fijn zijn om
00:00:46 Ilona
Om een keer te kunnen voelen. Ja, precies.
00:00:47 Anne
Ja, doe maar gewoon een keer.
ID kaart halen
00:01:03 Nanoah
Vandaag ga ik eindelijk mijn nieuwe documenten ophalen. Mijn nieuwe documenten als in een nieuw
id kaart en een nieuw rijbewijs paspoort vond ik even te duur om dat allemaal in één keer aan te
vragen waarop ook mijn goede naam staat. Mijn juiste naam de naam Nanoah in plaats van een V of
een m staat er een x op.
00:01:28 Jan
Een x dus, want op dit moment heeft Nanoah nog een V als geslachtsaanduiding In het paspoort
staan, Omdat Nanoah geboren is als vrouw. Maar sinds Nanoah zich identificeert als non binair, wat
betekent je geen man en geen vrouw voelen strijd nou nou al maandenlang bij de overheid voor
erkenning van een x op de officiële documenten én het Is eindelijk gelukt.
00:01:50 Jan
En wat is nu het overheersende gevoel bij je.
00:01:52 Nanoah
Blijdschap en excitement en ja, gewoon veel zin, ja?
00:01:57 Jan
Ja en jij bent ook mee vandaag. Ik ben oké, ja, hoe is het voor jou want jij hebt Natuurlijk het hele
traject ook meegemaakt.
00:02:02 Gabi
Ja zeker ja heel mooi eigenlijk inderdaad een afronding dus. Nou ja, We hebben hem nu, Het is
gelukt. We hebben een beetje gewonnen denk ik eigenlijk? Ja, ja, zeker.
00:02:13 Jan
Nou jullie?
00:02:16 Nanoah
Hallo, hier is mijn nummertje, yes.
00:02:21 Baliemedewerker
Je kwam wat ophalen he?
00:02:22 Nanoah
Ik kwam een heleboel ophalen, ja?
00:02:26 baliemedewerker
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Nou, het staat er echt op, een x
00:02:35 Nanoah
Heel Nice
00:02:35 Jan
Je moet even goed kijken ernaar.
00:02:37 Nanoah
Ja, Ik vind het heel bijzonder. Ja ja super.
00:02:41 Jan
Hé, maar wat staat er nou precies x? twee keer een X
00:02:44 Nanoah
Ja Omdat er normaal staat er Natuurlijk v slash F omdat het ja Nederlands en het Engelse dan ja en
dit is XX.
00:02:51 Baliemedewerker
Nou, Als je dan ook nog even voor zou willen tegen, dan is het helemaal officieel
00:02:53 Nanoah
Ja, Dat is Dat kan ik.
00:02:53 Baliemedewerker
Officieel nog even op de stipellijn
00:02:55 Jan
en heb je dat dan al veel vaker meegemaakt?
00:02:57 Baliemedewerker
Nee, nee, nog niet eerder. Nee, nee, zeker nier.
00:03:00 Jan
weet je wat het betekent?
00:03:02 Baliemedewerker
Ja trans of uuh genderneutraal?
00:03:05 Jan
Ja het is nog even zoeken Naar wat het nou precies was, hè? Ja zo vaak komt het ook niet voor, hè?
00:03:12 Jan
Is dit nou voor jou nog een momentje? Want Dat is Natuurlijk jaren geleden eruit gekomen op een
bepaalde manier. Hoe sta je bij het gemeentehuis? En dan komt er ineens iets heel. Anders in dat
paspoort, ja.
00:03:23 Evelien
Ik volg daarin haar proces en dan gaat dat voor mij gaat daarin.
00:03:27 Jan
Je zegt haar proces. Maar hoe zou je dat nu eigenlijk moeten zeggen Nanoah?
00:03:32 Nanoah
Nou ja, stel dat je daar je prettig bij voelt. Dan heb je de voornaamwoorden hen hun die zijn neutraal
of die diens in het Nederlands heb je die in ieder geval die je kan gebruiken in plaats van zij en hij.
00:03:43 Jan
Die en diens?
00:03:44 Nanoah
Ja of hen hun
00:03:47 Evelien
Moet ook heel eerlijk zeggen dat haar dan hoor ik het me zeggen Omdat je dat gewend bent, maar
nee.
00:03:51 Nanoah
Maar het is wel ongemakkelijk, hè ik merk het aan je?
00:03:53 Evelien
Ongemakkelijk, het voelt dat het niet klopt.
00:03:55 Jan
Is het ongemakkelijk Omdat je voelt dat het niet klopt of omdat je weet dat Nanoah het vervelend
vindt?
00:04:04 Evelien
Dat is een goeie vraag. Ik denk het wel een beetje van allebei ook hetzelfde als mijn dochter zeggen.
Ja, dat, dat zeg ik eigenlijk bijna niet meer en daar is zij niet bij. Dus dan is het echt mijn eigen gevoel,
dus. Het is echt wel beiden, ja?
00:04:21 Jan
Nu kan het wel zijn dat jullie zeggen, ja, Het is heel geleidelijk gegaan. Het is een afronding, ja, maar
ja, We gaan het toch even vieren, dus een step even into my Office.
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00:04:27 Nanoah
Ja Lets go Lets go kijk aan.
00:04:30 Jan
Weet niet of het eigenlijk mag In het gemeentehuis, maar weet je hahaha.
00:04:33 Nanoah
Het is een openbare ruimte, maar hier mag alles
00:04:34 Jan
We besluiten bij deze dat het mag.
00:04:37 Jan
Oh iets minder voorzichtig, iets minder voorzichtig dan ik van plan was
00:04:44 Nanoah
Oh nice
00:04:45 Jan
Nou gefeliciteerd? Ja, Dit proost dan maar
00:04:49 Jan
Oh Kijk nou eens nog meer verrassingen.
00:04:51 medewerker
Nanoah
00:04:52 Nanoah
dat ben ik.
00:04:54 Medewerker
Gefeliciteert met jou nieuwe ID-bewijs.
00:04:57 Nanoah
Dankjewel.
00:04:57 Medewerker
Alsjeblieft namens de gemeente Emmen.
00:04:59 Nanoah
Oh top.
00:05:01 Nanoah
Oh jongens, Wauw, Dat is echt heel mooi. Onwijs gaaf, ja Dat is Misschien niet helemaal duidelijk
voor Iedereen, maar deze dingen staan door heel Emmen en dan zijn ze allemaal beschilderd, dus
Dat is wel heel tof dank je wel
00:05:15 Medewerker
Ik geloof dat jij denk nog
00:05:17 Jan
Ja die zoek ik inderdaad bedankt was hem al kwijt.
Vraag
00:12:08 Finn
Scheer jij je baard?
00:12:08 Anne
Scheer je baard, ja, Natuurlijk leer ik mijn paard ik. Ik ben nog niet klaar met ontharen, dus.
00:12:13 Jules
Nee ik ook niet
00:12:13 Jules
Ik had een heel klein beetje dons snorretje en vroeger deed ik dan zeg maar met van die waterproof
Mascara deed ik zo mijn snorretje, maar Mensen zagen Natuurlijk dat het ja je ziet Je ziet gewoon dat
het make up is, Maar het is. Ik kon anders. Gewoon niet naar mezelf In de spiegel kijken.
00:12:27 Maria
Ik had echt full baard gewoon hier.
00:12:27 Emma
Gewoon sinterklaas
00:12:27 Maria
Ja, nou, Sinterklaas.
00:12:32 Ilona
Ik heb geen baard, er groeit niks. Ik er groeit wel een beetje een snor. Ik weet niet Waarom.
00:12:38 Maria
Daar ben ik nu al 3 jaar bijna aan het laseren. En Dat is bijna weg,
00:12:42 Jules
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Soms moet ik het voor theater, moet ik het afscheren, dan doe ik word altijd heel soort van verdrietig
van Omdat ik ergens Ik ben ergens in mijn hoofd. Altijd bang dat. Het niet meer terug groeit?
Café praten over ID kaart
00:15:22 Nanoah
Het is Nanoah gelukt, een idee kaart met een x als geslachtsaanduiding.
00:15:26 Jan
En is dat dan ook internationaal geaccepteerd. Dit of is het per land weer verschillend?
00:15:31 Nanoah
Nee, in principe kan een machine het lezen, maar Er zijn Natuurlijk ook Mensen die ernaar kijken en
dat zou nog wel eens problemen op kunnen leveren Omdat het niet iets is wat heel veel voorkomt,
dan denken ze Misschien dat ik ja fraude probeer te plegen met een ja een document dat niet. Niet
geldig is, Maar dat, ja, dat wordt nog even uitzoeken.
00:15:50 Jan
Zijn dat dan bepaalde landen Waar je er Niet mee in komt.
00:15:52 Nanoah
Ik ga er niet mee naar naar Rusland ofzo. Dat zou ik liever niet proberen.
00:15:57 Jan
Sowieso denk ik Als je een beetje uit LGBTQI-hoek komt dat je hoe dan ook niet zo snel naar Rusland
wil.
00:16:01 Nanoah
Nee klopt en kijk Als je homo bent of bi bent, dat kan je aan je paspoort niet zien. Dat staat er niet op,
maar Dit is Natuurlijk wel dat ze aan je kunnen zien op je paspoort van. Er is wat met deze persoon en
maar nou is het elke keer ja. Word ik toegelaten tot dat land. Dat is elke keer wel een vraag en je
boekt niet zomaar meer vliegtickets zoals ik dat eerder gewoon deed, dus Het is wel even. Ja, Het is
wel een beperking, maar goed, Iedereen doet het om die reden al niet, dus Iedereen wil dus die x niet
Omdat ze bang zijn dat ze niet meer kunnen reizen. En, Ik heb zoiets van als als we allemaal maar, ja
het niet doen, dan komt er geen verandering en dan blijft het hetzelfde.
00:16:41 Jan
Nobel.
00:16:41 Nanoah
Ja iemand moet de eerste zijn.
00:16:42 Jan
Beetje emanciperen van eigenlijk de non-binaire.
00:16:46 Nanoah
Eigenlijk wel, ja?
00:16:48 Jan
Het lijkt me best wel ingewikkeld Omdat onze hele maatschappij is Natuurlijk ingericht op man of
vrouw. Je gaat hier naar de. Wc en je hebt Een man, een vrouw, een bordje Ja, hoe denk je dat hoe
ingewikkeld gaat worden?
00:16:58 Nanoah
Nou, Het is al ingewikkeld. Ik ben al non-binair. Het is niet dat het nu met dat X’je het echt zo is en dat
het nu zo ga ja gedragen of zo ga leven. Dus ja, Het is altijd al moeilijk. Ik ga liever In het openbaar
ook niet naar de wc en vooral niet als er dus inderdaad een keuze moet worden gemaakt. Dus Het is
eigenlijk al overal lastig Als je kleding gaat shoppen, dan moet je een keuze maken van een afdeling
waar je naartoe gaat. En als jij als jongen uitziende mens naar een vrouwenafdeling gaat, dan zijn er
Mensen die twee keer kijken. Het is overal. Ben je eigenlijk bezig met hoe Mensen jou zien? Dat is
vooral hoe Mensen jouw lezen.
00:17:31 Jan
En was jij al eigenlijk voor jezelf eruit dat je non-binair was toen jullie een relatie kregen met elkaar of?
00:17:36 Nanoah
Ja, Dat was op dat moment wel spelende, dus Het was wel altijd ik dat ook In het begin direct zei Nou,
Ik ben niet je standaard vriendin, zeg maar op dat moment, dus Dat was wel direct de duidelijk.
00:17:48 Jan
En toen jullie elkaar leerden kennen, viel jij toen op jongens of op meisjes of op allebei of.
00:17:52 Gabi
Ja ik, ik zeg meestal dat ik eigenlijk gewoon innerlijk val. Gewoon echt op de persoon is niet per se op
ja wat je of je dan man, vrouw of allebei niet bent, zeg maar. En ja wij klikte gewoon heel goed en dan
zag ze er ook nog leuk uit dus dat Viel ook wel mee dan dus ja dat verhaal inderdaad, ja.
00:18:09 Jan
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Hoe gaat dat dan eigenlijk als jij aan Mensen verteld over Nanoah? Hoe noem je nou nanoah dan?
00:18:14 Gabi
Ja vind ik lastig, het ligt ook een beetje aan tegen wie ik praat. Ik zeg eigenlijk zo min mogelijk
vriendin, Omdat Ik weet dat Nanoah dat zelf gewoon niet fijn vindt. Maar ja, Als ik dan zou zeggen,
een partner. Dat klinkt ook weer alsof we Al 30. Jaar getrouwd zijn voor mijn Gevoel, zeg maar.
00:18:28 Jan
Word je 67.
00:18:29 Nanoah
Maar dat vind ik dus niet
00:18:29 Gabi
Ja dat heb ik wel heel erg, als ik bijvoorbeeld op mijn werk. Ben dan, nou ja, Mensen horen mij accent
en hier in Emmen is Natuurlijk. Kom je dan vandaan en Waarom ben je dan hier? En dan zou ik
meestal ja voor de liefde, dan kan ik niet specifiek van ja, mijn vriend woont hier of mijn vriendin woont
hier, Maar ik ben hier voor de liefde
00:18:45 Nanoah
Je Formuleert het gewoon anders.
00:18:50 Gabi
Ja dan je let wel op wat je zegt inderdaad en Als het tussen vriendin en vriend moet kiezen, dan is het
toch weer de vriendin dan vriend Omdat je dat wel ooit Geweest bent, zeg maar
00:18:55 Nanoah
Voor jou gevoel.
00:18:55 Gabi
Voor mijn gevoel inderdaad, ja.
Vraag
00:22:20 Maria
Wel of geen geslachtsaanduiding op je ID kaart.
00:22:20 Ilona
Ik vind hem nog lastig in die zin, Ik was best wel. Trots Toen ik mijn id kaart kreeg en dan stond op
vrouw en dat heb ik eigenlijk nog steeds wel.
00:22:30 Anne
Ja dat is waar
00:22:32 Emma
Eigenlijk als In het paspoort ook v staat dan, ja, dan ben ik geen transgender meer, dan ben ik
gewoon vrouw.
00:22:37 Jules
Ik vind het heel fijn dat we geen v meer op staat, want toch, iedere keer kwam ik ergens en was het
van Mensen zagen dat ik dat ik een man was en was van er staat een v op je iedere keer moet je dat
dan uitleggen nu ik hoef niks uit te leggen
00:22:49 Maria
Maar op het moment dat die hele geslachtsaanduiding eraf gaat, word je sowieso al benoemd bij wat
jij wil en kunnen Mensen niet meer vooraf lezen op ID kaart. Oké, ik moet deze persoon zo gaan
aanspreken. Nee Die persoon moet dat aan mij gaan vragen.
00:23:04 Finn
Ik denk dat het voor juist voor sommigen juist wel een bevestiging is dat als ze als vrouw leven of als
man door het leven gaan Dat het juiste soort bevestiging van is.

Aflevering 5
Vraag
00:00:07 Maria
Ben je.
00:00:07 Emma
Ja goed, hier heb ik dus geen antwoord op, dus jij veel plezier.
00:00:10 Maria
Ja de vraag Is voor mij ben je blij met je borsten? Nou ja, ja, goed gevuld.
00:00:16 Ilona
Ja, ik zit aan een kleine B Cup, inmiddels wat wat je ziet is wat je krijgt.
00:00:22 Jules
Ah absoluut, Het is echt. Ik ben zo blij dat. Er hangen gewoon geen zakken meer.
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00:00:26 Nanoah
Ik had eerst nou ja, flinke borsten, dus ja dubbel d dus die waren redelijk aanwezig. Maar nee, die zijn
nu weg en Dat is echt nou voor mij persoonlijk echt een feest.
00:00:36 Anne
Ik ben heel blij dat ik Borsten heb maar ze Ik ben nog niet tevreden mee.
00:00:42 Emma
Ja, Ik wil ook tieten ja, Dat is het
00:00:45 Maria
De meeste kinderen denken, help, ik krijg tieten en Emma wil tieten.
Bij Nanoah’s vader
00:07:55 Jan
Nanoah identificeert zich als non-binair. Dat betekent je geen man en geen vrouw voelen. Met de
borst verwijderende operatie achter de rug voelt Nanoah zich comfortabel met diens lichaam én zet
verder geen medische stappen. Wel heeft Nanoah als tweede Nederlander een x als
geslachtsaanduiding op de officiële documenten.
00:08:14 Nanoah
Heel Nice. Het is echt cool Ja, Ik vind het heel bijzonder. Ja, super.
00:08:22 Jan
De vader van Nanoah komt uit West-Afrika en heeft vanuit zijn cultuur moeite om de genderidentiteit
van zijn kind te begrijpen. Maar Omdat vader belangrijk is voor Nanoah, wil die hem zoveel mogelijk
betrekken in diens leven en Daarom gaat dan Nanoah Langs om de nieuwe ID kaart te Laten zien.
00:08:39 Jan
Wat zei die eigenlijk tegen jou toen jij hem vertelde Van zo zit ik in mekaar, Dit is wie Ik ben.
00:08:45 Nanoah
Nou, vooral Toen ik uit de kast kwam als anders geaard dat ik een vriendin had, toen heeft hij eigenlijk
letterlijk gezegd dat ik zijn dochter niet meer was?
00:08:50 Jan
Wow
00:08:52 Nanoah
Nou ja ja, dat klinkt wel heftig.
00:08:54 Jan
Is wel kut
00:08:54 Nanoah
Ja, dat zeg ik, zeg het nu wel een beetje lachend. Maar goed, Dat is ook al een paar jaar geleden dat
hij dat heeft gezegd Natuurlijk dus. Ja, Dat was wel heftig.
00:09:01 Jan
Ja, Maar dat is nogal een voorgeschiedenis, hoe hoe lopen we dan nu? Eigenlijk naar huis toe gaat hij
wel open uberhaupt.
00:09:08 Nanoah
Hij gaat wel open doen, Hij is wat verzacht. Hey
00:09:20 Kotis
Hallo
00:09:22 Nanoah
Alles goed?
00:09:25 Jan
Hoi Ik ben Jan hallo leuk je te ontmoeten.
00:09:26 Kotis
Kotis, dank je wel kom maar binnen
00:09:30 Nanoah
Kijk
00:09:35 Kotis
Zo dat is jou nieuwe naam?
00:09:37 nanoah
Onder andere ja
00:09:38 Kotis
Ja oke nou ja mooi.
00:09:40 Nanoah
Mooi, hè? Vind je het een mooie naam?
00:09:42 Kotis
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Nou ja mooi. Maar je echte naam vergeet je nooit.
00:09:49 Jan
We hadden het onderweg hiernaartoe eigenlijk nog eventjes over dat het In het verleden best wel
moeilijk is geweest dat u er best wel veel moeite mee heeft gehad.
00:09:57 Kotis
Ja, toen zij was hier bij mij gekomen, en ze zei tegen mij, Maar ik zit In de woonkamer. Ze zei tegen
mij dat zij gaat de borsten weghalen ik zei pardon, dat gaat niet gebeuren. Ik was een druk bezig, Dat
is, je mag alles doen wat je wil, maar laat je lichaam als hoe god jouw heeft gemaakt. Ik zei je bent
nog jong, maar paar jaren, je weet niet wat Ik ga gebeuren, je kan bij ons veranderen. Het is moeilijk
voor mij Als ik haar zo zie naar haar te kijken, oh ja, ze was een meisje geweest en nu is ze niks Ik bid
voor God van jou om te veranderen, maar zij kon weer, zij gaat niet veranderen, zij blijven ze bij. Het
is oké, ja.
00:10:43 Jan
Is het een optie om Misschien gewoon te denken? Dit bestaat ook, dus er is een man en er is vrouw
en Er is non-binair en Dat is mijn kind Maar dat is moeilijk voor u merk ik.
00:10:54 Kotis
ja maar in Nederland die cultuur is gewoon normaal. ja, bij ons is dat ja beetje moeilijk.
00:11:00 Nanoah
Ja een beetje.
00:11:02 Kotis
Weetje zulke dingen bestaan niet.
00:11:05 Nanoah
Nee, wat denk jij dat dat niet bestaat.
00:11:06 Kotis
Nee dat niet bestaan niet dat de vrouw gaat de borsten weghalen, alleen als je ziek bent.
00:11:11 Jan
Snap jij je vader of je het moeilijk om te begrijpen?
00:11:14 Nanoah
Nee, ik snap het wel. Hij is Natuurlijk niet de enige die er zo over. Denkt, maar ja, hij kent ook niet
anders. Het is voor hem heel logisch mannen en vrouwen. En verder is er gewoon niks. Dat is lastig
uit te leggen Als je een beetje cultuurverschil dat trouwens, dat begrijp ik Natuurlijk wel. En dan is het
voldoende dat hij het gewoon accepteert. Zeg Maar dat hij er gewoon, ja, dat we het beter niet over
hebben dan dat er hele tijd ruzie. Over zouden maken dus dat.
00:11:38 Jan
We agree to disagree toch?
00:11:40 Nanoah
Ja inderdaad, Dat is het niet beter voor doen dan het is Dat is ook wel fijn, ja?
Vraag
00:11:47 Nanoah
Als Trans persoon ben je sowieso gay?
00:11:49 Emma
Wat, wat is dit voor de vraag Hoezo, ben je dan gelijk gay?
00:11:49 Inaya
for me, if persoon is attracted to femeninity he is fucking straight.
00:11:56 Anne
Als Toen ik helemaal echt achter kwam, dat ik. Echt, vrouw ben. Was het ook gelijk, zo van nou, dan
ben ik dus lesbisch en dat label klopt. Voor mij heel goed.
00:12:06 Ilona
Ja voor mij ook.
00:12:12 Nanoah
Als je trans bent, dan ben je zeker niet per se gay. Dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken.
00:12:12 Finn
Bij mij maakt het niet uit. Ik zeg, ja, Ik ben nu man en Ik val nog steeds op vrouwen
00:12:15 Jules
Ja, want je bent in je kern, ben je Niet veranderd, want je bent dezelfde persoon.
00:12:19 Finn
Alleen uiterlijk veranderd
00:12:21 Maria
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Mensen die nog steeds denken dat Trans, zeg maar wat gender en seksualiteit hetzelfde zijn. Ja, die.
Liggen echt onder een steen?
Vraag
00:21:06 Maria
Oh, wil je je oren even dicht doen? Hoe heb je sex?
00:21:09 Inaya
Should I demonstrate that?
00:21:11 Nanoah
Op een manier dat mijn vriendin ik het allebei prettig vinden Ik bedoel, verder kan ik daar niet zoveel
over vertellen, denk ik.
00:21:18 Maria
Ja, nou ja, niet veel anders als andere Mensen als je transgender bent, betekent niet dat je in één
keer andere rare fetish hebt of zo, je bent gewoon een normaal mens.
00:21:27 Jules
Met mijn prothese. Dus Het is eigenlijk, Het is niet altijd nodig. Het ligt er een soort van aan met wie Ik
ben, want met de ene persoon vind ik het wel heel fijn om, zeg maar niks te hebben Omdat. Het daar
gewoon veiliger voelt ofzo. Soms ligt er ook aan of een meisje van jongens, Ik weet niet dat werkt heel
raar mijn hoofd.
00:21:42 Ilona
Ik ben lesbisch, ik val op vrouwen. En ja, goed, hoe hebben lesbische vrouwen seks? Dus de Google
Google? Het lekker zou ik zeggen,
00:21:42 Anne
Ja google het, it’s not that hard.

Aflevering 6:
Vraag
00:00:07 Finn
Plas jij staand?
00:00:09 Inaya
A think that is one privilige I have.
00:00:12 Jules
Mensen zien jou, zien jou als man is van jou, maar je hebt toch een piemel, dan kan je toch gewoon
ergens In de bosjes Plassen dan denk. Je altijd van, oh, kan niet.
00:00:19 Finn
ja was het maar zo
00:00:20 Jules
Was het maar zo, ja?
00:00:22 Anne
Nee, ik niet nooit.
00:00:23 Ilona
Nee ik ook niet, Ik heb mijn leven lang überhaupt nog nooit staand geplast, Ik ben zo opgevoed, ja.
00:00:28 Finn
Ja, Als je een piemel In de aanbieding hebt, kan Ik, ook staan plassen.
00:00:31 Ilona
Zittend plassen is beter voor je prostaat.
00:00:35 Anne
Alleen als het praktisch is, op een dixi op een dixi op een festival voor de rest? Echt? Nee, nooit.
00:00:41 Maria
Vergis je niet, mijn vader heeft me echt geleerd om te staan plassen, want die wou toch wel echt een
jongetje van mij maken en heeft zijn best gedaan. En Hij heeft ook echt geleerd én Je moet dan zo
doen en zo doen en gaan staan en wc bril omhoog. Want anders vind ik mama niet leuk. Maar nee, ik
bleef zitten.
Reconstructie borstoperatie
00:03:47 Jan
Nanoah is non-binair en voelt zich geen man en geen vrouw. Toch koos Nanoah ervoor eerder dit jaar
diens borsten te Laten verwijderen.
00:03:56 Nanoah
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Vandaag word ik weer geopereerd. Ik ben vorig jaar aan mijn borstkas geopereerd, zijn mijn borsten
verwijderd en dit keer gaan ze dat opnieuw doen om het te corrigeren. er zit nog wat weefsel en Het is
nog niet helemaal mooi en dat gaan ze nu proberen ja mooier te maken.
00:04:09 Jan
Vind je het spannend want je komt redelijk relaxed over wel.
00:04:12 Nanoah
Ja nee, Het gaat eigenlijk nog wel. Ja, Ik heb nog niet zo een nog niet zo'n moeite mee. Het is ook niet
echt in zo'n groot ziekenhuis, dus dat werkt voor mij heel erg goed. Dus nee, Het gaat nog wel. Denk
dat het nog komt hoor zometeen.
00:04:25 Nanoah
Hallo
00:04:25 Jan
Hallo.
00:04:26 Baliemedewerker
Dag daar gaan kom maar mee ga je naar de wachtkamer?
00:04:31 Jan
Had je eigenlijk verwacht dat je nog een een tweede operatie nodig had
00:04:36 Nanoah
ja Omdat Ik best wel 1 grote borsten had vooraf, dus Ik had eigenlijk al sowieso wel verwacht dat er of
iets mis ging of iets nog moest worden hersteld, dus Ik had wel. Verwacht dat het dat ik nog een keer
onder het mes moest, maar niet dat het helemaal weer opnieuw moest, want dit keer moet echt weer
helemaal. Opnieuw wordt weer helemaal opnieuw opengemaakt. Komen nieuwe littekens dus het
wordt echt helemaal anders, ja best wel
00:04:56 Jan
En eigenlijk moet ik dan zeggen dat die vorige operatie een beetje mislukt is, is dat?
00:05:02 Nanoah
Deels het is sowieso beter dan dat Het was, want Ik heb geen borsten meer, dus Dat is wel. Dat is wel
het fijner aan, Maar het is echt nog lang niet waarvan ik dacht, oké, hier durf ik ook mee te zwemmen
ofzo. Ja, ze hebben mijn tepels verknipt en er wat kleinere. Nieuwe tepels van gemaakt die hebben ze
erop geplakt, zeg maar Um en, Dat is ook iets wat mis is gegaan bij mij. Ze hebben hem zeg maar zo
opgeplakt dat hij heel mooi rond was. In het begin waren het eigenlijk super mooie tepels, maar ze zijn
uitgerekt, dus eigenlijk had ze wat ovaler op moeten zetten, zodat het In het uittrek proces zeg. Rond
zou worden en Dat is niet gebeurd. Er zijn nu helemaal. Het zijn nu eigenlijk twee streepjes in plaats
van iets ronder of ovaler.
00:05:43 Jan
En wat gaan ze daar dan Nu mee doen?
00:05:45 Nanoah
Nou, Dat is niet meer te redden. Het is niet dat ze het nu weer rond kunnen maken, Omdat het
gewoon zo. Ja vervormd is dat? Dat kan, dus Het is nu de vraag of ik het wil Laten zitten zoals Het is
en eventueel Laten bij tatoeëren. Of dat ik ze helemaal weg haal en bijvoorbeeld helemaal opnieuw
laat tatoeëren ofzo.
00:06:05 Jan
De hersteloperatie is voor Nanoah weer een stap In het medische traject. De verdere transitie van de
Nanoah hangt nauw Samen met hoe non binaire Mensen op dit moment worden gezien. Nanoah
hoopt dat daar komende tijd verbetering in komt.
00:06:18 Nanoah
Dat Mensen gewoon begrip hebben voor wat anders is dan dat zij kennen en Dat is nu nog zo erg,
niet aan de orde Omdat Mensen. Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet. Dat is wel echt zo. En als
ze net even afwijkt van wat zij zien Als de standaard, dan word je ook direct.
00:06:33 Jan
Dan slaan Mensen al op tilt.
00:06:34 Nanoah
Dat gaat helemaal mis en Ik hoop gewoon dat Mensen een beetje begrip kunnen hebben. Ze hoeven
echt niet alles te begrijpen en ook echt niet alles te snappen en te weten, maar je kan wel. Gewoon
een beetje begrippen voor je nemen, ja.
00:06:43 Jan
Iets empathischer Misschien.
00:06:49 Medewerker
Hé Nanoah ben je er klaar voor, dan gaan we je voorbereiden.
00:06:50 Nanoah
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Ik ben helemaal klaar voor
00:06:50 Jan
Nanoah dan doen we maar zo beetje een afstand knuffel heel veel succes
00:06:53 Nanoah
Dank je wel
00:06:54 Jan
Zet hem op en zorg goed voor nanoah
00:07:00 Medewerker
Zeker Nanoah ja hoor. Zie je ertegenop of valt het wel mee?
00:07:03 Nanoah
Valt wel mee hoor ja valt wel mee tot nu toe
Vraag
00:11:49 Finn
Ben jij al uit geopereerd?
00:11:51 Nanoah
Ja, wanneer ben je uit geopereerd? Ik denk dat dat sowieso per persoon verschilt.
00:11:55 Ilona
Ben je al uit geopereerd? Nee, ik ben nog niet uit geopereerd? Nee, zeker niet.
00:12:04 Finn
Nee Nog niet.
00:12:05 Nanoah
Waar ik nog in dubio over ben, is de baarmoeder verwijdering hysterectomie heet die.
00:12:09 Inaya
I don’t have any intension to make so much changes in my body.
00:12:14 Nanoah
Omdat ongesteld zijn mij heel erg in een bepaald hokje duwt voor mijn idee. Het kan ook weer voor
Iedereen anders zijn waar in dat hokje, daar heb ik niet zoveel. Daar heb ik niet zoveel mee
00:12:22 Anne
Maar nee, Ik heb geen behoefte aan een vigege.
00:12:22 Ilona
Oké, Ik wel
Vraag
00:21:25 Nanoah
Als je kon toveren, wat zou je voor jezelf dan fixen?
00:21:28 Emma
Heel veel geld, echt heel erg veel geld.
00:21:32 Ilona
Dat alle mannelijke eigenschappen Spontaan zouden veranderen in een vrouwelijke lichamelijke
eigenschappen. En of te wel dat ik gewoon ja in 1 keer en mooie vrouw was.
00:21:42 Nanoah
dan zou ik mijn heupen wat minder enorm maken Als ik heel eerlijk ben.
00:21:47 Ilona
Scheelt een operaties een hoop gedoe, een hoop gewacht
00:21:51 Maria
Ik ga gewoon helemaal met Emma mee. Heel veel geld, dan kan ik mooie bruiloft hebben en dan kan
ik ja een hele mooie jurk kopen Jurk op een.
00:22:02 Anne
Gewoon al die baard halen, gewoon weg kon Laten verdwijnen.
00:22:03 Ilona
Ja ik zeggen dat gezicht, maar die tieten, die die die kont
00:22:08 Finn
Dat ik alles kon eten wat ik lekker vond en niet dik werd.
00:22:12 Jules
Dat ik geen heupen zou krijgen Als ik echt focking veel zou eten.
Na reconstructie operatie
00:26:10 Jan
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Nanoah is weer bij uit de operatie. De littekens zijn hersteld én de arts heeft tijdens de ingreep de
tepels verwijderd.
00:26:13 Nanoah
Jaaa de tepels zijn eraf letterlijk dus gelukt daarom zit het ook wat strak dat is wel pijnlijk Maar ik denk
dat het wel beter is ja ik ben wel blij dat ze dat hebben kunnen doen zeg maar
00:26:38 Gabi
Spannend, Maar we hebben het wel eerder gehad natuurlijk, dus dat scheelt wel, denk ik dat je een
beetje weet wat je kan verwachten, maar ja, Ik ben echt een beetje stresskip wat dat betreft Ik ben
helemaal. Ik ben blij dat het. Klaar is dat Dit klaar is In ieder geval.
00:27:01 Evelien
Hoi kind
00:27:07 Nanoah
Ik kan niet zo diep ademen, weet je wel kan gaan diepe zucht doen nog dat is irritant
00:27:10 Gabi
Heb je het al gezien?
00:27:12 Nanoah
Nee
00:27:12 Gabi/evelien/nanoah
Doei bedankt
00:27:21 Jan
Met deze hersteloperatie zit het medische traject van Nanoah ervoor nu op
00:27:24 Nanoah
Het afgelopen jaar was voor mij een bewogen jaar leuk jaar jaar, onder andere die ik in mijn paspoort
heb gekregen. De hersteloperatie aan mijn borstkas. En voor de toekomst hoop ik dat ik Mensen wat
bij kan leren over het onderwerp non-binair zijn. dus Ik hoop dat ik dat mag blijven doen en ik kijk uit
naar de toekomst.

Bijlage 7: Transcript Ariane
Aflevering 1:
Gesprek over hormonen
00:04:59 Ariane
Ik ben geboren als een transgender, In het lichaam van de jongen, maar met hersenen van een
meisje. Zo loop ik al 20 jaar deze planeet rond. Vandaag ga ik op mijn jaarlijkse controle bij de
endocrinoloog dokter T Sjoen, mijn transitie als transgender is nu eigenlijk gedaan, maar een jaarlijkse
controle is toch nog wel verplicht, Omdat mijn lichaam maakt niet meer uit zichzelf hormonen aan mijn
mannelijk hormonen zijn weg en vrouwelijke hormonen heb ik nooit van mezelf kunnen aanmaken,
dus Het is wel belangrijk dat ik die pilletjes elke dag neem voor de rest van mijn leven.
00:05:36 Dokter T Sjoen
Grootste thema van ons gesprek de vorige keer weet je nog wat Dat was.
00:05:40 Ariane
De pilletjes
00:05:40 Dokter T Sjoen
De pilletjes. Ja, en ik zat daar ergens blijven hangen.
00:05:40 Ariane
Het lukt wel, elke keer als ik mijn tanden poets neem ik dat pilletje ‘s morgens
00:05:50 Dokter T Sjoen
Weet ge Waarom ik zo streng ben dat je die pilletjes elke dag moet nemen, voor uw botten, hè?
Gevoelt dat nu niks van Natuurlijk en je hebt daar geen last van ge hebt geen pijn, maar Als je die
medicatie niet neemt, je zult dan niet direct zien, maar dan op de duur kan je wel botontkalking krijgen.
En bovendien ja die vrouwelijke hormonen heb ze zo graag gewild dus we Gaan ze nu, we gaan ze nu
vooral verder zetten, hè?
00:06:15 Dokter T Sjoen
Ja, we denken dat die behandeling met vrolijke hormonen heel belangrijk is en voor een aantal
uiterlijke kenmerken voor die vrouwelijke vormen te behouden, maar ook een aantal indirecte Zaken
en heel bijzonder. Daar is de bot kwaliteit en Zonder hormonen leven. Zeker op jonge leeftijd zou
betekenen dat die transvrouwen op heel vroege leeftijd acuut In de menopauze komen.
00:06:38 Dokter T Sjoen
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Heb je een gevoel dat het nu goed zit of heb je soms last van warmte opwellingen overdag of tijdens
de nacht dat je nachtzweten hebt? Heb je daar eigenlijk geen klachten van?
00:06:50 Ariane
Van die warmte opwarming heb ik Wel soms, maar is niet erg dat daardoor kon zijn. Ja ik heb daar
soms wel last van.
00:06:54 Dokter T Sjoen
Heb je soms warmte opwellingen? Hoe vaak is dat één keer per dag, één keer per week, één keer per
maand
00:07:00 Ariane
Wel soms dagelijks
00:07:01 Dokter T Sjoen
Toch wel dagelijks ja? Misschien moeten we dan toch met een tussenstapje proberen om iets hoger te
gaan, want die warmte opwellingen, Dat is typisch. Een fenomeen van een beetje hormoon tekort. Er
zijn dokters die soms nog meer geven dan 4 maar heb dan altijd schrik dat we dan een beetje In de
regio van de bijwerkingen belande. Trombose In de benen trombose zijn de longen en daar wil ik
absoluut vermeden, want Als we zoiets tegenkomen, maakt dat meestal een Kruis over de hormonale
behandeling verderop.
00:07:31 Ariane
Ja oke.
Voice-over over verleden
00:12:06 Ariane
Al zodra dat ik bewustzijn had, wist ik al dat ik een meisje wou zijn. Kan mij nog wel dat ik 3 jaar was
dat ik al met mijn handdoek op mijn hoofd liep, om te voorstellen dat dat mijn lang haar was of met de
schoenen van mijn mama of kleedjes dragen ook In het openbaar. Ik wist wel dat Mensen soms raar
naar mij keken enzo, Maar ik had er nog geen besef van dat ik iets. Aan doen was dat eigenlijk niet
klopte.
Voice-over over verleden
00:12:54 Docent college
Oké, hiermee zijn we aanbeland bij het volgende hoofdstuk, man, vrouw, verschillen.
00:13:00 Ariane
De eerste 3 jaar Van het middelbaar lukte dan ook gewoon dat te verstoppen, maar Toen veranderde
ik van school en Dat was onmogelijk geworden. De Mensen van mijn klas dachten dan ook
onmiddellijk dat ik homo zo was, dus soms denk Ik was ik maar homo. Uiteindelijk bij het woord
transgender terechtgekomen, dan wist ik direct van. Ja, dat ben ik en dan kon ik een naam plakken op
de ziekte die Ik had, want ik noem dat echt een ziekte en Ik ben nu geopereerd, dus Ik ben blij met
lichamelijk nu gekregen heb, maar Omdat ik echt gelukkig ben nu. Ik ga daar geen ja op antwoorden.
Gesprek met oma over kleding
00:15:03 Viviane (oma)
Ja, ik zeg altijd dat je op tante Annie lijk. Die korte rokjes, hoge.
00:15:12 Ariane
Is dat een compliment?
00:15:14 Viviane (oma)
Natuurlijk, waarom zou ik het anders zeggen?
00:15:18 Ariane
Ik denk dat mijn Oma het moeilijkste van al mijn familieleden. Het is een andere generatie, een eerste
en ook gewoon. ben er een klein kind toen kleinzoon en dan plots de Switch maken naar kleindochter.
Daar is heel zwaar voor haar geweest, denk ik,
00:15:28 Ariane
Ik heb het laatst iemand gezien met zo’n leren rokje, maar daar was het echt leer. Maar mama zei dat
het sletterig was.
00:15:40 Mama Ariane
is het kort, Misschien?
00:15:42 Ariane
Het is een kortje, Maar het is zo leer, Dat is niet sletterig.
00:15:46 Viviane (oma)
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Helemaal in het begin, toen ze vrouwenkleding begon te dragen toen ik die stond te strijken is het
dikwijls gebeurd dat de tranen langs mijn wangen liepen. Dat heb ik wel veel gehad, maar ja we
hebben het wel aanvaard.
00:16:04 Viviane (oma)
Oh ja, het is mooi
00:16:07 Opa Ariane
Ja, het is goed.
00:16:08 Viviane (oma)
En met je hakken aan.
00:16:11 Opa Ariane
Je was toch niet kwaad deze week toen ik iets zei over je hoge hakken?
00:16:16 Ariane
Nee. Ik krijg gewoon niet graag commentaar op mijn kleren
00:16:18 Opa Ariane
Dat is geen commentaar
00:16:21 Ariane
Jawel. Oma doet dat ook soms
00:16:24 Viviane (oma)
Dat is niet waar
00:16:25 Ariane
Ik heb eens nieuwe kleren gekocht en gezegd: je zal ze eens deftig vinden
00:16:26 Viviane (oma)
Dat is wel waar. Dat was dan wat ik graag zag
00:16:30 Viviane (oma)
In het begin dacht ik: oh, de mensen. Ken je dat? Wat zullen de mensen zeggen? Of iemand die zei:
dat is een grilletje. En dat zijn ook serieuze operaties geweest. Ik zei: Grillen? Dat is wel iets dat
serieus is.
00:16:58 Ariane
Ik ging mijn haar ook roze doen, maar iets minder roze
00:17:02 Viviane (oma)
Zeg, alstublieft
Gesprek met Selina over verleden
00:18:53 Ariane
Selina is mijn beste vriendin, we kennen elkaar nu al 11 jaar. Een bankje is de plaats waar wij vroeger.
Als jongens nog kwamen om ons te verkleden als meisjes en onze onze eerste stap In de wereld als
vrouwen.
00:19:23 Selina
Niemand kan ons zien daar en dat was de plaats waar dat we eigenlijk echt onszelf konden zijn en ik
weet echt nog dat ik zo in mama haar kast aan het kijken was echt gewoon dingen aan het uitzoeken
en dat ik dat dan stiekem in een zak stak.
00:19:40 Selina
Het was een bevrijdend gevoel om zo even zon beeld kunnen hebben van dat ben ik, dat klopt anders
Als ik opstond en ik keek in de spiegel was echt zo verschrikkelijk en dan kon ik zo eventjes echt
uitblazen.
00:19:58 Ariane
We Konden door het bos lopen doen als echte meisjes en Niemand die ons ga oordeelt, want
Niemand zag ons het blijft een zeer speciale plek, gewoon Omdat het de eerste plaats is waar we echt
onszelf hebben leren ontdekken van daar hebben we de stap durven nemen om In de echte wereld
als vrouw naar buiten te gaan.

Aflevering 2:
Ariane verft haar
00:02:46 Ariane
Ik heb. Ik heb een verrassing. Zoals ik al verteld had, ben ik nog steeds op zoek naar naar mezelf na
mijn operatie en Ik dacht bij mezelfs Het is tijd voor is iets anders. Ik had nood aan verandering,
Misschien een beetje veel nood aan verandering, maar Al bij al. Bye bye blondie.
Selina en Ariane zoeken appartement
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00:03:46 Selina
Oh My God.
00:03:58 Ariane
Hoi, wat vind je ervan.
00:04:01 Selina
Het is mooi, Ik ben echt denken aan Nicole Kidman
00:04:04 Ariane
Oh my god, dat is een complimentje
00:04:09 Selina
Het maximum is 550. 540, 500, 550, Ik ben gister bij dat appartement eens gaan zien. en de mensen
die zo passeerde waren wel al zo aan het kijken van. Nou, nee, komt dat. Je kunt dat gewoon aflezen
aan al die gezichten van: komt dat hier nu wonen. Ik had zoiets van oh my god nee.
00:04:33 Ariane
Weet u huurbaas dat je transgender zijt?
00:04:36 Selina
Dat immoniliënkantoor weet dat wel die geven dat door.
00:04:39 Ariane
Maar normaal zouden ze daar geen rekening mee mogen houden toch.
00:04:40 Selina
Ze mogen niet discrimineren nee.
00:04:46 Ariane
Maar denk dat het daarom misschien zo moeilijk soms gaat.
00:04:48 Selina
Waarschijnlijk.
00:04:48 Ariane
Zo klein.
00:04:48 Selina
Nee, dat overleef ik niet zo’n minuscule badkamer. Ik heb ruimte er in een badkamer.
00:05:02 Ariane
Je kan daar niet eens deftig je benen scheren.
Ariane en Selina praten over reacties van de maatschappij
00:06:36 Ariane
Deels waarom dat ik veranderd ben van uiterlijk, is omdat ik nog altijd mijzelf aan het zoeken Ben ik
was ook even beu om constant perfecte blondje te moeten zijn, want zo heb ik echt wel het gevoel dat
ik soms voor de buitenwereld eruitzie en nu ja, gewoon, Ik vind het leuk dat Mensen mij soms niet
meer herkennen.
00:06:55 Selina
Het is echt wel heel schoon
00:06:57 Ariane
Vind je eerlijk?
00:07:00 Selina
Het zal wennen zijn
00:07:01 Ariane
Ik had echt wel verandering nodig. Ik heb altijd gezegd, Als ik uit een moeilijke periode van mijn.
Leven, kom dat dat het gedaan is met het blondje nu heb ik het gevoel dat ik gewoon een stukje een
ander persoon kan zijn.
00:07:14 Selina
Misschien wel.
00:07:17 Ariane
Transgender zijn dat stop nooit. Ik heb het gevoel dat ik heel mijn leven gestreefd heb naar die
operatie. Dat was soms op het moment was waar ik nog voor leefde en opeens is dat er en Er is dat ik
een soort van leegte en Mensen van mij leeftijd hebben heel hun leven kunnen werken aan de
persoon die ze nu zijn. En Ik heb het gevoel dat ik daar nu nog maar aan kan beginnen. Ik vind het
gewoon zeer moeilijk om het meisje dat Ik wil worden echt te vinden.
00:07:45 Ariane
Als Mensen mij direct zien is het van oh my god dat is het meisje dat een jongen was. En nu
herkennen ze mij gewoon Soms niet meer Dus dat ik gewoon iemand nieuw kan zijn, een echt meisje.
00:07:55 Selina
Nu heb je toch minder schrik? Je kan buitenkomen en mensen zien
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00:08:05 Ariane
Nee, niet Ze zien het niet aan mij, nee. Maar gewoon bij mij is het probleem dat super veel Mensen
het gewoon weten echt overal waar ik kom. Soms stap ik maar van bus en kijken Mensen mij aan van
Oh my god dat is die. Dat ik me afvraag van hoe kunnen ze tot hier echt te Weten komen te zijn.
00:08:21 Selina
Ja qua uiterlijk valt het soms nog wel op bij mij. Het is meer de stem, maar ja. Dat gaat pas een
verandering zijn
00:08:35 Ariane
Het is nog niet voorbij, hoor dan, het is nog niet voorbij hoor dan.
00:08:39 Selina
Ik weet het
00:08:42 Ariane
Het is iets dat je voor altijd gaat moeten meeslepen. Spijtig genoeg.
Ariane is met Selina mee naar een woning
00:11:52 Makelaar
Ben al lang op zoek?
00:11:53 Selina
Toch al een tijdje.
00:11:55 Makelaar
Is het waar en wat is het grote probleem, de kostprijs of.
00:11:58 Selina
Meestal Laten ze niet weten of ja, zijn zo ja, sorry, Het is Al verhuurd of. Ik denk dat het Misschien een
beetje legt aan de discriminatie dat ze hebben tegenover Mensen zoals wij.
00:12:13 Makelaar
Kijk, het is hierboven.
00:12:16 Selina
De maatschappij van tegenwoordig is, hoe moet ik dat zeggen, ze zijn minder Aanvaardend dan ze
het Laten blijken. Waarom zien ze mij nog altijd als iets wat ik totaal niet ben.
00:12:26 makelaar
Hier is de keuken
00:12:28 Selina
Ik zou liever echt een gewone vrouw kunnen zijn zo aanvaard worden en dat Niemand er iets van
zegt, ja, kijk, Dat is een vrouw. Ik wil niet gezien worden als transgender, want Dat is niet meer dat Ik
ben. Ik zou eigenlijk liever een gewone vrouw zijn.
00:12:39 Selina
Eigenlijk echt wel nog, ruimer dan dat ik had gedacht
00:12:45 Makelaar
En dan naar boven, naar de kamers.
00:12:47 Selina
Ik denk als transgender dat het altijd wel moeilijk is om werk te zoeken of een appartementje, Omdat
ja, niet Iedereen staat ervoor open niet Iedereen is super begripvol en open Minded. Ja, die stress is
er eigenlijk wel constant. Het is iets dat je blijft achtervolgen en op den duur zijt ge volledig uitgeput.
00:13:07 Selina
Zijn Er al veek kandidaten.
00:13:09 Makelaar
Er zijn al redelijk wat kandidaten ge zijt niet Alleen. Maar dat is de gunstige prijs, hè, Dat is dat,
kunnen we niet vanuit natuurlijk
00:13:17 Selina
Ja, Ik hoop dat ik toch een eerlijke kans krijg.
00:13:22 Makelaar
Dat zal wel, Waarom niet, hè?
00:13:26 Selina
Om naar beneden te gaan Is precies wel iets minder makkelijk.
Ariane praat met Dokter Monstrey over herstel geslachtsoperatie
00:18:52 Ariane
Ik heb een afspraak bij de dokter Monstrey en dat is gewoon voor mijn vaste controles, mijn borsten
en ja, van onderen voor meestal mijn diepte te checken of dat ik in de Orde dilateer Omdat ik
regelmatig nooit doe of dat er eventueel problemen zijn, een ontsteking of zo. Het is nu bijna een jaar
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en maand geleden Sinds mijn geslachtsoperatie, Maar dat dilateren is natuurlijk nog altijd nodig en zal
ik ook voor de rest van mijn leven moeten doen.
00:19:23 Dokter Monstrey
Wat is het dilateren Het is zo dat er meestal. Huid te kort is om een vagina te maken die een normale
diepte heeft, dus de enige manier om die vagina dieper te maken is met huid transplant. waar halen
we die huid vandaan. Meestal is er huid over ter hoogte van het scrotum of de balzak die we anders
moeten weggooien, want die hebben we niet meer nodig en we bekleden daarmee het diepste deel
van die vagina. Maar een huidtransplantatie vertoont neiging om een beetje te gaan samentrekken en
te verkleinen. Dus Het is belangrijk dat dat een keer opgerekt wordt om dezelfde afmetingen te
houden.
00:20:12 Dokter Monstrey
Hoe is het met jou?
00:20:12 Ariane
Redelijk goed kan ja, soms is dilateren wel nog een beetje moeilijk. Kan het het niet niet volhouden
om te doen? Ik heb een tijdje mee gestopt. Ik weet niet of dat kwaad kan.
00:20:24 Dokter Monstrey
Ik moet eerlijk bekennen, je bent niet de eerste die die soms voor wie soms plots allemaal een beetje
teveel is. Een beetje intiemere vraag, hoe is het met orgasmes, neen, al een beetje geprobeerd?
00:20:34 Ariane
Nog geen gehad. Nog altijd niet nee, Ja, maar het lukt niet.
00:20:39 Dokter Monstrey
Ja, Je moet Natuurlijk In de juiste wij zeggen altijd het zit tussen de, tussen de oren Je moet Natuurlijk
een beetje In de stemming zijn, Maar ik weet dat alles is gevoelig, dus je hebt alles wat er nodig is,
maar Natuurlijk. Oké, ik stel voor dat ik jou even onderzoek, oké?
00:20:58 Ariane
Is Goed ja oké.
00:21:00 Dokter Monstrey
Het is zo dat we bij alle patiënten een clitoris gaan reconstrueren, zoals ook een hoedje van een
clitoris en zo dus dat ze eigenlijk alles hebben om een normaal orgasme te kunnen krijgen.
00:21:22 Dokter Monstrey
Goed Ariane, alles ziet er eigenlijk goed uit, maar ze heeft toch behoorlijk wat diepte en een beetje ja,
van de afmetingen van de vagina verloren met die periode dat ze niet gedilateerd heeft. Dus Ik heb
haar uitgelegd dat echt wel belangrijk is, dat je elke dag. Toch zeker kwartiertje liefste half uurtje de
tijd neemt. Doe de terwijl dat je naar tv kijkt of zo maar eigenlijk Elke dag weet je moeilijke periode of
niet? Je moet op de eerste plaats een beetje voor jezelf denken en wat we verder doen, oké, vragen.
00:21:58 Ariane
Voor mij niet meer.
00:21:59 Dokter Monstrey
Nee?
Ariane gaat met Selina haar nieuwe appartement bekijken
00:31:56 Selina
Ik heb namelijk een appartementje gevonden. Ik ben echt blij, want nu kan ik eindelijk weg uit die
crisis woning en kan ik wel Ariane te tonen.
00:32:11 Ariane
Maar he, het is mooi.
00:32:12 Selina
En, dat wordt dan mijn bureau. Slash kleerkamer een multitaskingruimte.
00:32:19 Ariane
Waarom heb je eigenlijk een Bureau nodig.
00:32:23 Selina
Ondat ik dat wil
00:32:23 Ariane
Om nooit aan te zitten
00:32:25 Selina
De eigenaars waren eigenlijk op de hoogte van mijn situatie en Ik was er echt van geschrokken was
echt wel positief ze van de reactie dat ze gaf naar mij van het zit echt mooi, echt een model en Ik had
echt zoiets van. Wauw dat je zo positief reageert. Dat doen we echt iets en Ik had even zoiets van. Er
is toch nog hoop.
00:32:50 Ariane
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Kan dat open? Een spin, om my god.

Aflevering 3:
Gesprek Ariane met Dokter Monstrey over herstel geslachtsoperatie
00:01:55 Ariane
Ik heb het gebruikt bij dokter Monstrey voor mijn maandelijkse controle te komen. Het is nu wel een
beetje vroeger dan normaal omdat er Kleine complicatie een beetje waren met dilateren Enzo.
00:02:06 dokter Monstrey
Klassieke vraag plassen gaat goed, ja, hoe gaat het dilateren?
00:02:12 Ariane
Redelijk
00:02:13 dokter Monstrey
Beetje moeizaam? Dat was vroeger ook al. Ik had nochtans gezegd van goed te dilateren hoe vaak
dilateer je?
00:02:20 Ariane
Ik probeer 4 keer per week, Maar ik kom daar meestal niet aan.
00:02:26 dokter Monstrey
Het is zo dat er meestal. Huid te kort is om een vagina te maken die een normale diepte heeft. Wat
doen wij? Vanaf het begin stoppen we daar wat wij noemen een epithese in.Dat is een soort prothese,
een vaginale stent die de vagina al maximale afmetingen geeft, maar bij elk genezingsproces vertoont
dat neiging om te gaan samentrekken en te verkleinen. Dus Het is belangrijk dat In de eerste periode.
Maar bij sommige Mensen ook op voor langere. Periode dat dat een keer opgerekt wordt om dezelfde
afmetingen te houden. En ja, zoals we wel af en toe eens zien dan het eerste wat ze Laten vallen. Dat
is dilateren wat ja, wat eigenlijk? Een klus is die ze dan elke dag moeten doen. En wat is het nadeel?
Je verliest heel snel diepte en Om dat dan terug te winnen met opnieuw te dilateren, moet je echt veel
inspanning doen.
00:03:32 dokter Monstrey
Probeer Erop te letten, probeer haar een beetje te stimuleren, maar uiteindelijk moet het van jou
komen. Natuurlijk. He Ariane dus.
00:03:36 Ariane
Ja, Ik weet het.
00:03:40 dokter Monstrey
Alles is goed Gelukt, je bent mooi, je hebt alles wat Je moet hebben nu.
00:03:46 Ariane
Ik vind het moeilijk om vol te houden Omdat dat mij constant confronteert met mijn transgender zijn en
hetgeen waar ik het moeilijk mee heb, is gewoon dat ik me altijd niet optimaal voel. Ik denk dat In de
tijd van mijn operatie die nu al meer dan jaar is geleden, dat ik gewoon een veel te grote nadruk heb
gelegd. Dat mijn leven beter ging worden dat ik een nieuwe start kon krijgen enzo, Maar dat dat nooit
is gekomen en dat ik mijn altijd niet 100% goed voel in mijn lichaam. Want het lichaam is er al, maar in
mijn hoofd is het nog niet de vrouw Die er moet zijn.
Arianes moeder over Ariane
00:11:01 Nathalie (moeder)
Dat is wel eventjes slikken om als moeder een transgender dochter te hebben, Misschien ook liever
een gewoon leven gewild, maar goh. Als ik naar foto's kijk ook van Ariane van vroeger zo dan voel ik
wel dat ik dat nog niet. Helemaal verwerkt heb ofzo.
00:11:26 Nathalie (moeder)
Er zijn veel Mensen die denken, ze is geopereerd, ze mag tevreden zijn, ze heeft wat dat ze wil, Maar
ik kan nu niet zeggen, ariane is 100% gelukkig. Ik zie haar constant met haar uiterlijk bezig zijn en wat
een ander zou denken. En Het is nog altijd moeilijk hoor. Het is nog niet ariane, die 100% gelukkig is.
Ariane en familie over Arianes depressies
00:16:49 Ariane
Ik ben niet echt iemand die graag hulp vraagt over mijn problemen praten, Omdat ik altijd denk dat ik
dat zelf moet oplossen. Alleen maar zelf kan oplossen, maar ben gewoon bang dat ik opeens weer in
een zwaar dieptepunt ga belanden en dan en dat er dan domme dingen gaan gebeuren.
00:17:06 Luc
Probleem is dat je het niet altijd ziet, of voelt aankomen. En als er dan wat is ze zegt het niet. Ze
vertrekt dan soms. Je weten niet hoe of wat je ziet wel dat er iets scheelt, maar in ééne keer is ze
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weg. je weet van niets en ze zegt niets. En ze blijft dan soms weg. Of ja, voor ons is het ook niet altijd
makkelijk van waar reist ze nu naar toe. Ze gaat toch geen domme dingen doen?
00:17:28 Nathalie (moeder)
We denken altijd onmiddellijke het slechtste ze heeft al verschillende pogingen gedaan, dus.
00:17:35 Luc
Je leeft altijd Een beetje met gevoel van zijn ze gaat toch weer niets dom doen of ze gaat toch weer
geen poging ondernemen
00:17:41 Nathalie (moeder)
En, Dat is toch In het kader van haar transgender zijn ook want denk niet.
00:17:46 Luc
Dat hadden we wel gedacht dat dat na haar operatie toch wel zo verbeterd zou zijn, Omdat ze
uiteindelijk is wie dat ze, lichamelijk is wie ze wou zijn. Geestelijk nog niet, maar toch, Het is er niet op
verbeterd zal het zo zeggen.
Ariane over reis New-York
00:23:56 Ariane
Ik heb een leuk vooruitzicht, want binnenkort vertrek ik naar New York. De keuze van New York,
Omdat de stad is waar alle dromen uitkomen, zeker. Ik heb daar ook mogelijk een afspraak met een
modellenbureau voor transgenders en wie weet waar dat wel naar leidt.
00:24:17 Ariane
Ik ga ook helemaal Alleen op reis, Alleen ontdek je meer, denk ik. En Ik denk dat je veel over jezelf
leert kan als je gewoon ergens anders zijt, alleen in een vreemde stad. Ik zie het toch eigenlijk wel een
beetje als therapie voor mij.

Aflevering 4:
Ariane met haar oma en moeder aan het shoppen
00:05:24 Ariane
Het is wel Tof om met mama en oma een keertje te shoppen voor dat ik vertrek. Mijn mammie zal wel
nog een keer proberen om zeker te weten dat ik dat wel zie zitten, om Alleen op reis te gaan naar
New York. Maar Oma weet ook dat ik het moeilijk heb en dan durft ze mij nooit alleen te Laten en
constant telefoontjes. En traantjes. Maar ze Laten me toch wel gaan.
00:05:47 Ariane
Kom dan om om 11 uur s avonds kom ik daar toe. , en dan moet ik in een hostel zien te geraken.
00:05:58 Viviane (oma)
Het zal een hele belevenis zijn.
00:05:59 Ariane
Hm hm.
00:06:02 Ariane
Als ik Niet meer terugkom ge Weet me wel te vinden?
00:06:08 Nathalie (moeder)
We zeiden nog tegen elkaar. Ja, is nu wel het moment om dan nu te doen aan één kant, denk je Dan
ja het is tijd als ze een keer iets anders doen en de andere kant, ja, Als ze hier het geluk niet vind gaat
ze het in New York vinden, dat weet je niet, hè, dus dat zal afwachten zijn van dat ze hier niet hervalt
in haar depressieve gedachten.
00:06:30 Viviane (oma)
Je moet wel zien met wie je daar omgaat.
00:06:34 Ariane
Jij zou beter meegaan.
00:06:37 Viviane (oma)
Doe je die hoge hakken ook mee?
00:06:40 Ariane
Ja.
00:06:41 Viviane (oma)
Zie maar dat je ginder je benen niet breekt.
Ariane over dat haar reis niet doorgaat
00:12:02 Ariane
Dank u orkaan Irma om mijn hele Amerika reis zomaar te annuleren. Al mijn hoop en echt al mijn
dromen weg met orkaan.
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00:12:16 Nathalie (moeder)
Gaan we dan kijken voor in november Misschien iets te doen in plaats van New York.
00:12:23 Luc
Ik denk dat het beter is dat je eens een weekend weggaat. Niet te ver
00:12:26 Ariane
Ja
00:12:28 Nathalie (moeder)
Het was een teleurstelling voor haar van. Kan er bij mij nooit een keer iets lukken en ze pakt dat dan
op en zo ja, dat ben jij persoonlijk weer moet tegenvallen.
00:12:42 Ariane
We hadden sowieso het plan om nog eens naar Amsterdam te gaan
00:12:48 Luc (vader)
Je kunt Natuurlijk niet vergelijken met 10 dagen Amerika Natuurlijk, maar nee man, ze is er dan ook
eens uit een Keer moeder en dochter weekendje,
00:12:58 Nathalie (moeder)
ja.
00:12:58 Luc (vader)
Ze is ook niet iemand die makkelijk uit zichzelf babbelt en Als je dan constant Samen zit, gebeurt er
op keer dat er over moeilijker dingen gepraat worden of wat er op haar lever ligt.
00:13:08 Nathalie (moeder)
Op een Ontspannen manier zal ze eens meer vertellen, tegen mij toch. Tegen jou zal ze niet zo vlug
iets zeggen.
00:13:16 Luc (vader)
Ja toch. Maar het is een dochter he, dus.
Ariane en haar moeder in Amsterdam
00:28:31 Nathalie (moeder)
Ga je volgend jaar naar New York dan?
00:28:33 Ariane
Ja, of van de zomer. Ik Moet dus zorgen dat ik voor alles erdoor ben, zodat ik op reis kan.
00:28:36 Nathalie (moeder)
Dat zou het gemakkelijkste zijn.
00:28:40 Ariane
Het is haalbaar
00:28:40 Nathalie (moeder)
Als je geen dipje hebt zoals deze week.
00:28:44 Ariane
Ik kan niet altijd goedgezind zijn.
00:28:47 Nathalie (moeder)
Ja, maar om drie uur s’ nachts
00:28:49 Ariane
Ik Kan daar niet altijd iets aan doen.
00:28:50 Nathalie (moeder)
De ene keer ben je zo positief, en dan de volgende keer kan swoesh, zo een switch.
00:28:56 Ariane
Maar jij snapt ook niet altijd. Dat is, allee
00:29:01 Nathalie (moeder)
Geef een keer een voorbeeld
00:29:04 Ariane
Gewoon, Als ik zo dat ik mij soms niet normaal voel. Zoals ik met mensen praat of als ik mensen zie
dat ik dan denk die hebben die hebben dat zo makkelijker. En die moeten niet zo’n moeite doen om er
zo meisjesachtig uit te zien en bij mij lijkt alles zo moeilijk. Heb het gevoel alsof ik al veel te veel
meegemaakt hebt voor mijn leeftijd. Dat gevoel heb ik soms.
00:29:29 Nathalie (moeder)
Die Mensen hebben ook problemen niet alles zo alles wordt voorgesteld op Facebook dat iedereen
gelukkig is schoon is.
00:29:38 Ariane
Dat weet ik goed genoeg. Maar Ja, alle zo verliefd zijn ofzo voor normale Mensen gaat dat zo
makkelijk en voor mij moet daar altijd zo daartussen kom dat ik transgender ben, dan moet op een
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bepaald moment gezegd worden dan denk ik altijd van het maakt niet welk meisje Dat is, maar elk
meisje is beter dan mij, want zij is tenminste een echt meisje, snap je?
00:30:06 Nathalie (moeder)
Ja
Afsluiting Ariane over haar transitie
00:32:57 Ariane
Ik ben zeker sterker uit alles geworden ook En, ik zou het zeker op nieuw doen, Omdat voor mij heb ik
nooit een andere keuze gehad, het was ja om grof te zeggen, Het was dat of er niet meer zijn, Het
was echt eigenlijk ook nooit een keuze. Het was gewoon de enige weg dat ik kon gaan.

Bijlage 8: Transcript Senne
Aflevering 1:
Senne over zijn trans zijn
00:17:23 Senne
Ik ben een twee-eiige tweeling. Samen met mijn broer Sander en als klein kind, dus Ik denk zo rond. 5
jaar ofzo. Zei ik altijd tegen mijn mama, dat ik en Sander verwisseld waren In de baarmoeder en dat
mijn broer eigenlijk een meisje moest zijn ik eigenlijk een jongen ook Omdat Sander zich graag
verkleedde als prinses en ik meer meer verkleedde als Ridder.
00:17:48 Senne
Vroeger zei ik altijd wel. Ik wil een jongen zijn dus niet echt van Ik ben een jongen en dan op mijn
vierde middelbaar heb ik dan ontdekt dat ik eigenlijk op meisjes val en niet op jongens, maar
uiteindelijk. Ja, dat voelde toch nog niet zo correct en dan uiteindelijk kan je niet meer Liegen tegen
jezelf.
00:18:07 Senne
Bij mijn coming out kreeg ik daar dan zo vaak reactie op van allé dat zag ik niet aankomen. want je
bent zo sierlijk in je ballet en je danst graag en Het is allemaal dingen opsommen dat volgen de
maatschappij zo meisjesachtig was, Maar ik hou nog steeds van heel veel meisjes dingen, dus heel
veel Mensen gaan mij Misschien niet plaatsen bij echt man zijn, Maar dat boeit me ook helemaal niet.
Senne over zijn coming-out feestje
00:20:23 Senne
Een goedemorgen of Misschien niet zo goedemorgen van mij. Ik heb deze ochtend een brief In de
brievenbus gehad. Er staat op Hoi Sanne, Senne over mietje raar Raarder raarste ja dan heel brak
west Vlaams. We hebben daarnet je uitnodiging gezien voor je borrel feestje. Wat nu? We hebben al
lang gedacht dat er een hoek af was. En ja, dus je klasgenootjes komen dus ook af, maar maar ze
gaan geen geld geven, Dat is er wat over moet je daarvoor betaald worden of zo?
00:20:58 Senne
Goh, Ik weet niet wat ik ervan moet denken het feit dat dat al anoniem is en zo brak geschreven goh,
Ik denk niet echt dat ze gaan afkomen, Ik denk niet dat ze gaan durven afkomen, Ik ga het zo zeggen.
00:21:16 Senne
ik moet qua medische zaken alles ondergaan. Ik wil sowieso graag al met hormonen starten
binnenkort en Misschien mijn borstoperatie maar voor de rest zien we nog wel. En, ja toch wil ik al
mijn baby borrel geven om al te vieren dat ik mag zijn. Wie Ik ben dat ik gewoon al Senne ben,
ongeacht of ik nu medische dingen ondergaan heb of niet.
00:21:46 Senne
Een, twee, drie, oh echt, Ik ben zodanig aan het trillen dat ik niet meer kan tellen.
00:21:51 Cheyenne
Maar voor wat tril je
00:21:55 Senne
Het leven
00:21:58 Cheyenne
Hebt ge nog stress voor sebiet, dat komt het goed.
00:21:58 Senne
Komt wel goed.
00:22:00 Cheyenne
Je ziet er al 3 dagen voor te stressen.
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00:22:02 Senne
Kan gebeuren
00:22:11 Senne
Mijn mama heeft heel veel geholpen bij het feest. Vooral ja, praktische zaken. En Cheyenne ja dat is
mijn rots In de branding ze is echt ja mijn steun in alles.
00:22:24 Senne
Vind die brief gewoon belachelijk. Het is zo anoniem en een beetje lacherig.
00:22:31 Sander
Je kunt ze op verschillende manieren interpreteren, maar het is nog altijd raar.
00:22:34 Senne
Maar nooit. Ja, niet positief kun je het interpreteren.
00:22:37 Cheyenne
Ze gaan toch niet afkomen.
00:22:41 Senne
Maar toch wil ik zo stiekem dat ze zo eens haar kop komen tonen, dat ik gewoon weet wie het is.
00:22:49 Senne
Ik ben zelf zeker genoeg om te zeggen van dit ben ik en Als het je niet aanstaat of je hebt er
problemen mee, dan is dat zo, want Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar ik ben ik en Ik ga niet in
een hoekje gaan blijven voor ieder negatief commentaar dat ik krijg.
Senne speecht op coming-out feest
00:26:20 Senne
Aan al die gekomen zijn proficiat en aan allen die niet gekomen zijn ook proficiat. Als ik even terugblik,
dan had ik een jaar geleden nooit durven dromen dat ik hier zou staan, dat ik potverdikke een feest
mag geven om te vieren dat ik eindelijk volledig mezelf kan zijn en daarvoor wil ik eerst en vooral toch
enkele Mensen In het bijzonder bedanken. Ten eerste, mijn ouders en mijn broer natuurlijk, Sander
heeft mij altijd door dik en dun steunt en stond ook altijd klaar, dat is niet evident. Ten tweede bedank
ik graag ook mijn geweldige vriendin Cheyenne Ja, Ik heb met haar zeker de hoofdvogel afgeschoten
denk dat ik mij geen betere vriendin kan In wensen. Uuh dank u wel.
00:27:07 Senne
Voor mij is het Natuurlijk een evidentie dat mijn familie en mijn vrienden, enzo dat die mij steunen.
Maar ik besef ook Natuurlijk wel dat er totaal andere verhalen zijn. Totaal andere scenario's. En dat Ik
mijn pollekes mag kussen met de vrienden familie dat ik heb.
00:27:26 Man in zaal
je hebt het goed gedaan
00:27:28 Senne
Ja dankjewel.
00:27:32 man in zaal 2
Voor een scheerapparaat is het nog te vroeg.
00:27:35 Senne
Ja, voilà. Amai
00:27:35 Martine (moeder)
Het is Senne die moet gelukkig zijn he
00:27:40 Man in zaal 3
Ze ziet er zo uit, hopelijk is ze het ook vanbinnen.
00:27:42 Martine (moeder)
Ik vind, het blijft je kind en het is je kind. En hoe moeilijk dat ook is je moet ze altijd blijven steunen.
Allé wij hebben ook de keuze gehad van wat, wat doen we ermee, smijten we dr buiten of gaan we
ervoor en steunen we haar?
00:27:59 Vrouw in zaal
Ik denk niet dat dat voor elk kind zo is. Er zijn er waarschijnlijk veel die aan hun lot worden
overgelaten.
00:28:07 Martine (moeder)
Ik peeze dat er vele jonge gasten zijn die ook met dat probleem zitten, maar die zelfmoord plegen van
voordat ze het durven te zeggen.
Senne’s moeder over Senne
00:29:25 Martine (moeder)
En in augustus zou ze starten met de hormonen.
00:29:29 Man in zaal 3
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En hoe lang loopt die behandeling?
00:29:32 Martine (Moeder)
Met wie hormonen. De rest van haar leven.
00:29:33 Man in zaal 3
Meen je dat?
00:29:35 Martine (moeder)
De rest van haar leven Om de 14 dagen en normaal eerste wat toch wel veranderd is de stem,
zeggen ze.
00:29:44 Martine (Moeder)
Dus tegen het einde van het jaar zal je het waarschijnlijk al merken aan haar stem. Dat dat meer
jongen eruit ziet, gaat dat voor mij ook vanzelf gemakkelijk zijn om Senne te kunnen zeggen
00:29:52 man in zaal 3
Het is een aanpassing zeker?
00:29:57 Martine (Moeder)
Het is een aanpassing, het is een aanpassing ten slotte is de 18 jaar dat je toch Sanne zegt en nu
moet je omkeren Senne zeggen dus beetje bij beetje zeg ik altijd, stap voor stap.
00:30:14 Senne
Ja mijn naam opzich Het is nu maar een letter verschil, dus soms hoor ik het verschil al niet, maar in
feite ja, Ik heb 18 jaar na die naam geluisterd, dus Ik heb zoiets van Als je verspreekt is geen ramp,
probeer je gewoon te verbeteren. Als dat kan. Ja, Ik heb ik geleerd om mij daar echt niet meer druk
om te maken.
00:30:33 man in zaal 4
Salut, altijd wel een droom.
00:30:35 Senne
Aan de ene vind ik het ik een opluchting van het is er eindelijk uit en Iedereen weet het, dus Het is zo
een klein overwinningsfeestje Misschien, maar aan de andere kant ook het is zo een startschot van.
Mensen, kijk, Ik ben ermee bezig en We gaan wel zien wat er allemaal gebeurt.
Senne over eicel stimulatie
00:33:52 Senne
Het is vandaag Zaterdag, zaterdagavond en maandag het mijn eerste echt om dan mijn stimulatie te
beginnen. En Ik ben doodsbang. Ik snap wel vele vrouwen die het Misschien al gehad hebben die die
gaan misschien nu zeggen van ja dat is niets. Het is maar even. Maar voor iemand zoals mij. Die niet
eens een vagina of eicellen hoort te hebben voelt het voor mij, als een Soort verkrachting, want er
hoort bij mij niets in te gaan.

Aflevering 2:
Senne onderweg naar eicel stimulatie
00:09:23 Cheyenne
Zie je het zitten?
00:09:24 Senne
Nee, Ik heb echt geen zin, fack. Dat het maar rap voorbij is.
00:09:32 Cheyenne
Ik heb uw handje vast. Dus er kan niks mislopen. Je bent bang he?
00:09:38 Senne
Ja.
00:09:47 Senne
Vandaag zou ik het begin van mijn behandeling voor mijn eicellen te Laten invriezen. Ja, Waarom doe
ik dan eigenlijk gewoon puur voor zekerheid voor de toekomst dat ik later mijn 28 of zo 30 niet kan
verwijten dat ik het niet heb gedaan. Ik vind het heel moeilijk, emotioneel puur Omdat ja het noemt dat
de vrouwenkliniek en eigenlijk wordt je zo geconfronteerd met het wat je volgens de maatschappij het
meest vrouw maakt. Ja, die confrontatie vind ik niet fijn.
00:10:18 Cheyenne
Ik vind deze een enorm belangrijk iets Senne heeft zo de kans dat hij van zichzelf ook een kind kan
hebben, Omdat we altijd wel gezegd van, We willen graag twee kinderen en dan zou dat leuk zijn. Van
moest hij later naar zijn kind kijken dat hij toch wel eigenschappen heeft van hem?
00:10:35 Dokter Vandekerckhove
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Goedemorgen, Ik ben dokter van den Kerckhoven. Ik kom even voorstellen Omdat we straks een
gesprek en een onderzoekje hebben, jij bent Senne he dus over jou, gaat hoofdzakelijk vandaag.
Klaar ervoor? Nee, niet helemaal zeg is begrijpelijk.
00:10:42 Senne
Nee
00:10:54 Dokter T’Sjoen
In het verleden was het opgeven van de fertiliteit daar hoorde erbij bij een transitie. Dat was de prijs
die de Mensen bijna moesten betalen, Maar de kinderwens is even groot bij Trans mannen als bij
andere mannen en de beste optie momenteel is die eicellen stimuleren voor dat er enige testosteron
behandeling geweest is. Daarvoor moet je Natuurlijk een Grote dosis oestrogenen geven aan deze
Trans mannen, wat ze meestal helemaal niet leuk vinden. En dan gaan ze op het juiste moment voor
een eicel pick-up
00:11:30 Senne
Ik vind dat niet leuk. Ik had liever een vrouw
00:11:34 Martine (moeder)
Je moet je knop hier op nul zetten, gewoon de knop op nul.
00:11:38 Senne
Ja, ik heb de knop nog niet gevonden mama.
00:11:40 Martine (moeder)
Is de knop weg?
00:11:44 Senne
Ja.
Senne met arts in gesprek over eicel stimulatie
00:13:42 Dokter Vandekerckhove
Dus, de bedoeling is nu Dat we een behandeling opstarten om eicellen te hebben die We kunnen
bewaren, hè? De behandeling zelf is dan een hormoonbehandeling die gemiddeld een tweetal weken
duurt. Dat kan 10, 12, 14 dagen zijn. Dat is een beetje de gemiddelde duur daar van En de bedoeling
daarvan is dat je eigenlijk in die periode een aantal eicellen laat Uitrijpen bij jou.
00:14:09 Senne
Ja ik moet nu dus die vrolijke hormonen nemen iets. Terwijl ik dat niet wil ik leef in tweestrijd van. Ja,
het moet wel, Maar de andere kant is zo Alleen. Ik ben bang dat ik bijvoorbeeld nog ja vrouwelijker za;
beginnen uitzien Natuurlijk. Ja, Het zijn een paar weken, maar ja, Dat is echt niet aangenaam.
00:14:24 Dokter Vandekerckhove
Aan het eind van de rit om het zo te noemen, zitten de eicellen klaar, moeten ze weg geplukt worden.
We doen dat ook langs vaginale weg, dus die echografie zoals u die kent. Wordt ook gebruikt om die
follikels aan te prikken en leeg te zuigen.
00:14:37 Senne
Ja, ja, Dat is allemaal toestellen en ja vind ik zeker niet fijn puur Omdat dat ja in mijn hoofd niet klopt,
Maar ik heb wel zoiets van, ja zoals mijn mama zei verstand op nul
00:14:49 Dokter Vandekerckhove
Dus Als je nu geen verdere vragen hebt, zou ik dan nu graag die controle doen hè? Dus die
echografie is uitvoeren, gewoon om te zien of die eierstokken goed ontwikkeld zijn.
00:14:54 Senne
Mag ik weglopen?
00:15:05 Dokter Vandekerckhove
Tot straks.
Senne na gesprek eicel stimulatie
00:17:59 Senne
Hallo
00:18:00 Baliemedewerker
Hallo, heeft u paspoort bij alstublieft
00:18:05 Senne
Ik heb dus nu mijn Eerste eco gehad, Dat was niet aangenaam Maar het is veel vlotter verlopen dan ik
had gedacht en Het is ook een heel lieve meneer geweest en heeft me gerustgesteld enzo.
00:18:16 Baliemedewerker
Deze twee zijn koel te bewaren en dit is gewoon op kamertemperatuur.
00:18:24 Senne
Ja, Het zijn grote dingen
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00:18:26 baliemedewerker
Kom ik totaal op € 362,19, alsjeblieft?
00:18:30 Senne
Ik ga dat wel overschrijven dan.
00:18:34 Baliemedewerker
Ja dankjewel prettige dag nog
00:18:37 Senne
Binnen 3 dagen start ik dan mijn inspuiting en dan ja had moeten zijn dat ik de courage zal moeten
hebben om die inspuiting zelf te zetten. Ik ben er geen held in.
Senne zet shot eicel stimulatie bij Pluto
00:24:33 Senne
We zijn momenteel op 5 dagen van Pluto mijn jeugdbeweging. Ik heb het gevoel dat een soort van
familie is. Iedereen beetje zorg voor Iedereen. Ik heb eigenlijk echt nooit het gevoel gehad dat er enig
probleem was met het feit dat ik dan nu Senne ben en vroeger Sanne.
00:24:53 Senne
Ik ben dus begonnen met mijn simulatie van mijn eicellen, Omdat later dan Laten invriezen. Ik heb nog
steeds een drempel om dat in mijn eigen vel te steken, Maar ik heb het gevoel dat ik wel mijn best doe
om te vergeten Het vrouwelijke hormonen zijn dat ik gewoon zoiets heb van dat zijn medicijnen dat ik
in mij moet spuiten om mijn eicellen te Laten stimuleren.
Senne krijgt nieuwe totem bij Pluto
00:28:45 leider jeugdbeweging
We gaan vandaag wat bezig zijn met voorbereiding van de totems en we beginnen met Senne.
Voortotem van Senne was zoekende. Ik denk dat we allemaal wel doorhebben Dat dat zoekende niet
echt niet meer van toepassing is.
00:29:01 Senne
Dus Ik ben zoekende kolibrie en Dat is een zeer gepaste totem. Maar ik heb het gevoel dat ik de
afgelopen jaar echt zeer hard op zoek ben gaan en wie ben ik? Maar de vele vraagtekens zijn weg en
Daarom wil ik graag een andere voortotem
00:29:15 lid jeugdbeweging
De veranderde Kolibrie?
00:29:20 leider jeugdbeweging
Wat dat voor mij ook heel duidelijk is, is sinds dat de stappen gezet is dat ze inderdaad wel aan het
00:29:27 lid jeugdbeweging
Ontpoppen is
00:29:27 leider jeugdbeweging
Ja amai, soms wel een vulkaan man. De jongere kinderen stellen heel weinig vragen daarover het lijkt
iets natuurlijks en dat vind ik heel vreemd, want Ik had zelf gedacht dat er heel wat vragen gingen
rondkomen, Maar dat gebeurde niet en het valt gewoon op dat dat Voor hem een hele goede keuze
geweest is voor die stap te zetten.
00:29:55 Senne
Bij Pluto lachen we vaak met elkaar en ook zelf grove moppen met elkaar maken, ook zeker over ja,
mijn gender thema Als ik het Zo mag noemen.
00:30:05 leider jeugdbeweging
Het is niet Omdat je een vent wordt, dat je aan Iedereen moet je piemel tonen.
00:30:11 Senne
Het is geen taboe, moesten Mensen het ervaren als een taboe. Dat gaat er zelf Misschien geen
mopjes over maken of durven maar en Ik vind het juist zo fijn dat ik er zo open Over kan Zijn, ben ik
wel content dat ze er zo normaal over doen.

Aflevering 3:
Senne na eicelpunctie
00:07:02 Senne
Ik voel me een beetje raar in mijn hoofd. Het voelt alsof ik niet meer kan nadenken
00:07:07 Cheyenne
Je mag je ding niet plooien
00:07:14 Senne
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Oh Maar jong, ze moesten dan zo’n ijzeren ding in me steken en dan zo draaien zodat dat open ging
en dan was het zo van bij de tandarts enzo spuitjes kreeg en zo verdoving, dat was echt vies
00:07:30 Cheyenne
Deed dat pijn?
00:07:33 Senne
Ja,
00:07:33 Cheyenne
Ik ben blij dat het achter de rug is. Ik denk ook wel dat Senne blij is dat het achter de rug is Omdat we
nu alle twee zowat kunnen gaan uitkijken naar augustus. Als hij zijn eerst de hormonen inspuiting kan
doen, denk dat hij nu ook wel het gevoel heeft van goh nu moet ik hier niet meer aan denken. Nu kan
het echt beginnen, ja.
Senne bij zijn bijbaan over kosten
00:18:28 Senne
Gaan we Samen muziek maken?
00:18:38 Senne
Binnenkort zal ik Natuurlijk mijn hormonen behandeling en dan hopelijk ook nog de latere stappen,
Maar ik wil graag alles zelf betalen. Dus Daarom, ja, probeer ik ook veel te werken, zodat ik steeds
iedere maand geld opzij kan zetten Omdat ik niet wil dat mijn ouders daarvoor perse moeten
opdraaien.
00:18:55 Senne
Oh, je hebt mijn arm? Af ik ben terug vrij.
00:18:59 Senne
Ik werk als persoonlijk assistent in een gezin met twee kindjes van zware mentale beperking. Dus ik
haal daar vooral na school en in het weekend om mee de zorg te dragen van de twee kindjes.
00:19:13 Senne
Ja, gaan wij op speurtocht ja.
00:19:17 Senne
Als ik alle stappen zou ondernemen, om mij volledig mijn lichaam aan te passen, dan zou ik zeker
daar een kost bijzetten van rond de ja 5000-6.000 euro en dat is heel wat dus Daarom spaar ik nu
graag
00:19:39 Senne
Gaan we de bloemetjes zoeken
Senne en Cheyenne over relatie
00:24:38 Senne
Vandaag zijn Cheyenne en ik 1 jaar Samen en Ik heb allemaal dingetjes gepland, ze weet van niets.
00:24:45 Cheyenne
Oh Liefje, dit is echt een keitof, daar wil ik al zo lang naar toe.
00:24:55 Cheyenne
Ik zie Senne nu totaal niet meer als meisje. Dan denk ik gewoon, puur aan een jongen, Ook al heeft
zijn lichaam nu nog altijd wel de vormen van een meisje. Voor mij is hij gewoon een jongen van buiten
en van binnen en Ik ben bij Senne niet op het geslacht gevallen, maar gewoon puur op de persoon.
En Ik ben daar verliefd op geworden.
00:25:23 Cheyenne
Als partner van iemand die in transitie is, is het soms wel zwaar dat ik soms echt wel momenten heb
van. Oh nee wat nu? We hebben heel veel meegemaakt in een jaar wat de meeste koppels denk ik
niet meemaken, Maar ik ben er voor hem altijd.
00:25:47 Cheyenne
Hoe Ligt ge daar nu met uw benen open?
00:25:53 Senne
Ik denk dat de reden Waarom we veel transmannen en transvrouwen moeite hebben met relaties is
Omdat heel veel Mensen nog in een close minded idee zitten van je bent jongen of je bent meisje en
oei, dat lichaam Klopt nu toch wel niet echt met dat label. dus ik ik besef het me al te goed hoeveel
geluk dat Ik heb dat mijn lief daar volledig oké mee is en mij daar zo hard in steunt enzo ik besef dat
echt wel.
Senne en Cheyenne over toekomst
00:28:50 Senne
Dat er nog vele jaartjes mogen komen
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00:28:56 Cheyenne
Graag
00:28:56 Senne
En misschien iets minder bewogen dat zou tof zijn. ik weet niet of mijn hart dat aan kan. nog 5 jaar
van die jaren.
00:29:11 Cheyenne
Zulke bewogen jaren?
00:29:11 Senne
Ja
00:29:11 Cheyenne
Dat is toch niet erg? Zo lang ik ze met u beleef is het goed.
00:29:20 Senne
Ik ben ook content.
00:29:25 Cheyenne
Ik ben ook content
00:29:26 Senne
Ik zie u graag
00:29:26 Cheyenne
Ik zie jou ook graag
00:29:29 Cheyenne
Ik kijk er om heel eerlijk te zijn, enorm naar uit naar de toekomst en ook als hij voor de eerste keer zijn
testosteron krijgt. Ik kijk daar eigenlijk enorm hard naar uit gewoon Omdat ik zo graag die verandering
wil meemaken en al die kleine dingen aan hem die gewoon nog meer hem worden, Dat vind ik
geweldig.
00:29:47 Cheyenne
Ik kijk gewoon enorm naar de veranderingen die je gaat meemaken naar uw stem die zal veranderen.
00:29:58 Senne
Dat is het eerste Samen met zo lichaams beharing enzo denk ik. Maar hoe dan ook mijn lichaam, dat
gaat zo geleidelijk he.
00:30:04 Cheyenne
Spannend

Aflevering 4:
Senne onderweg naar eerste hormoonshot
00:01:48 Senne
Het is eindelijk aangebroken. Ik heb meer dan een jaar gewacht. Op dit vandaag staat ik normaal
gezien mijn hormonen en Misschien kreeg ik al mijn eerste shot testosteron en Ik ben heel gestrest
Maar ik keek er ook heel blij naar toe, want het is natuurlijk ook wel heel mooie stap dat ik mag zetten
dat Ik kan zetten.
00:02:09 Senne
Ik besef echt nog niet. Het is echt raar.
Senne in gesprek met Dokter T’Sjoen
00:03:26 Dokter T’Sjoen
Ben je er klaar voor
00:03:27 Senne
Ik hoop.
00:03:28 Dokter T’Sjoen
Al langer dan vandaag waarschijnlijk
00:03:30 Martine (moeder)
Ze kijkt er toch naar uit
00:03:26 Dokter T’Sjoen
Je nieuwe voornaam?
00:03:37 Senne
Senne
00:03:37 Dokter T’Sjoen
Senne, ja goed. De eerste grote verandering is de stemverandering? Je hebt al geen super hoge stem
van jezelf. Emotioneel gezien Misschien een beetje meer assertief, niet agressief. Soms leest ge in al
die boekjes dat dat agressief zou worden, maar daar ben ik nog nooit gehoord of meegemaakt.
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Misschien een beetje assertiever en zo dat wel. Al de rest, Dat is een ja twee de puberteit die start uw
mannelijke puberteit nu, dus dat gaat niet van vandaag op morgen helemaal anders zijn, Maar in de
loop van de komende periode geleidelijk aan zijn er veranderingen meer spier massa die ontstaat ja
beharing op je lichaam, dus We gaan allemaal subtiele veranderingen zijn In de komende periode,
dus Dat is hetgeen dat ge kunt verwachten.
00:04:23 Senne
Super
00:04:26 Dokter T’Sjoen
In orde?
00:04:28 Dokter T’Sjoen
Als we spreken over transgender, ligt de focus nogal heel snel op die geslachtsaanpassende chirurgie
en die genitale chirurgie waar Iedereen heel erg door gefascineerd is. Maar we weten uit onderzoek
dat eigenlijk het starten van de hormonen het grote verschil maakt en dat de psychische gezondheid
van de Algemene tevredenheid van die Mensen vooral verbeterd op het moment dat hormonen
gestart worden.
00:04:50 Dokter T’Sjoen
Als ge Er klaar voor zijt kunnen wij straks uw eerste spuitje doen? Ja, is dat oke voor u?
00:04:53 Senne
Ja
00:04:58 Dokter T’Sjoen
JWe gaan daar niet mee wachten tot morgen of tot volgende week. Dan mag vandaag gebeuren. Ja,
00:05:03 Martine (moeder)
Ze kijkt ernaar uit. Of hij kijkt er naar uit.
Senne krijgt zijn eerste testosteron shot
00:09:22 Senne
Ik denk dat dat voor mij een heel speciaal moment zal zijn wanneer ik mijn Eerste shot kreeg.
00:09:27 Verpleegkundige
Mocht u broek en Onderbroek een heel klein beetje Laten zakken. En je mag op je linkerzijde op de
tafel plaatsnemen.
00:09:35 Senne
8 augustus dan de eerste dag van mijn nieuw leven. Aan de andere kant heb ik zoiets van, Ik ben al
heel lang Senne en nu gaat mijn lichaam gewoon veranderen. Naar wie dat Senne echt is.
00:09:47 Verpleegkundige
De prik is al gegeven, goed ontspannen. En dit nu traag inspuiten. Zo
00:09:59 Senne
Is het al gedaan?
00:09:59 verpleegkundige
Het is al gedaan
00:10:01 Senne
Ik voel mij opgelucht, alsof er een pak van mijn schouders Valt nog zo excited, zo van Het is nu
realiteit.
00:10:07 Verpleegkundige
Kom rustig recht. Doe op het gemak je kleren aan.
00:10:10 Senne
Ik ben veel geruster gewoon blij dat het nu Eindelijk zover is.
00:10:18 Senne
Ja nu voel ik het wel weer.
00:10:19 Verpleegkundige
Nou ontspan, ga anders nog even liggen.
00:10:24 Senne
Het zal wel gaan.
Senne en familie over veranderingen hormonen
00:21:23 Senne
Hallo, We zijn vandaag 16 oktober en Ik ben ruim uit twee maanden bezig met testosteron. De
verandering zijn heel fijn mijn stem blijft verlagen mijn lichaamsbeharing begint meer en meer te
groeien én oké, Ik zweet al, ik zweet al als een otter, maar bon, Ik ben zeer blij met de veranderingen
00:21:49 Senne
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De prof zei dat mijn stem al mega hard was gezakt niet dat ze dat echt nog weet, Maar ze vonden wel
dat Ik al een deftige mannen stem en ook dat ik echt geluk heb. Want de meeste. Trans mannen, die
de eerste maanden beginnen met hormonen nemen staat vol met acne.
00:22:07 Vader Senne
Daar heb je geen last van
00:22:07 Sander
Daarin lijk je niet op mij
00:22:10 Senne
Ja maar
00:22:11 Martine (moeder)
Ik heb het al gezegd maar aan de telefoon, wist ik op de duur niet meer of het Sander was of…
00:22:19 Senne
Ik heb nog een ding opgenomen van voor mijn hormonen
00:22:23 Senne
Een gevangenis, noem ik het, een lichaam van de verkeerde planeet.
00:22:27 Senne
Dat is nog redelijk hoog
00:22:29 Martine (moeder)
En na hoeveel spuiten of hormonen ondervind je de andere veranderingen?
00:22:36 Senne
Nu al.
00:22:38 Martine (moeder)
In gelaatsuitdrukkingen
00:22:39 Sander
Je hebt al een baard
00:22:41 Senne
Ik heb al een prepuberale snor.
00:22:46 Sander
Ze hebben wel gezegd dat je meer moet sporten, hè?
00:22:48 Senne
Ze hebben dus niet echt gezegd dat ik meer moest sporten, maar ze zei gewoon van dat ik veel meer
effect ga hebben zo van spierontwikkeling enzo, Maar ik bedoel, ik doe nu niets en ik heb al
00:22:58 Vader Senne
Je moet lopen
00:22:58 Sander
Ik heb een kaart he
00:23:00 Senne
Ik weet het. Maar Ik fiets veel, dus aan mijn beenspieren is er niets aan op te merken, maar ik zou wel
een beetje.
Senne en Cheyenne over veranderingen door testosteron
00:26:04 Cheyenne
Wat vind jij al van mijn reeks
00:26:06 Senne
Ik vind het echt leuk. Ga je nog kleurtjes doen of niet?
00:26:08 Cheyenne
Ik weet het nog niet
00:26:12 Senne
Ik ben momenteel iets van twee maand op testosteron. Het maakt mij enigszins wel zelfzekerder ook
Omdat ik vroeger merkte dan vanaf ik mijn mond open deed en Mensen mijn stem hoorden dat ze
vanaf dan mij gingen Percipiëren als vrouw en nu vind ik het heel aangenaam dat ik gewoon kan
spreken dat Mensen niet meteen in de war zijn zijn ofzo.
00:26:33 Senne
Je hebt geen pritt mee zeker
00:26:36 Cheyenne
Nee. Ik heb enkel potloden mee en verf.
00:26:40 Cheyenne
Er is echt al super veel verandering die Ik heb opgemerkt. Zo zijn stem is ondertussen echt al keihard
gedaald en zijn spier massa ge merkt het echt enorm en Ik vind het echt wel leuk om die
veranderingen te zien aan mee te maken.
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00:26:57 Senne
Oké, Dat is iets heel gek, maar wij hoeven ons meisje en Als ik over straat liep, ben ik conditioneert
als meisje dat ik op mijn hoede moest zijn zeker als het laat is buiten, Maar dat ik nu al die Switch heb
gemaakt van ik moet eigenlijk niet meer zo denken, Omdat ik nu besef van Ah Mensen zien mij nu
echt als man, dat vind ik echt wel leuk. Lijkt me ook zo over mezelf kan denken.
00:27:22 Cheyenne
Ik zag ook echt wel in zijn blik zo die trotsheid en Dat is enorm fijn om te zien Omdat ik dat al een heel
lange tijd niet meer had gezien.
Senne over wat hij voor de toekomst wenst
00:33:17 Senne
Als ik nu nog één iets zou mogen wensen, is dat ik met heel veel trots naar mezelf kan kijken In de
spiegel. Ja Zonder direct opmerk van ah en dat wil ik graag Laten aanpassen of daar en daar en Ik
ben daar niet meer te tevreden. Ik denk dat dat ook wel eigen is aan de mens. Maar momenteel,
ondanks de vele mankementen voel ik me echt gelukkig met mezelf en met heel mijn situatie en met
Cheyenne en met mijn vrienden enzo Dus ja, Ik ben een beetje mijn droom aan het beleven. Maar ja,
Er zijn altijd wel nog werk puntjes.

Bijlage 9: Transcript Hij is een Zij seizoen 2
Leader:
Hij is een zij volgt zeven jonge transgenders, geboren in het lichaam van het andere geslacht en nu
bezig meer en meer zichzelf te worden.
Aflevering 1:
Martin:
Begin 2013 kwam ik voor het eerst bij Martin thuis, toen nog Margje, een vrouw met jongensachtige
kleding en gedrag. Van jongs af aan voelt Martin zich man, en is doodongelukkig in zijn
vrouwenlichaam. Zijn familie vindt het lastig zich in hem te verplaatsen, maar steunt hem wel als
Martin in transitie wil van vrouw naar man. Na gesprekken en zorgvuldige onderzoeken krijgt Martin
eindelijk groen licht van het ziekenhuis, hij mag aan de hormonen.
Evelien:
Evelien, 33 jaar geleden geboren als Erwin, groeit op in een gezin met vader, moeder en een jonger
zusje. Van jongs af aan is Evelien jaloers op de meisjes in haar omgeving, maar ze kon niet
ontdekken waarom. Ze is hoogbegaafd, leert op jonge leeftijd programmeren, en heeft rond haar 20ste
al 2 IT-bedrijven, een eigen huis en een vliegtuigje. Ondanks alle materiele rijkdom is Evelien niet
gelukkig, na een lange eenzame zoektocht waar dat aan zou kunnen liggen komt ze er in 2014 achter
dat ze geboren is in een mannenlichaam, maar zich vrouw voelt. Niet lang erna gaat Evelien al in
transitie, ze neemt een nieuwe naam aan, gaat als vrouw door het leven en slikt sinds Januari 2015
hormonen. Ze staat dus nog aan het begin van haar transitie van man naar vrouw, een moeilijke
periode van kleine stappen naar haar ideaalbeeld. Vandaag wordt er weer een stap gezet en daarvoor
ontmoet ik Evelien bij het stadhuis.
Aflevering 2:
Martin:
Martin, geboren als Margje, weet van kleins af aan dat ie in het verkeerde lichaam zit. Hij heeft een
lange weg met ups en downs moeten doorstaan, om vandaag eindelijk lichamelijk man te worden. Hij
zit al meer dan een jaar aan de hormonen. En vandaag worden in 1 keer baarmoeder, eierstokken en
borsten verwijderd. Meestal gebeurt dat in 2 operaties, omdat 1 operatie eigenlijk al zwaar genoeg is.
De plastische chirurg bereid de borst verwijderende operatie voor.
Rens:
De elf jarige Rens is geboren als meisje met de naam Renske, maar heeft zich altijd als jongen
gedragen. Jongenspeelgoed, voetbal, kledingkeus, alles wees erop dat Rens toch eigenlijk een
jongetje is. Sinds mei 2013 gaat ie volledig door het leven als jongen. Van een verlegen, verdrietig
meisje veranderd ie in een vrolijke spontane jongen. Op zijn vorige basisschool was dat wel anders.
Evelien:
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Evelien is drie maanden in transitie. Ze kleedt zich als vrouw en slikt hormonen. De wijziging van haar
paspoort was een grote stap. Voortaan gaan ze in plaats van Erwin als Evelien door het leven. Evelien
lijkt als Erwin alles te hebben wat haar hart begeert. Succesvol in werk, een eigen vliegtuig, mooie
auto’s, maar toch voelt ze zich nooit gelukkig. Sinds vorig jaar weet ze eindelijk wat er met haar aan
de hand is, ze zit in het verkeerde lichaam. Evelien heeft 2 IT bedrijven waar ze leiding geeft aan 30
medewerkers. Dat heeft ze jarenlang als man gedaan, maar nu zit miss Evelien achter de computer.
Introducties Hij is een Zij seizoenen twee en vijf
Leader

Afl 1

Afl 2

Seizoen 2
Hij is een Zij volgt zeven jonge transgenders, geboren in
het lichaam van het andere geslacht en nu bezig meer
en meer zichzelf te worden.
Martin:
Begin 2013 kwam ik voor het eerst bij Martin thuis, toen
nog Margje, een vrouw met jongensachtige kleding en
gedrag. Van jongs af aan voelt Martin zich man, en is
doodongelukkig in zijn vrouwenlichaam. Zijn familie vindt
het lastig zich in hem te verplaatsen, maar steunt hem
wel als Martin in transitie wil van vrouw naar man. Na
gesprekken en zorgvuldige onderzoeken krijgt Martin
eindelijk groen licht van het ziekenhuis, hij mag aan de
hormonen
Evelien:
Evelien, 33 jaar geleden geboren als Erwin, groeit op in
een gezin met vader, moeder en een jonger zusje. Van
jongs af aan is Evelien jaloers op de meisjes in haar
omgeving, maar ze kon niet ontdekken waarom. Ze is
hoogbegaafd, leert op jonge leeftijd programmeren, en
heeft rond haar 20ste al 2 IT-bedrijven, een eigen huis en
een vliegtuigje. Ondanks alle materiele rijkdom is
Evelien niet gelukkig, na een lange eenzame zoektocht
waar dat aan zou kunnen liggen komt ze er in 2014
achter dat ze geboren is in een mannenlichaam, maar
zich vrouw voelt. Niet lang erna gaat Evelien al in
transitie, ze neemt een nieuwe naam aan, gaat als
vrouw door het leven en slikt sinds Januari 2015
hormonen. Ze staat dus nog aan het begin van haar
transitie van man naar vrouw, een moeilijke periode van
kleine stappen naar haar ideaalbeeld. Vandaag wordt er
weer een stap gezet en daarvoor ontmoet ik Evelien bij
het stadhuis.

Martin:
Martin, geboren als Margje, weet van kleins af aan dat ie
in het verkeerde lichaam zit. Hij heeft een lange weg met
ups en downs moeten doorstaan, om vandaag eindelijk
lichamelijk man te worden. Hij zit al meer dan een jaar
aan de hormonen. En vandaag worden in 1 keer
baarmoeder, eierstokken en borsten verwijderd. Meestal
gebeurt dat in 2 operaties, omdat 1 operatie eigenlijk al

Seizoen 5
In hij is een Zij volg ik acht transgender
personen, allemaal geboren in een lichaam die
niet past bij hoe ze zich van binnen voelen. Ik
volg ze tijdens hun transitie, en dat is vaak een
lange weg met ups en downs.
Maria:
In een klein dorp In het veengebied van Drenthe
komt Maria 22 jaar geleden als jongen ter
wereld. Door haar meisjesachtige gedrag wordt
ze als kind erg gepest. In de puberteit komt
Maria uit de kast als homoseksueel. Op 20,
jarige leeftijd verhuist Maria naar Zeist weg van
alle pesterijen. Op naar een nieuw begin.
Maria:
Maria realiseert zich dat ze verder wil Leven als
vrouw. Na deze ontdekking in Zeist voelt Maria
zich sterker dan ooit. Twee jaar geleden sprak ik
haar en ze vertelde hoe ze ondanks haar
moeilijke jeugd terug wil naar waar ze vandaan
komt, Drenthe.

Maria:
Het is 2019, een jaar later Maria is net
begonnen met haar medische transitie én de
aankomende tijd staan er een aantal ingrijpende
operaties op de agenda.
Maria:
Maria gebruikt nu zo'n 6 maanden vrouwelijke
hormonen en na lang wachten staat haar
medische transitie op het punt van beginnen.
Sinds 2018 woont Maria weer in Drenthe na een
paar jaar gestudeerd te hebben in Zeist.
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zwaar genoeg is. De plastische chirurg bereid de borst
verwijderende operatie voor.
Rens:
De elf jarige Rens is geboren als meisje met de naam
Renske, maar heeft zich altijd als jongen gedragen.
Jongenspeelgoed, voetbal, kledingkeus, alles wees erop
dat Rens toch eigenlijk een jongetje is. Sinds mei 2013
gaat ie volledig door het leven als jongen. Van een
verlegen, verdrietig meisje veranderd ie in een vrolijke
spontane jongen. Op zijn vorige basisschool was dat wel
anders.
Evelien:
Evelien is drie maanden in transitie. Ze kleedt zich als
vrouw en slikt hormonen. De wijziging van haar paspoort
was een grote stap. Voortaan gaan ze in plaats van
Erwin als Evelien door het leven. Evelien lijkt als Erwin
alles te hebben wat haar hart begeert. Succesvol in
werk, een eigen vliegtuig, mooie auto’s, maar toch voelt
ze zich nooit gelukkig. Sinds vorig jaar weet ze eindelijk
wat er met haar aan de hand is, ze zit in het verkeerde
lichaam. Evelien heeft 2 IT bedrijven waar ze leiding
geeft aan 30 medewerkers. Dat heeft ze jarenlang als
man gedaan, maar nu zit miss Evelien achter de
computer.

Maria:
De verhuizing naar geboortegrond was een
gewaagde stap, want in deze omgeving werd ze
als kind enorm gepest vanwege haar vrouwelijke
gedrag, het zogenoemde depressie bankje was
de plek waar Maria naartoe ging om alle
pesterijen te ontvluchten.
Ilona:
Dit is Ilona 59 jaar jong docent én ze leeft sinds
twee jaar volledig als vrouw.
Samen met dochter Nina oriënteert ze zich
vandaag op een pruik. Ze gaat door het leven
als vrouw Zonder haar, maar ze is toch erg
nieuwsgierig hoe ze eruit ziet met haar?

Ilona:
In haar jeugd probeert Ilona zoveel mogelijk
haar zachte vrouwelijke kant te onderdrukken
door zich macho te gedragen. Later trouwt Ilona
met een vrouw en wordt vader van Nina, maar
wat ze voor zichzelf houdt, is dat ze zich niet
prettig voelt in haar lichaam. Na de scheiding
met haar vrouw gaat er voor Ilona een wereld
open dat ze op vrouwen valt verandert niet,
maar ze neemt in relaties steeds minder een
mannelijke rol aan en aan 56 jaar durft Ilona
ervoor uit te komen. Ze voelt zich vrouw.

Afl 3

Ilona:
Ilona scheert haar hoofd als zon 30 jaar kaal
door weinig natuurlijke haargroei, dus haar op
haar hoofd is sowieso even wennen, laat staan
een vrouwelijk kapsel
Nanoah:
Nanoah komt 19 jaar geleden ter wereld als
dochter van een West Afrikaanse vader en
Nederlandse moeder. Nanoah identificeert zich
als non binair. Dat betekent je geen man en
geen vrouw voelen en Daarom wil Nanoah
aangesproken worden met de neutrale
voornaamwoorden die diens en hen hun. Omdat
Nanoah merkt dat non binair zijn vragen én zelfs
weerstand oproept, staat hij straks op dit podium
om te vertellen over genderdiversiteit.
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