
om het roer drastisch om te gooien. Op haar 

negentiende reisde ze zomaar in haar eentje af 

naar Hawaï voor maanden omdat ze het thuis 

zat was, en jaren later naar Thailand. Niemand 

had ze hierover ingelicht en ze had alleen een 

uitgeprint plattegrondje bij zich. Maandenlang 

hielp ze in de Thaise jungle bouwen aan de per-

macultuur (energieneutrale huizen en moes-

tuinen) van een ecologisch dorpje. Ze sliep in 

een hutje van gras en haar matras bestond uit 

een stapeltje kleren dat ze bij zich had. 

Expliciete seksscènes
Is het haar avontuurlijke aard, waardoor kijkers 

Whitney in hun hart sluiten? Er valt altijd iets te 

beleven met haar. Whitney is een gangmaker, 

haar huis staat open voor iedereen, ze vraagt 

een vriend om model te staan voor een dildo 

die ze knutselt en ze organiseert de gekste 

tuinfeesten. Met wedstrijdjes worstelen in 

vieze prut tussen de pumps (‘Lesbo’s die hun 

make up checken voor ze de deur uitgaan en 

hoge hakken dragen ook al doet het pijn’, aldus 

Whitney) en de pants (‘Lesbo’s die weten hoe 

je met een hamer omgaat’). Daarnaast valt 

ze ook op: dreadlocks, tattoos en piercings. 

En qua innerlijk sympathiek, zelfverzekerd en 

authentiek. Ze werd het centrale figuur van 

de serie omdat niemand zo zichtbaar zichzelf 

blijft. Openhartig en comfortabel terwijl ande-

ren soms voor de camera een tikkeltje onna-

tuurlijk overkomen: extra dramatisch, lichtelijk 

schuw of overdreven exhibitionistisch. ‘Ik ben 

er helemaal voor gegaan. Ik wilde meer over 

mezelf te weten komen en dat lukt niet als ik 

mezelf censureer.’ Dit mondde uit in expliciete 

seksscènes, onder de douche of in bed, een 

keer met een hulpstuk. ‘Toen vroeg ik mijn 

ouders niet te kijken. Soms moet ik wel even 

slikken hoor, als ik mezelf zo terugzie.’ En heeft 

ze nooit last van de crew? ‘Nee, er is maar één 

cameravrouw en die kan zichzelf echt onzicht-

baar maken. Ik hoor haar alleen de tape ver-

wisselen.’

Artistiek milieu
Dat Whitney authentieker is dan de anderen, 

ligt aan haar jeugd. ‘Ik kom uit een vrijzinnig 

en artistiek milieu, mocht helemaal zijn wie 

ik ben. Ik moest praktisch mezelf opvoeden! 

Zo had ik als zesjarige geblondeerde stekels 

en wilde ik een jongen zijn. Als iemand tegen 

mijn vader zei: wat lijkt uw zoon op u, dan zei 

Whitney kort en bondig 

Geboren: 8 augustus 1982. 

Favoriet eten: vegetarisch, curry 

met kokos. 

Huisdieren: 5 hondjes. 

Favoriete L Word personages: Alice 

en Dana vanwege hun humor 

Favoriete lesbische film: But I’m a 

cheerleader. 

Favoriete vrouw: ‘Iemand die op 

prettige wijze zelfverzekerd is, niet 

arrogant. Mooie billen en bruin haar 

helpen ook!’ 

Vast zinnetje: ‘I’m not gonna lie!’

hij gewoon: dankjewel.’ Andere vrouwen in The 

Real L Word zie je worstelen met hun coming 

out en een moeizame band met ouders. Whit-

ney geeft zelden kritiek en blijft altijd positief 

over anderen. Maar één ding moet ze kwijt over 

de serie. ‘Ik begrijp volkomen dat de makers 

verhaallijnen nodig hebben, maar ik ben dom-

mer neergezet dan ik in werkelijkheid ben. Je 

ziet mij feesten en flirten, maar nergens komt 

terug dat ik aan de universiteit twee studies 

heb afgerond: politicologie en vrouwenstudies. 

Of dat ik me actief inzet voor dierenrechten en 

politiek bezighoud met homo-emancipatie. 

Maar het doel van de serie is absoluut bereikt: 

lesbiennes zijn zichtbaarder geworden. Hete-

roseksuelen hebben nu een gevarieerd beeld 

gekregen over hoe lesbische levens er uit kun-

nen zien.’ Van parodieën op internet gemaakt 

door fans geniet Whitney, terwijl collega’s soms 

beledigd zijn. ‘Ik neem mijn leven niet al te seri-

eus, dus waarom moeten anderen dat doen? Ik 

zit lekker in mijn vel, dat kan niemand wijzigen. 

Toen ik de vrouw tegenkwam die mij speelt in 

de parodieën, schrok zij even maar ik stapte 

direct op haar af en we hebben samen keihard 

gelachen.’ 

Kinderen
Tot slot, heeft Whitney haar persoonlijke doel 

bereikt: over zichzelf leren? ‘Jazeker, ik ben 

minder losbandig en houd meer rekening met 

de gevoelens van  vrouwen.’ En wat wil Whit-

ney verder in de toekomst? ‘Kinderen! En mijn 

droom is om beroepsmatig creatieve therapie 

te geven aan kinderen.’ ■

L esbo-icoon Whitney Mixter (30) is 

populair. Niet alleen was ze de enige die 

mocht blijven na seizoen 1 van de real 

life show The Real L Word, ze werd zelfs het 

middelpunt om wie alle andere verhaallijnen 

heen werden gebouwd. Haar werk heeft ze 

wegens tijdgebrek opgezegd. ‘Tegenwoordig 

ben ik beroepslesbienne’, lacht ze. Whitney 

reist de hele VS door om als gast op te treden 

op feestjes. En het door haar georganiseerde 

Juicy is het best bezochte vrouwenfeest van 

Los Angeles. Overal bedanken kijkers Whitney 

omdat ze door haar hun coming out durfden te 

hebben. ‘Ik vind het een eer’, zegt Whitney, die 

iedereen altijd geduldig te woord staat. 

Slapen in de jungle
Haar televisiecarrière startte per toeval. Ze 

begeleidde een vriendin die was gevraagd om 

auditie te doen. Daar viel Whitney meteen op. 

Precies zo is Whitney in Los Angeles terecht-

gekomen. Ze woonde in New York, maar toen 

haar geliefde het na vier jaar uitmaakte, was 

Whitney zo verdrietig dat ze spontaan mee-

ging met een vriendin naar Los Angeles. Daar 

werd ze special effects artist en cameravrouw 

voor horrorfilms en voor het leger. Bij mili-

taire oefeningen worden afgerukte ledematen 

van siliconen gebruikt die Whitney maakte. 

‘Eigenlijk ben ik tegen oorlog, maar ik denk 

maar zo: door mijn bloedige creaties leren 

militairen voorzichtiger te zijn.’ Toen ze naar 

LA vertrok, stond ze eigenlijk op het punt om 

rechten te gaan studeren. Daarnaast was ze al 

jaren timmerman. Maar Whitney is niet bang 
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