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In Nederland leven circa 80.000 mensen die geboren zijn met een geslachtsa-
natomie die niet helemaal overeenstemt met de norm voor mannen- en 
vrouwenlichamen. Vroeger heette dit hermafroditisme of intersekse con-
dities en in 2006 werd de term: disorders of sex development voorgesteld. 
Omdat alle drie de termen nog in gebruik zijn, wordt hier gesproken van 
geslachtsvariaties. Vanaf de jaren 1950 werd het standaard medische praktijk 
kinderen met een geslachtsvariatie te behoeden voor sociale problemen door 
hen een gender toe te wijzen en die procedure vervolgens geheim te houden. 
Maar hoe was dat voor die kinderen? Hoe kijken zij als nu-volwassenen terug 
op de medische interventies en de geheimzinnigheid?
Door het herschikken en interfereren van de kennis uit de levensverhalen 
met de kennis uit medische narratieven ontstaat een meervoudig perspectief. 
Zo wordt duidelijk dat medische interventies in geval van geslachtsvariaties 
verantwoord werden in een asymmetrisch kennisnetwerk dat doordrongen 
was van paradoxale boodschappen. Kennisproducties en kennisnetwerken 
rondom geslachtsvariaties waren dan wel contingent, maar niet waardevrij. 
De onderliggende ideologie die de paradigmaverschuivingen, vergissingen 
en accommodaties in gang zette, was en is hoofdzakelijk normatief. 
Dit onderzoek wil bijdragen aan het beschouwen van  deze mensen als 
volwaardig met volwaardige lichamen en volwaardige levens.

Margriet van Heesch, studeerde f ilosofie en algemene literatuurwetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna kreeg zij een aanstelling als 
promovendus, eerst aan het Belle van Zuylen Instituut en vervolgens aan 
de AISSR van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2008 geeft zij aan de 
afdelingen sociologie, antropologie, politicologie en literatuurwetenschap 
diverse colleges over theorievorming rondom gender, seksualiteit en de 
epistemologie van de romantische liefde.
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I “Er wordt veel over ons gesproken en 
weinig met ons”1

De logica van de censuur. Dit verbod zou in drie vormen optreden: de bevestiging 
dat het niet is toegestaan, de verhindering dat erover gesproken wordt, en de 

ontkenning dat het bestaat. (Michel Foucault)2

1.1 Inleiding: Leven in Nederland met een intersekse conditie

Liselot was vier jaar toen zĳ  voor het eerst werd geopereerd. Het was midden 
jaren 1970. Ze herinnert zich de operatie niet goed, maar wel dat haar later 
was uitgelegd dat het “iets met liesbreuken” te maken zou hebben gehad: 
“Er zĳ n dingen dichtgenaaid en eruit gehaald”.3 Ook herinnert zĳ  zich dat 
toen ze een jaar of tien was, haar verteld werd dat ze geen baarmoeder had. 
Later zou ze pillen moeten gaan slikken om haar borsten te laten groeien. 
“Als het zo makkelĳ k is.”, had ze gereageerd, “Doe mĳ  dan maar een piemel.” 
Als er pillen waren voor borsten, moesten er ook pillen zĳ n voor piemels. 
“Of, misschien konden die dingen wel opgeplakt worden”, had ze gedacht. 
Haar ouders hadden haar wens aan een betrokken arts kenbaar gemaakt, 
maar omdat “zoiets maar ten dele zou werken”, raadde hĳ  het af. Ook haar 
plannen om op basketbal te gaan en met een brommer te crossen, werden 
belemmerd. Later hoorde ze dat de artsen haar ouders hadden aangeraden 
haar “eenduidig als meisje” op te voeden.

In haar puberteit in de jaren 1980 was Liselot het steeds leuker gaan 
vinden dat ze een meisje was. Vanaf haar twaalfde slikte ze hormonen om 
borstgroei op te wekken en ze kon niet wachten op het resultaat. Desal-
niettemin was het een vreemde situatie voor haar. Haar moeder had haar 
namelĳ k gevraagd de bĳ zonderheden van haar lichaam aan niemand te 
vertellen. Dit deed ze af en toe toch, tot verwarring van vriendinnetjes en 
ook zichzelf. Ze kon het hen niet goed uitleggen. “Mĳ n ouders zeiden dat 

1 Miriam van der Have, “Jongen En Meisje,” NRC Handelsblad, 30 juli 2005.
2 Michel Foucault, De Wil Tot Weten, Geschiedenis Van De Seksualiteit I, trans. Peter Klinken-
berg, et al. (Nĳ megen: SUN, 1984). p. 86
3 Alle eigennamen van ervaringsdeskundigen zĳ n gefĳ ingeerd. De gefĳ ingeerde namen zĳ n 
soms uitgekozen door de vertellers van de levensverhalen, soms vervangen door namen van 
mĳ n vrienden en familie. herkenbare elementen zoals studie, woonplaats en beroep zĳ n ook 
gefĳ ingeerd.
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10 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

ik er met niemand over mocht praten. Ze vertelden me dat wat ik had heel 
geheim was, en heel bĳ zonder en mensen het niet zouden begrĳ pen. Ook al 
die dokters zeiden dit. Toch wilde ik er graag met iemand over praten. Toen 
ik twaalf was heb ik dat ook eens uitgeprobeerd bĳ  een vriendinnetje, maar 
dat mislukte. Zĳ  begreep niets van mĳ n verhaal omdat ik er zelf eigenlĳ k 
ook helemaal niets van snapte.”4 Voortaan leek zwĳ gen en ontkennen mak-
kelĳ ker en ze probeerde elke gedachte over de tegenstrĳ digheden van haar 
lichaam uit te bannen. Toch bleef het knagen.

Het proberen niet te weten dat er iets bĳ zonders aan je lichaam is, is 
een actief proces van ontkennen en vergeten. Niet vergeten te vergeten. 
Of zoal de Amerikaanse socioloog Eve Kosovsky Sedgewick laat zien, het 
niet-weten komt tot stand binnen mechanismen van kennisasymmetrie 
en kennisregimes waarbinnen seksualiteit gereguleerd wordt.5 De Ame-
rikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Nancy Tuana voegt daaraan toe dat een 
niet-weten nooit een simpel toeval is: “Onwetendheid wordt geconstrueerd, 
gehandhaafd, uitgedragen en is gekoppeld aan cognitieve autoriteiten, 
twĳ fel en vertrouwen, stilzwĳ gen en onzekerheid.”6

Op een avond in het jaar 2003 zag Liselot, nu rond de leeftĳ d van dertig, 
toevallig een televisie-uitzending van AVRO’s Vinger aan de pols.7 Het ging 
over vrouwen met een aangeboren genvariatie waardoor hun lichamen 
zowel mannelĳ k als vrouwelĳ k waren. Ze herkende onmiddellĳ k haar 
eigen verhaal: de operaties, de geheimzinnigheid en het er niet over mogen 
praten. Gefascineerd bleef ze kĳ ken. Tot haar grote verbazing hoorde ze 
dat deze vrouwen XY (mannelĳ ke) geslachtschromosomen hadden. Dat ze 
niet helemaal vrouwelĳ k dan wel mannelĳ k was, had ze altĳ d al vermoed. 
Maar dat ook zĳ , net als de vrouwen op TV XY geslachtschromosomen had, 
was een donderslag bĳ  heldere hemel. Had Liselot ook XY chromosomen?

4 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Liselot, 18 Mei (Amsterdam: 2005).
5 “Insofar as ignorance is ignorance of a knowledge – a knowledge that may itself, it goes 
without saying, be seen as either “true” or “false” under some other regime of truth- these 
ignorances, far from being pieces of the originary dark, are produced by and correspond to par-
ticular knowledges and circulate as part of particular regimes of truth. Eve Kosofsky Sedgewick, 
“Privilege of Unknowing: Diderot’s the Nun,” in Tendencies (London: Routledge, 1994). p. 25 
6 “[Ignorance is] constructed, maintained, and disseminated and is linked to issues of cogni-
tive authority, doubt, trust, silencing, and uncertainty.” Nancy Tuana, “Coming to Understand: 
Orgasm and the Epistemology of Ignorance,” Hypathia 19, no. 1 (2004). p. 194. Zie ook: Nancy 
Tuana, “The Speculum of Ignorance: The Women’s Health Movement and Epistemologies of 
Ignorance,” Hypatia 21, no. 3 (2006).
7 Gerie Donkervoort, Hanneke Reniers, and Pia Dĳ kstra, Avro Vinger Aan De Pols: Intersek-
sualiteit (Nederland: 2003), TV.
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“ER WORDT VEEL OVER ONS GESPROKEN EN WEINIG MET ONS” 11

De vrouwen op TV vertelden dat hen de informatie over hun geslachts-
chromosomen was onthouden. Allen waren er uiteindelĳ k zelf achter 
gekomen, maar hadden het niet aangedurfd er met iemand over te praten 
omdat ze zich waren gaan schamen. En nu wilden deze vrouwen het stilzwĳ -
gen doorbreken om in contact te kunnen komen met andere Nederlandse 
vrouwen met XY-chromosomen.

Liselot begreep nu dat het achterhouden van de kennis haar vrouwelĳ ke 
identiteit had moeten waarborgen. Desondanks had de geheimhouding 
niet voorkomen dat ze haar hele leven erover had getwĳ feld of ze wel een 
vrouw was en mocht zĳ n. Liselot vermoedde wel degelĳ k dat er iets met 
haar lichaam aan de hand was. Maar de boodschap er met niemand over te 
praten maakte dat ze er geen vragen over durfde te stellen aan haar artsen 
of ouders. En juist dat zwĳ gen was haar achteraf het zwaarst gevallen. Het 
koste haar veel extra denkwerk en energie zich niet te vergissen. Wat zeg 
je bĳ voorbeeld als een vriendin je om maandverband vraagt. Telkens weer 
moest Liselot alert zĳ n om niet door de mand te vallen. “Dan keek ik voor 
de vorm even snel in mĳ n tas. Zeer verwarrend!”

De achtergrond van Liselots verwarring is dat zĳ  geboren is met wat in de 
medische wetenschap bekend was als “hermafroditisme”, “interseksualiteit”, 
en sinds 2006 ook als “Disorders of Sex Development” wat vertaald wordt als 
“geslachtsdiffferentiatiestoornissen” of “gestoorde geslachtsontwikkeling”.8 
De defĳ initie van de term interseksualiteit was volgens het medisch 
zakwoordenboek uit 1977 en in de heruitgave uit 2000: “Het bezitten van 
geslachtskenmerken v.d. andere sekse, afhankelĳ k van de confĳ iguratie 
v.d. geslachtschromosomen (vgl. mosaïcisme); z.o. hermaphroditismus; 
vgl. transseksisme.”.9 In 2013 defĳ inieerde het Nederlands Netwerk Inter-
sekse/DSD (NNID) interseksualiteit als:“(...) [E]en parapluterm voor diverse 

8 Yvonne G. van der Zwan et al., “Severity of Virilization Is Associated with Cosmetic 
Appearence and Sexual Function in Women with Congenital Adrenal Hyperplasia: A Cross-
Sectional Study,” Journal of Sexual Medicine 10, no. 3 (2012). A.B. Dessens and P.T. Cohen-Kettenis, 
“Genderrol En Genderidentiteit Bĳ  Geslachtsdiffferentiatiestoornissen,” Tĳ dschrift voor kinder-
geneeskunde 76, no. 3 (2008). N. Callens et al., “Do Surgical Interventions Influence Psychosexual 
and Cosmetic Outcomes in Women with Disorders of Sex Development?” ISRN Endocrinology 
2012 (2012), Nina Callens et al., “Long-Term Psychosexual and Anatomical Outcome after Vaginal 
Dilation or Vaginoplasty: A Comparative Study,” The Journal of Sexual Medicine 9, no. 7 (2012). 
Jantine van Lisdonk, “Leven Met Intersekse/Dsd, Een Verkennend Onderzoek Naar De Leefsitu-
atie Van Personen Met Intersekse/Ddsd,” (Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2014). p. 20
9 M.B. Coëlho and G. Kloosterhuis, M.B. Coêlho’s Praktisch Verklarend Zakwoordenboke Der 
Geneeskunde (Den Haag: Van Goor Zonen, 1946 (1977)), A.A.F. Jochems and F.W.M.G. Joosten, 
Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde, ed. Henk Deen, 26 ed. (Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke 
PBNA, (1946) 2000).
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12 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

aangeboren condities waarbĳ  de ontwikkeling van het chromosomale, 
gonadale of anatomische geslacht verschilt van de norm.”.10

In 1988 adviseerden de Nederlandse kinderpsycholoog Froukje Slĳ per en 
haar team om vrouwen met eenzelfde conditie als Liselot pas op “volwassen” 
leeftĳ d iets te vertellen over hun genetische aanleg. “We raden ouders dan 
pas aan over de XY-chromosomen te praten en uit te leggen dat één van haar 
chromosomen een korte arm heeft (...).”11 Zoals Slĳ per uitlegt: “Dit beleid 
is gericht op het scheppen van voorwaarden die nodig zĳ n voor het kind 
om tot een goede vrouwelĳ k gender-identiteit te komen.”12 Wat dan precies 
een “goede” vrouwelĳ ke genderidentiteit inhield, werd in de publicatie 
niet uitgelegd. Of het moest betekenen je niet te verdiepen in de genetica. 
Geslachtschromosomen, voor leken aangeduid als “XX” en “XY”, hebben 
geen lange of korte armen. Het zĳ n chromosomen, dragers van genetisch 
materiaal, DNA.

Naar aanleiding van de verhalen van de andere vrouwen met XY-
chromosomen ging Liselot op zoek naar meer informatie. Het werd haar 
duidelĳ k dat de conditie waarmee ze geboren was onder de parapluterm 
mannelĳ k pseudo hermafroditisme viel. Ook leerde Liselot dat haar ouders, 
in samenspraak met artsen ervoor gekozen hadden haar als meisje op te 
voeden. Daarop was het uiterlĳ k van haar externe genitaliën aangepast 
middels plastische chirurgie en waren haar als mannelĳ k aangeduide 
geslachtsklieren verwĳ derd. Om haar lichaam verder te vervrouwelĳ ken 
was haar in de puberteit hormoontherapie voorgeschreven. Bovendien 
hadden haar artsen en haar ouders ervoor gekozen haar niet te kennen in 
de redenen voor de medische interventies, en ook niet in het feit dat zĳ  XY 
chromosomen had.

Het is opvallend dat Liselot niet of nauwelĳ ks was geïnformeerd over de 
medische en genetische kennis over haar lichaam en de correctieve opera-
ties. Maar het meest opvallende was dat haar gevraagd was met niemand 
over wat ze niet of nauwelĳ ks wist te spreken. Wat is er aan de hand met 

10 Miriam van der Have, Saskia de Jong, and Margriet van Heesch, “Intersekse/Dsd, Stand-
punten En Beleid Nnid,” (Nĳ megen: Nederlands Netwerk Intersekse/DSD, 2013). p. 11
11 Froukje M. E. Slĳ per et al., “Pasgeborenen Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De 
Vrouwelĳ ke Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering Aan De Ouders,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 132, no. 41 (1988). p. 1895 Later in 1994 herhaalde zĳ  dit in de Engelse vertaling. 
Zie: Froukje M. E. Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital Development Assigned the 
Female Sex: Parent Counseling,” Journal of Sex Education and Therapy 20, no. 1 (1994). p. 15
12 Slĳ per et al., “Pasgeborenen Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De Vrouwelĳ ke 
Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering Aan De Ouders.”, Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal 
Genital Development Assigned the Female Sex: Parent Counseling.”
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geslachtsvariaties? Zĳ n geslachtsvariaties een taboe? Is het hebben van een 
geslachtsvariatie iets wat niet gekend mag worden? Mogen mensen met een 
geslachtvariatie niet spreken? Is hun stem niet belangrĳ k?

Het medisch protocol dat het maken van een keuze en het achterhouden 
van kennis voorschreef, ontstond in de jaren 1950. Het optimale-gender-voor-
opvoeding-protocol werd dat genoemd.13 Dit protocol, ook wel bekend als het 
geheimhoudingsprotocol, resulteerde erin dat Liselot nauwelĳ ks wist wat er 
nu precies met haar lichaam aan de hand was. De keuze haar als meisje op 
te voeden, kwam in een medische context tot stand. Evenals de operatieve 
en hormonale interventies. Maar is een geslachtsvariatie wel een “medische 
aangelegenheid”? En indien een geslachtsvariatie pathologisch is, is deze 
dan met operatieve en hormonale interventies en het achterhouden van 
kennis te ‘genezen’?

Dit zĳ n de vragen waarmee ik het onderzoek voor dit proefschrift begon. 
Mĳ n fascinatie was de stilte, de afwezigheid van stemmen van Nederlandse 
mensen met een geslachtsvariatie. Juist die afwezigheid van verhalen en 
ervaringen, motiveerde mĳ  de mensen die in Nederland waren geboren 
en opgegroeid met een geslachtsvariatie terug te vinden om hun verhaal 
te horen. Liselots levenservaring zou exemplarisch kunnen zĳ n voor hoe 
beslissingen voor het medisch interveniëren in geval van geslachtsvariaties 
genomen werden.

Om meer inzicht te krĳ gen in hoe deze keuzen in een medische ethisch 
kader verantwoord werden, zal ik eerst ingaan op hoe geslachtsvariaties 
uitgelegd kunnen worden in medisch perspectief. Daarna zal ik de vraag 
en doelstelling van dit onderzoek introduceren. Vervolgens zal ik de ont-
staansgeschiedenis beschrĳ ven van het medisch protocol waaronder Liselot 
opgroeide en ook hoe hetzelfde protocol in de jaren negentig onder vuur 
werd genomen. In het tweede hoofdstuk zal ik ingaan op de verantwoording 
voor de methode van dit onderzoek. Het derde hoofdstuk zal ik wĳ den aan 
de historisch-theoretische achtergronddiscussie.

13 Oftewel: Het “Money-protocol”. Anne Fausto Sterling, Sexing the Body, Gender Politics and 
the Construction of Sexuality (New York: Basic Books, 2000), Bernice L. Hausman, Changing 
Sex: Transsexualism, Technology, and the Idea of Gender (Durham: Duke University Press, 
1995), Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed (New Brunswick, New Jersey, and London: 
Rutgers University Press, 1998), Susanne J. Kessler, “The Medical Construction of Gender: Case 
Management of Intersexed Infants,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 16, no. 1 
(1990), Sharon E. Preves, Intersex and Identity, the Contested Self (New brunswick, New Jersey, 
and London: Rutgers University Press, 2003).
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1.2 Geslachtsvariaties medisch uitgelegd

De geslachtsvariatie die aan Liselots lichaam zowel mannelĳ ke als 
vrouwelĳ k kenmerken meegaf werd in de nosologie gekend als mannelĳ k 
pseudo-hermafroditisme.14 Onder de parapluterm mannelĳ k pseudo-her-
mafrositisme werden tal van geslachtsvariaties geschaard waarbĳ  ondanks 
XY-geslachtschromosomen geen of slechts gedeeltelĳ k vermannelĳ king 
optreedt. De parapluterm werd onderscheiden van vrouwelĳ k pseudo-
hermafroditisme waarbĳ  een geslachtsvariatie en eventuele gedeeltelĳ ke 
vermannelĳ king samen gaat met XX-geslachtschromosomen. Vanaf de jaren 
1960 werd voor vervanging van beide termen “interseksualiteit” voorgesteld. 
In 2006 werd in een internationale medische consensus afgesproken alleen 
nog de Engelse term “Disorders of Sex Development (DSD)” te gebruiken 
(zie tabel 1.1).

Tabel 1.1  Medische nosologie van intersekse en DSD zoals voorgesteld in de 

consensus statement 200615

Voormalig Voorgesteld in 2006 en verbeterd in 2010
Intersekse Disorders of Sex Development (DSD)
Mannelijke pseudo-hermafroditisme 46,XY DSD
Ondervirilisatie van een XY man
Ondervermannelijking van een XY man
Vrouwelijke pseudo-hermafrodiet 46,XX DSD
Overvirilisatie van een XX vrouw
Vermannelijking van XX vrouw
Echt hermafroditisme Ovotesticulair DSD
XX man en XX geslachtsomkering 46,XX testiculair DSD
XY geslachtsomkering 6,XY complete gonadale dysgenesie

14 Nosologie betekent ziekteleer, dat wil zeggen de wetenschappelĳ ke classifĳ icatie van ziekten. 
Jochems and Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde.
15 Peter A. Lee, Christopher P. Houk, and Ieuan A. Hughes, “Consensus Statement on Manage-
ment of Intersex Disorders,” Pediatrics 18, no. 2 (2006).
Bron tabel 1.1: V. Pasterski, P. Prentice, and I.A. Hughes, “Impact of the Consensus Statement 
and the New Dsd Classifĳ ication System,” Best Practice & Research Clinical Endroclinology & 
Metabolism 24, no. 2 (2010).
In Nederland werd in 2008 opgeroepen ook alleen nog de term “DSD” te gebruiken. S.L.S. Drop, 
P.T. Cohen Kettenis, and B.J. Otten, “Stoornissen in De Geslachtelĳ ke Ontwikkeling,” Tĳ dschrift 
voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2208). 
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Of ook van daadwerkelĳ k “disorder” oftewel “afwĳ king” gesproken kan 
worden is discutabel omdat het gaat om een variatie op culturele normen.16 
Het veranderen van de terminologie van “intersekse” in “afwĳ king”, kan 
bovendien leiden tot het verder stigmatiseren en monddood maken van 
ervaringsdeskundigen.17 Voor hen die geen dagelĳ kse toegang hebben tot 
medische publicaties zal de ‘naamsverandering’ onopgemerkt blĳ ven. 
Het zal voor hen wel moeilĳ k zĳ n later medische kennis terug te vinden. 
Het gevolg is dat vandaag de dag drie verschillende termen gehanteerd 
worden:18 “hermafroditisme”, “intersekse” en “DSD”. Dit zĳ n termen voor 
precies hezelfde scala aan aangeboren condities als gevolg van genvariaties, 
hormoonvariaties en chromosoomvariaties, waardoor de geslachtsana-
tomie niet typisch mannelĳ k of typisch vrouwelĳ k is. Vandaar dat in dit 
proefschrift bĳ  voorkeur de term geslachtsvariatie gebruikt zal worden.19 
Geslachtsvariaties worden in de nosologie, de medische categorisering van 
menselĳ ke condities, onderscheiden op basis van fysieke, endocrinologische, 
genetische en gonadale kenmerken. In mĳ n opsomming van de verschil-
lende geslachtsvariaties zal ik de medische indeling volgen (zie tabel 1.2).

Tabel 1.2  Gedetailleerde medische nomenclatuur en nosologie sinds 200620

Geslachtschromosomen DSD
A. 47,XXY (klinefeltersyndroom en varianten)
B. 45,X (turnersyndroom en varianten)
C. 45X/46XY (gemengde gonadale dysgenesie)
D. 46XX/46/XY (chimerisme)

16 Zie voor uitwerking van deze discussie hoofdstuk 3. 
17 Morgan Holmes, “Enchiridion: Naming and Kowledge in the Clinic,” Somatechnics 1, no. 2 (2011).
18 Een korte zoektocht op Google Scholar in 2004 de academische publicaties laat zien dat 
de term ‘hermafroditisme’ populair is in de geesteswetenschappen. In medische publicaties 
wordt hermafroditisme ook nog steeds gebruikt. Soms om uit te leggen wat de termen DSD en 
interseksualiteit betekenen. Soms als autonome term. Zie bĳ voorbeeld: Michele Bertolotto et al., 
“Congenital and Acquired Nonneoplastic Disorders of the Penis and Scrotum,” in Genitourinary 
Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum, ed. Vikram S. Dogra and Gregory 
T. MacLennan (Springer, 2013). 
19 Ik volg hierin de kritiek van Milton Diamond op het stigmatiserende “Disorder of Ses 
Development”. Diamond stelde voor om in plaats daarvan de term “variaties in de geslachts-
ontwikkeling te gebruiken. Ik volg dit voorstel met de term “geslachtsvariaties”. Milton Diamond, 
“Variations of Sex Development Instead of Disorders of Sex Development,” Archives of Disease 
in Childhood 91, no. 7 (2006).
20 Tabel  1.2 gedetailleerde nomenclatuur gebaseerd op: Pasterski, Prentice, and Hughes, 
“Impact of the Consensus Statement and the New Dsd Classifĳ ication System.”
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46,XY DSD
A. Gevarieerde gonadale ontwikkeling: 1. complete of partiële gonadale dysgenesie, 

2. ovotesticulair DSD, 3. testes regressie
B. gevarieerde androgeen actie of synthese 1. Androgeen synthese variaties: LH receptor 

mutaties, Smith-Lemli-Opitz syndroom, steroidogenesis acuut regulator proteïne 
mutatie, cholesterol side-chain cleavage, 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, 
17-beta hydroxysteroid dehydrogenase, 5-alpha reductase 2. gevarieerde androgeen 
actie: androgeen ongevoeligheidsyndroom, medicinale en milieu modulatoren

C. Andere: 1. syndroom associaties van mannelijke genitale ontwikkeling o.a. Rabinow 
en Aarskog 2. Persisterende buizen van Muller syndroom 3. Verdwijnende testes 
syndroom 4.Geïsoleerde hypospadie 5. congentiale hypogonadotrofi sche hypogo-
nade. 6. Cryptorchidism 7. milieu invloeden

46, XX DSD
A. variaties in de gonadale (eierstokken) ontwikkeling: 1. gonadale dysgenesie 2. Ovotes-

ticulair DSD 3.testiculair DSD
B. Androgeen afscheiding: 1. Feutaal (3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, 21-hy-

dorxylase/adreno genitaal syndroom, P450 oxidoreductase, 11-beta hydroxylase, 
glucocorticoid receptor variatie), 2. Fetoplacentaal (aromatase defi cientie, oxidore-
ductase defi ciëntie) 3. Maternale (maternale virilisatie tumoren, androgenetische 
medicijnen)

C. Andere: 1. syndroomassociaties 2. agenesie van de buizen van Müller 3. vaginale stress 
4. labiale vergroeiing

Het kan gebeuren, zoals bĳ  Liselot, dat als gevolg van een ‘defect’ of variatie 
in het androgeen receptorgen (AR) op het X-chromosoom een mannelĳ k 
genetisch patroon (XY) samengaat met een gehele of gedeeltelĳ ke onge-
voeligheid voor androgenen. De van androgenen afhankelĳ ke geslachts-
ontwikkeling blĳ ft gedeeltelĳ k of geheel uit. Omdat het lichaam wel het 
Anti-Muller Hormoon (AMH) aanmaakt, kunnen de buizen van Muller geen 
baarmoeder vormen. De externe genitaliën en fenotype behouden geheel 
of gedeeltelĳ k de oorspronkelĳ ke vrouwelĳ ke vorm.21 Dit wordt aangeduid 
met compleet of partieel androgeen ongevoeligheid syndroom (AOS).22

Bĳ  een andere conditie die ook onder mannelĳ k pseudo-hermafroditisme 
werd geschaard, ontwikkelt zich wel een baarmoeder. Vrouwen met com-
plete gonadale dysgenesie hebben ook XY-geslachtschromosomen, maar 
door een genvariatie op het Y-chromosoom, kunnen er geen testis ontstaan 

21 Fenotype is de vorm waarin het individu zich aan de waarneming manifesteert. Jochems 
and Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde.
22 Voor de spelling van syndromen houd ik de huidige Nederlandse spellingsregels aan die iets 
anders zĳ n dan de huidige Nederlandse medische spelling van de syndromen. Het verschil is te 
zien aan het hoofdlettergebruik. Henk Walvoort, “Medische Spelling,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 156, no. 8 (2012).
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en kan het lichaam ook geen AMH aanmaken, waardoor een baarmoeder 
gevormd kan worden.23

Een variatie in de geslachtsdiffferentiatie kan ook het gevolg zĳ n van een 
enzymvariatie.24 Hieronder vallen in de medische nosologie onder andere 
adrenogenitaal syndroom, 5 alfa reductase syndroom, 5 bèta hydroxylase 
defĳiciëntie, 17a hydroxylase defĳiciëntie, 17β-hydroxysteroid dehydrogenase, 
testiculair regressie syndroom, cloacale exstrophie, mrkh syndroom, hypo-
spadie en persisterende gang van müller syndroom.25 Daarnaast kunnen 
variaties in het geslachtschromosomenpatroon voorkomen waaronder 
klinefeltersyndroom (XXY), turnersyndroom (XO) en echt hermafroditisme 
(XX/XY).26 Meisjes met turnersyndroom ontwikkelen in de puberteit niet 
vanzelf de secundaire geslachtskenmerken. Echt hermafroditisme is het 
gevolg van een mozaïek in de lichaamscellen. Sommige cellen hebben XX-
geslachtschromosomen, andere XY. Dit kan zich uiten in de ontwikkeling 
van ovotestis, gonaden die zowel mannelĳ ke als vrouwelĳ ke kiemcellen heb-
ben. De externe genitaliën worden in medische teksten “ambigu” genoemd. 
Bĳ  al deze genetische, endocrinologische en gonadale variaties kan sprake 
zĳ n van een atypische geslachtanatomie.

Figuur 1.1  Medische illustratie van geslachtsvariaties27

23 Hiervan te onderscheiden is gemengde gonadale dysgenesie, waarbĳ  de geslachtklieren zich 
deels hebben kunnen ontwikkelen. Zie hoofdstuk 5 en 6.
24 In elke menselĳ ke cel bevinden zich 46 chromosomen, 23 vaderlĳ ke en 23 moederlĳ ke 
chromosomen, die aan elkaar gelĳ kend weer 23 paren vormen. Één van die paren bestaat uit 
de twee geslachtschromosomen, XX of XY. De overige 22 paren zĳ n de autosomen. 
25 Zie hoofdstuk 5 en 6.
26 Voor het klinefeltersyndroom zie hoofdstuk 4. 
27 Bron illustratie fĳ iguur 1.3 : Milton Diamond and Linda Ann Watson, “Androgen Insensitivity 
Syndrome and Klinefelter’s Syndrome: Sex and Gender Considerations,” Child and Adolescent 
Psychiatric Clinics of North America 13 (2004).
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Variaties waarbĳ  in de regel geen “ambigue”, maar soms wel atypische 
geslachtsanatomie gezien kan worden, zĳ n het kallmannsyndroom het 
mayer-rokitanski-küster-hauser-syndroom, late-onset AGS en hypospadie.28 
Een jongentje met kallmansyndroom heeft als symptomen onderverman-
nelĳ king, kleinere penis en niet ingedaalde testes en geen reukvermogen. 
Maar de personen in kwestie kunnen op volwassen leeftĳ d wel vruchtbaar 
zĳ n. In het verleden zĳ n zĳ  wel eens, na correctieve chirurgie opgevoed als 
meisjes. Vrouwen met mayer-rokitanski-küster-hauser-syndroom hebben 
geen baarmoeder of vagina, wel eierstokken.

Eenduidige cĳ fers van de geboorteprevalentie van geslachtsvariaties 
zĳ n er niet. Het voorkomen ervan verschilt, afhankelĳ k van de mogelĳ ke 
erfelĳ kheid van sommige variaties, per continent, land, streek en familie.29 
De Amerikaanse wetenschapper Melanie Blackless maakte op basis van 
internationale medische publicaties vanaf 1995 tot 2000 een schatting. 
Haar berekening is dat 2 procent van alle geborenen een geslachtsvariatie 
heeft.30 In Nederland werd de prevalentie in 2014 berekend door het Sociaal 
Cultureel Plan Bureau op 0,5 procent van de bevolking. Dat zou dan betrek-
king hebben op 80.000 Nederlanders.31 Het Nederlands Netwerk Intersekse/
DSD kwam een jaar eerder iets hoger uit omdat hypospadie werd meegeteld: 
0,6 procent van de Nederlanders is geboren met een geslachtsvariatie.32

In de omgang met geslachtsvariaties bĳ  kinderen worden artsen en ou-
ders voor morele dilemma’s gesteld. Moet wel of niet correctief chirurgisch 
ingegrepen worden? Moet wel of niet gewacht worden tot het kind zelf mee 
kan beslissen? Op welke leeftĳ d heeft het kind behoefte aan informatie over 
de geslachtsvariatie en eventuele onvruchtbaarheid? Op welke waarden 
over mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid kan teruggevallen worden? En 
zĳ n deze waarden nog wel geldig wanneer het kind volwassen wordt? In 
hoeverre moet het kind mee kunnen beslissen? In de volgende paragraaf 
zal ik de leidende vragen van dit onderzoek introduceren.

28 Voor late-onset adrenogenitaal syndroom, zie hoofdstuk 5. 
29 Melanie Blackless et al., “How Sexually Dimorphic Are We? Review and Synthesis,” American 
Journal of Human Biology 12 (2000).
30 Deze berekening stond even ter discussie omdat sommige condities de ene keer wel en de 
andere keer niet onder de parapluterm intersekse vallen, met name hypospadie. Leonard Sax, 
“How Common Is Intersex? A Response to Anne Fausto-Sterling,” The Journal of Sex Research 
39, no. 3 (2002).
31 Lisdonk, “Leven Met Intersekse/Dsd, Een Verkennend Onderzoek Naar De Leefsituatie 
Van Personen Met Intersekse/Ddsd.”; Have, Jong, and Heesch, “Intersekse/Dsd, Standpunten 
En Beleid Nnid.”
32 Have, Jong, and Heesch, “Intersekse/Dsd, Standpunten En Beleid Nnid.”
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1.3 Relevantie, doel- en vraagstelling

Liselot herinnert zich hoezeer zĳ  verward raakte door de opdracht met 
niemand over haar XY-chromosomen te praten. Haar ervaringen geven blĳ k 
van het falen van het “geheimhoudingsprotocol”. Het was niet de bedoeling 
dat ze ooit achter haar genetische aanleg zou komen, dus een scenario om 
hiermee om te gaan, ontbrak. In de ontwikkelingen van de medische kennis 
over geslachtsvariaties kon haar verwarring niet ingebed worden. Liselot 
kon immers niet gevraagd worden naar hoe zĳ  de geheimzinnigheid en de 
latere kennisverwerving omtrent haar geslachtsvariatie ervoer. Het gevolg 
was dat aan haar ervaringen geen waarde werd gehecht. Dit impliceert een 
asymmetrische organisatie van geautoriseerde kennis over geslachtsvariaties. 
Niet alleen werd aan medische kennis meer waarde gehecht dan aan kennis 
van “patiënten”, er werd “patiënten” ook kennis onthouden, en dat wat ze wel 
wisten leek niet belangrĳ k. In dit onderzoek wil ik ruimte scheppen voor 
ervaringskennis door deze te interfereren met de medische kennis.33 De term 
interfereren ontleen ik aan het kentheoretisch paradigma van de Amerikaanse 
wetenschapsfĳilosoof Donna Haraway. Voor nu volstaat het om aan te geven dat 
de term verwĳ st naar de herschikking van geautoriseerde medische kennis 
en gemarginaliseerde ervaringskennis. Het interfereren van ongelĳ ksoortige 
kennis kan leiden tot een herverdeling van de kennisasymmetrie en tot een 
breder epistemologisch begrip van geslachtsvariaties. In hoofdstukken 2 en 
3 zal ik het begrip interfereren nader uileggen en theoretisch onderbouwen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is zowel de medisch-ethische problema-
tiek als de normatieve en epistemologische consequenties daarvan in de levens 
van Nederlandse mensen met een geslachtsvariatie aanschouwelĳ k te maken. 
Ik beoog met het onderzoek de ethische en epistemologische dilemma’s in le-
vensverhalen en de medische narratieven over geslachtsvariaties inzichtelĳ k 
te maken en te analyseren. Mĳ n analyse is gericht op een toename in kennis, 
op meerstemmigheid en op verbreding van inzicht en keuzemogelĳ kheden 
voor hoe te leven met een geslachtsvariatie. In het kielzog hiervan beoog ik 
zowel het taboe op geslachtsvariaties als de kennisasymmetrie te doorbreken.

33 Zie voor theoretische verantwoording van het interfereren als ontleent aan Donna Ha-
raways begrip van difffractie, interactie en reconfĳ iguratie van asymmetrische kennisregimes 
hoofdstuk 2 en 3. Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and 
the Privilege of Partial Perspective,” in Simians, Cyborgs, and Women, the Reinvention of Nature 
(New York: Routledge, 1991). Zie ook: Kirsten Campbell, “The Promise of Feminist Reflexivities: 
Developing Donna Haraway’s Project for Feminist Studies,” Hypatia 19, no. 1 (2004). John Law 
and Kevin Hetherington, “Allegory and Interference: Representation in Sociology,” (Department 
of Sociology, Lancaster University, 2003 (1998)).
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Hoe je leeft met een geslachtsvariatie en of je eventueel een medische 
ingreep wilt ondergaan, is een kwestie van kennis en keuze, ook al worden 
die sterk beïnvloed door culturele interpretaties van genderopposities en 
heteroseksualiteit die ook het medisch discours vormgaven. Daarom wil ik 
met dit onderzoek de dilemma’s en spanningen in kaart brengen vanuit zowel 
medische kennis als ervaringskennis omtrent geslachtsvariaties in Nederland.

Het onderzoek wordt geleid door de volgende vraagstelling: op basis van 
welke kennis, zĳ n in het verleden keuzen gemaakt in geval van geslachtsva-
riaties? Ten aanzien van de kennis zullen de volgende vragen worden on-
derzocht: Hoe werden geslachtsvariaties in Nederland gekend in de medische 
narratieven en hoe in levensnarratieven van de ervaringsdeskundigen? Hoe 
werd in Nederland kennis over geslachtsvariaties uitgewisseld, toegewezen, 
toegeëigend, ontzegd, geweigerd, verzwegen, vergeten en verteld in de wissel-
werking tussen medische kennis en ervaringskennis? Vragen met betrekking 
tot keuzen betrefffen: Hoe herinneren Nederlandse ervaringsdeskundigen zich 
de medische interventies, de medische keuzen en hun klinisch toegewezen gen-
der? Hoe stelde de Nederlandse geneeskunde zich voor de geslachtsvariaties te 
“genezen” en hoe werden keuzen voor eventueel medisch ingrĳ pen gemaakt?

Nu ik het onderwerp, de relevantie, het beoogde doel en de leidende vragen 
heb geïntroduceerd, zal ik vervolgen met een schets van hoe de kennisasym-
metrie tussen medische kennis en ervaringskennis ontstond in Nederland.

1.4 Het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol van John 
Money

Hoe is de situatie ontstaan waarin Liselot niet mocht weten wat er met haar 
lichaam aan de hand was? In deze paragraaf schets ik kort het ontstaan van 
het geheimhoudingsprotocol in de westerse wereld en Nederland.

In 1858 promoveerde de Nederlandse arts Gĳ sbert van Everdingen op een 
beschrĳ ving van vrouwen die geen baarmoeder hadden. Hierin zouden we 
nu compleet androgeen ongevoeligheidsyndroom of het mayer-rokitansky-
küster syndroom herkennen.34 In 1881 wĳ dde de Nederlandse arts L. van der 

34 Gĳ sbertus H. van Everdingen, “Over Het Ontbreken En De Rudimentaire Vorming Der 
Baarmoeder” (Utrechtsche Hoogeschool, 1858). Historicus Geertje Mak verwĳ st naar een 
publicatie uit 1844 van Jan Andries Mulder: “Aan tekeningen omtrent den hermafrodiet Maria 
Rosina, later Gottlieb Gottlich genaamd”. Het gaat hier om een verslag van een in die tĳ d bekende 
en veel beschreven Duitse fĳ iguur Gottlieb Gottlich. Geertje Mak, Doubting Sex, Inscriptions, 
Bodies and Selves in Nineteenth-Century Hermaphrodite Case Histories (Manchester, New York: 
Manchester University Press, 2013).

PROEF 1



“ER WORDT VEEL OVER ONS GESPROKEN EN WEINIG MET ONS” 21

Hoeven in het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde een casusbehande-
ling aan een broer en zus die op zĳ n spreekuur verschenen en van wie hĳ  de 
indruk kreeg dat ze beter met elkaar van “geslacht” konden wisselen.35 De 
Nederlandse arts Westerman publiceerde in 1901 in hetzelfde tĳ dschrift de 
vondst van testikels bĳ  een autopsie op een dertigjarige boerendochter die 
was overleden aan de gevolgen van een blinde darmontsteking.36 En in 1903 
verhaalde Westerman van eenzelfde vondst bĳ  een twintigjarige dame.37 
Zĳ n collega Van der Hoop besprak een in een bordeel werkende vrouw 
met ingedaalde testes in 1905.38 In 1943 besprak Nederlandse arts Holmer 
de casus van een jong meisje met een mannelĳ ke genetische aanleg in het 
Nederlandsch Tĳ dschrift voor Verloskunde en Gynaecologie.39 Van 1943 tot 
einde jaren 1950 bleef het stil rondom geslachtsvariaties in de Nederlandse 
medische tĳ dschriften. In de Verenigde Staten echter ontstond meer en 
meer interesse.

In de jaren 1960 voerde de Nieuw-Zeelandse Psycholoog John Money, 
werkzaam aan de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, 
de Amerikaanse medische experts aan. Hĳ  was gepromoveerd op het 
onderwerp “hermafroditisme” bĳ  kinderen en had de theorie ontwikkeld 
dat kinderen tot ongeveer tweeëneenhalf jaar gender-neutraal waren.40 

35 L. Van der Hoeven, “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde, no. 45 (1881).
36 C.W.J. Westerman, “Een Geval Van Hermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Genees-
kunde 45 (1901).
37 C.W.J. Westerman, “Over Miskend Pseudo-Hermaphroditismus,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde, no. 45 (1903).
38 E. Van der Hoop and Th. Passtoors, “Casuistische Mededelingen, Een Geval Van Her-
maphroditismus Spirius Masculinus,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 49, no. 15 (1905), 
C.W.J. Westerman, “Over Miskend Pseudo-Hermaphroditismus,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde, no. 45 (1901).
39 A.J.M. Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe,” Nederlandsch Tĳ dschrift voor 
Verloskunde en Gynaecologie 46 (1943). In de publicatie verwĳ st Holmer naar een artikel van 
De Snoo uit 1925, wat ik niet heb kunnen achterhalen.
40 John Money, “Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (Doctoral 
Dissertation, Harvard University, 1952). John Money, “Case Illustration: Hermaphroditism,” in 
The Psychologic Study of Man, ed. John Money (Springfĳ ield, Illinois: Charles C. Thomas, 1957), 
John Money, “Hermaphrodism: Recommendations Concerning Case Management,” Journal 
of Clinical Endocrinology and Metabolism 4 (1956), John Money, “Hermaphroditism, Gender 
and Precocity in Hyper-Adrenocorticism: Psychologic Findings,” Bulletin of the Johns Hopkins 
Hospital 96, no. 6 (June 1955) (1955), John Money, Joan G. Hampson, and John L. Hampson, “An 
Examination of Some Basic Sexual Concepts: The Evidence of Human Hermaphroditism,” 
Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 97, no. 4 (1955), John Money, Joan G. Hampson, and John 
L. Hampson, “Hermaphroditism: Recommendations Concerning Assignment of Sex, Change 
of Sex, and Psychologic Management,” Bulletin of Johns Hopkins Hospital 97, no. 4 (1955), John 
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Ongeacht de oorspronkelĳ ke geslachtelĳ ke kenmerken zouden kinderen 
naar keuze als jongen of als meisje opgevoed kunnen worden.

Begin jaren 1970 publiceerde hĳ  de beruchte John/Joan casus waarmee hĳ  
wereld beroemd zou worden. ‘John’, een tweejarig jongentje dat zĳ n penis 
verloor bĳ  een routinebesnĳ denis, werd onder Money’s leiding als meisje, 
‘Joan’ opgevoed.41 De aanbeveling was kinderen met een geslachtsvariatie zo 
snel mogelĳ k een gender toe te wĳ zen, indien nodig het geslacht chirurgisch 
daarop aan te passen en dit alles voor het kind zelf geheim te houden. In de 
jaren erna werden deze adviezen in de gehele westerse wereld als standaard 
aanvaard.42 Dat werd het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol, of ook 
wel het geheimhoudingsprotocol genoemd.

In Nederland, werd, net als in de rest van de westerse wereld, het ge-
heimhoudingsprotocol overgenomen.43 In de jaren 1964 publiceerden de 
gynaecoloog Paul Willem Plate en de chirurg Philip Johan Lamaker in 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde over het nieuwe Amerikaanse 
paradigma. Plate en Lamaker legden uit dat volgens Money kinderen 
tot de leeftĳ d van tweeëneenhalf psychoseksueel neutraal waren en 

Money, Joan G. Hamson, and John L. Hampson, “Sexual Incongruities and Psychopathology: The 
Evidence of Human Hermaphroditism,” Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 97, no. 4 (1955).
41 Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide geschiedenis van deze zaak.
42 Zonder uitzondering werden in de Nederlandse medische narratieven volwassenen bespro-
ken die zichzelf bĳ  de artsen hadden gemeld. De individuen kwamen enigszins tot leven in de 
verbeelding van de artsen omdat in die tĳ d nog details zoals hun beroep (schaatsster, verpleeg-
ster of prostituee) bĳ  de casusbesprekingen werd vermeld. Willem Paul Plate, “Congenitale 
Bĳ nierhyperplasie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 28, no. II (1959), Willem Paul Plate, 
“Een Geval Van Mannelĳ k Pseudohermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 101 
(1957), Willem Paul Plate, “Een Geval Van Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 105, no. 1 (1961), Willem Paul Plate, “Klinische Lessen, Testiculaire Feminisatie,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 105, no. 2 (1961), Willem Paul Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  
Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 
107, no. 34 (1963). Zie ook: A.J.M. Duyzings, “Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 104, no. 40 (1960), F. Kuipers, “Het Androgynoïde Syndroom (Testiculaire 
Feminisatie),” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 102, no. II. 29 (1958), B.S. Ten Berge, 
“Hypogenitalisme En Hermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 14, no. 103 
(1959), C.A. van Walraven and J.B. Bĳ lsma, “Testiculaire Feminisatie Uit Één Gezin,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 112, no. 9 (1968).
43 Het Nederlandse klinische beleid voor kinderen met geslachtsvariaties is gedocumenteerd 
omdat een aantal Nederlandse arsten zich gingen specialiseren in de vermeende problematiek. 
Onder andere Plate, De Snoo, Slĳ per, Drop en Gooren publiceerden overeenkomstig Amerikaans 
protocol. Cohen-Kettenis en later ook Wolfffenbuttel en Dessens lieten later een meer “patient-
centered” geluid horen en werkten mee aan de nieuwe consensus van 2006. 
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gendertoewĳ zing afhing van geheimhouding en de mogelĳ kheden tot 
correctieve chirurgie.44

De Nederlandse vrouwenarts A.J.M. Duyzings meldde in 1960 dat met de 
nieuwe kennis uit de Verenigde Staten de mogelĳ kheden om de “problemen” 
op te lossen van mensen met geslachtsvariaties veranderd en verbeterd wa-
ren en ten goede kwamen aan de “patiënten”.45 In 1975, met de publicatie van 
Hufffstadt, was duidelĳ k dat het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol 
standaard was geworden. Volwassenen met geslachtsvariaties raakten uit 
beeld en doorgaans werd alleen nog over zuigelingen en zeer jonge kinderen 
met een geslachtsvariatie gepubliceerd.46

In 1983 promoveerde de Nederlandse psycholoog Froukje Slĳ per op 
genderrolgedrag bĳ  meisjes met het adrenogenitaal syndroom.47 Zĳ  werd 
een belangrĳ ke stem in het internationale medische kennisnetwerk over de 
psychologische behandeling van ouders en hun kinderen met geslachtsva-
riaties.48 In 1986 publiceerde het genderteam van het Rotterdamse Sophia 
Kinderziekenhuis, dat in 1979 was opgericht, haar protocol. Hieruit werd 
duidelĳ k dat inspraak van ouders en later ook mondjesmaat van het kind 
door sommige Nederlandse artsen werd ingepast.49 Desalniettemin leek 
het recht op autonomie, het zelfbeschikkingsrecht en recht op informatie 

44 Ph. J. H. Lamaker, “Hypospadie” (Proefschrift, Rĳ ksuniversiteit Utrecht, 1964), Plate, 
“Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene.”
45 Duyzings, “Testiculaire Feminisatie.” (p. 1971)
46 A.J.C Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen, vol. 93, De Nederlandse 
Bibliotheek Der Geneeskunde (Leiden: Stafleu’s wetenschappelĳ ke uitgeversmaatschappĳ  b.v., 
1975). Zie ook: G.F. Heremans, A.J. Moolenaar, and H.H. van Gelderen, “Female Phenotype in a 
Male Child Due to 17-Alpha-Hydroxylase Defĳ iciency,” Archives of Disease in Childhood 51, no. 9 
(1976).
47 Froukje M. E. Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale 
Hyperplasie” (Proefschrift, Erasmus Universiteit, 1983). Tegenwordig wordt adrenogenitaal 
syndroom ook aangeduid met de term congenitale adrenale hyperplasie (CAH).
48 Froukje M. E. Slĳ per, “Clitoral Surgery and Sexual Outcome in Intersex Conditions,” in The 
Lancet (2003), Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyper-
plasie”, Slĳ per et al., “Pasgeborenen Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De Vrouwelĳ ke 
Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering Aan De Ouders.”, Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal 
Genital Development Assigned the Female Sex: Parent Counseling.”, Froukje M. E. Slĳ per et al., 
“Long-Term Psychological Evaluation of Intersex Children,” Archives of Sexual Behaviour 27, no. 2 
(1998), Froukje M. E. Slĳ per et al., “Androgen Insensitivity Syndrome (Ais): Emotional Reactions 
of Parents and Adult Patients to the Clinical Diagnosis of Ais and Its Confĳirmation by Androgen 
Receptor Gene Mutation Analysis,” Hormone Research, no. 53 (2000), Froukje M. E. Slĳ per et al., 
“Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De Geslachtsorganen,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986).
49 Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De 
Geslachtsorganen.”
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het af te leggen tegen de vermeende problematiek die een geslachtsvari-
atie zou opleveren: verstoting door de maatschappĳ , ouders en psychische 
verwarring.50 Psychische verwarring werd omschreven als “genderiden-
titeitsafwĳ king”, wat zoveel betekende als niet weten of je man of vrouw 
was, maar ook het niet accepteren van de klinisch toegewezen gender of 
homoseksualiteit vielen hieronder.51

1.5 Kan psychische verwarring voorkomen worden door 
geheimen?

Liselot herinnert zich dat haar moeder haar vroeg niet met anderen over de 
bĳ zonderheden van haar lichaam te praten. Niet over dat ze niet ongesteld 
kon worden en niet over dat ze hormonen slikte om borstgroei op gang 
te brengen. Veel later besefte zĳ  dat ze door een genvariatie ook als man-
nelĳ ke geduide geslachtelĳ ke kenmerken had, namelĳ k XY-chromosomen 
en onderontwikkelde testis die inmiddels verwĳ derd waren. Met welk doel 
precies was kennis over haar geslachtschromosomenpatroon “XY” en de 
gonaden voor haar achtergehouden? Met welk doel moest zĳ zelf dat wat 
ze wel wist geheim houden?

De motivatie voor het medisch ingrĳ pen was dat leven met een geslachts-
variatie, gezien de socioculturele binaire genderoppositie, onmogelĳ k was. 
Het zou zelfs schadelĳ k zĳ n voor de psychische gezondheid. Enerzĳ ds werd 
verstoting door ouders of maatschappĳ  gevreesd, anderzĳ ds was er het 
vermoeden dat er bĳ  de kinderen en jong volwassenen verwarring over 
de geslachtsidentiteit en heteroseksualiteit zou ontstaan. Medische inter-
venties en geheimhouding moesten dit voorkomen. Helaas konden de ef-
fecten niet over een lange termĳ n geverifĳ ieerd worden. De aan het protocol 
inherente geheimhouding belette zowel een dialoog met de opgroeiende 
kinderen en volwassenen als lange-termĳ nonderzoek.52

50 Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital Development Assigned the Female Sex: 
Parent Counseling.”, Slĳ per et al., “Androgen Insensitivity Syndrome (Ais): Emotional Reactions 
of Parents and Adult Patients to the Clinical Diagnosis of Ais and Its Confĳirmation by Androgen 
Receptor Gene Mutation Analysis.”
51 Zie bĳ voorbeeld het statement dat een meisje “faalde” omdat haar een verkeerde gender 
was toegewezen. “Although 87% of the girls with a physical intersex condition developed in line 
with the assigned sex‚ 13% developed a gender identity disorder though only 1 girl (2%) failed to 
accept the assigned sex.” (cursief toegevoegd) Slĳ per et al., “Long-Term Psychological Evaluation 
of Intersex Children.”
52 “There is still a dearth of proper empirical knowledge about the psychosexual and psy-
chosocial adjustment of hypospadias patients at diffferent ages as compared to ‘normal’. Marc 
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Aan het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol lagen vier onvoldoen-
de bewezen veronderstellingen ten grondslag. Ten eerste ging men ervan 
uit dat kinderen bĳ  hun geboorte gender-neutraal waren.53 Ten tweede nam 
men aan dat de primaire en secundaire geslachtskenmerken, geseksueerd 
gedrag en identiteit bepaalden. De derde veronderstelling was dat artsen 
konden oordelen over wat “normaal” was, en wat daar vanaf week.54 De 
laatste aanname was dat genitaliën er na chirurgie wel ‘normaal’ uitzagen 
en functioneerden, ondanks eventuele huidtransplantaties, hechtingslit-
tekens en verminderde gevoeligheid.55

Kunnen artsen vaststellen wat “normaal” is en wat daarvan “afwĳ kt”? 
Is correctief chirurgisch ingrĳ pen voordat het kind zelf mee kan beslis-
sen medisch noodzakelĳ k of maatschappelĳ k gewenst? Kan de medische 
praktĳ k onderscheid maken tussen wanneer maatschappelĳ k of medisch 
ingegrepen wordt? De klinische praktĳ k is immers onderdeel van histori-
sche, talige, politieke, en culturele ontwikkelingen.

En inderdaad veel later in 2004, begonnen ook artsen vragen te stellen 
bĳ  de ethische keuzen die ze moesten maken. Zoals Amerikaanse kin-
derpsycholoog David Zandberg en de Amerikaanse kinderendocrinoloog 
Tom Mazur; “Het corrigeren van genitaliën, heeft niet zozeer medische 
urgentie” stelden zĳ  daarom, “maar is vooral een aanwending van medische 

Mureau, “Psychosexual and Psychosocial Adjustment of Hypospadias Patients” (Proefschrift, 
Erasmus Universiteit, 1995).
“Unfortunately, the empirical knowledge needed to make decisions about sexassignment is 
scanty.” Peggy T. Cohen-Kettenis, “Book Review: As Nature Made Him,” New England Journal 
of Medicine 342, no. 19 (2000).
Zie ook onder andere: M. Diamond, “Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized 
Genitalia” in: Journal of Urology,. nr. 162 (1999) p. 1021-1028. U. Kuhle / M. Bullinger, “Outcome 
of Congenital Adrenal Hyperplasia” in: Pediatric Surgery Int., nr. 12 (1997) p. 511-515. W.G. Reiner, 
“Assignment of Sex in Neonates with Ambiguous Genitalia” in: Current Opinions in Pediatrics, nr. 
11 (1999) p. 363-365. J.M. Schober, “Quality of Life Studies in Patients with Ambiguous Genitalia” 
in: World Journal of Urology, nr. 17 (1999) p. 249-252.
53 Alice Domurat Dreger, “Ambiguous Sex - or Ambivalent Medicine? Ethical Issues in the 
Treatment of Intersexuality,” Hastings Center Report 28, no. 3 (1998).
54 Zie ook: Marianne Wĳ ngaard and Ini Huyts, “Beeldvormig over Seksualiteit Nader Beke-
ken,” Tĳ dschrift voor seksuologie 13 (1989), Marianne van den Wĳ ngaard, Reinventing the Sexes, 
Feminism and Biomedical Construction of Feminity and Masculinity (Delft: Uitgerverĳ  Eburon, 
1991).
55 Grant Lahood, “Intersexion,” (New Zealand: 2012). Catherine L. Minto et al., “The Efffect 
of Clitoral Surgery on Sexual Outcome in Individuals Who Have Intersex Conditions with 
Ambiguous Genitalia: A Cross-Sectional Study,” The Lancet 361, no. 9365 (2003).; C. L. Minto 
et al., “Clitoral Surgery and Sexual Outcome in Intersex Individuals,” The lancet 362, no. 9379 
(2003). 
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technologie om de culturele dwang de twee geslachten als dichotomie te 
zien te ondersteunen”.56

Zowel de onbewezen hypotheses die aan het medisch protocol voor 
geslachtsvariaties ten grondslag lagen, als het normatieve discours waarin 
zĳ  uitgevoerd werden, roepen dus vragen op. Er was en is geen consensus 
over de vermeende seksuele neutraliteit van pasgeborenen die vanaf de 
jaren 1940 werd onderzocht.57 Het onderzoek van Money leek te bewĳ zen dat 
seksualiteit en geslachtsidentiteit een gevolg waren van omgevingsfactoren 
zoals opvoeding. Maar andere onderzoeken leken aan te tonen dat prenatale 
hormonen van invloed waren op de hersenstructuren die geseksueerd 
gedrag en identiteit bepalen.58 Ook Money, de architect van het model voor 
de culturele vorming van genderidentiteit, sloot de biochemische invloeden 
niet uit.59 Hĳ  erkende dat naast de opvoeding ook aangeboren factoren 
een rol zouden kunnen spelen bĳ  de ontwikkeling van genderidentiteit en 
genderrolgedrag. Bovendien was het causale verband tussen anatomie en de 
lichamelĳ ke biochemie enerzĳ ds en geseksueerd gedrag en genderidentiteit 
anderzĳ ds in de praktĳ k niet voorspelbaar. Het verband bleek juist op een 
complexe manier aan tĳ d, plaats, cultuur en personen gebonden, zodat er 
eigenlĳ k nauwelĳ ks iets eenduidigs over te zeggen viel.60 Het succes van 
medisch ingrĳ pen bĳ  een geslachtsvariatie was daarom afhankelĳ k van 
discutabele en instabiele factoren.

56 “Thus correction of (…) genitals is less a medical emergency than it is the adoption of 
medical technology to support a cultural imperative to view the sexes as dichotomous.” Martin 
T. Stein et al., “A Newborn Infant with a Disorder of Sexual Diffferentiation,” Pediatrics 114, no. 6 
(2004). p. 1474. (Met dichotomie bedoelen zĳ  dat mannen en vrouwen oppositioneel worden 
gedefĳ inieerd in een heteronormatieve context.) 
57 Fausto Sterling, Sexing the Body. Zie hoofdstuk 2 voor een uitvoerige discussie over de 
geschiedenis van de consensus.
58 Milton Diamond and Kenneth Kipnis, “Pediatric Ethics and the Surgical Assignment of Sex,” 
in Intersex in the Age of Ethics, ed. Alice Duromat Dreger (Hagerstown: University Publishing 
Group, 1999).
59 Money verwĳ st vaker naar volgend onderzoek: Imperato-McGinley et al., “Androgens and the 
Evolution of Male-Gender Identity among Male Pseudohermaphrodites with 5-Alpha Reductase 
Defĳ iciency,” New England Journal of Medicine 300 (1979), Imperato-McGinley et al., “Steroid 
5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism,” 
Science 186 (1974).
60 “Talloze vragen waar men als behandelaar tegenop loopt, zĳ n namelĳ k niet of onvoldoende 
onderzocht: Moet een kind, dat geboren is met een zeer misvormd of slecht aangelegd genitaal 
wel altĳ d als meisje opgroeien? Wat weegt bĳ  haar genderontwikkeling zwaarder? Haar beleving 
van het afwĳ kend genitaal, haar blootstelling aan atypische hormoonspiegels of de bejegening 
van haar opvoeders?” P. Cohen-Ketenis, “Genderproblematiek: Het Zwakke Geslacht Herover-
wogen, Oratie Bĳ  Aanvaarding Van Het Ambt Als Bĳ zonder Hoogleraar Aan De Universiteit 
Van Utrecht,” (1993).
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Ongeacht de humanitaire motivatie van het medisch ingrĳ pen, was het 
inherent aan het geheimhoudingsprotocol dat ervaringsdeskundigen niet 
gehoord konden worden. Dit veranderde omstreeks 1995 met de opkomst 
van internet. Ervaringsdeskundigen lieten na jaren van stilte ineens van 
zich horen, en dat was schrikken. Sommigen herinneringen waren uitermate 
verdrietig of ronduit traumatisch. Uit de controverse ontstond een polemiek 
die zich uitstrekte van de klinische praktĳ k, de medische publicaties, via 
internet en populaire media tot in de sociaal culturele wetenschappen. In 
de volgende paragraaf zal ik hier kort verslag van doen.

1.6 Het Money-protocol betwist: de opkomst van 
ervaringskennis

De Amerikaanse endocrinoloog Jorge Daaboul raakte bekend met het 
protocol in zĳ n studententĳ d in de jaren zeventig.61 Net als generaties 
westerse studenten geneeskunde, kreeg hĳ , tĳ dens zĳ n opleiding als 
kinderarts, dit specifĳ ieke klinisch protocol als volgt uitgelegd: indien een 
kind vrouwelĳ ke indicators kreeg, dan zou dat kind ook een vrouwelĳ ke 
genderidentiteit aannemen, ongeacht de oorspronkelĳ ke geslachtelĳ ke 
kenmerken.62 De opvoeding en het uiterlĳ k van externe genitaliën werden 
als cruciale “indicatoren” voor de ontwikkeling van een mannelĳ ke- of 
vrouwelĳ ke genderidentiteit gezien. Een stabiele genderidentiteit en een 
“positieve psychosociale aanpassing” vereisten een geslachtelĳ k voorkomen 
dat overeenkwam met de toegewezen gender.63

Een geslachtsvariatie werd in het Money-protocol gezien als een patholo-
gische afwĳ king die genezen kon worden. In die bĳ zondere gevallen waarin 
de geslachtsanatomie geen uitsluitsel kon geven over de vraag of het kind 
een jongen of een meisje was, ging het zelfs om een medisch spoedgeval. 
Binnen 48 uur moest de meest optimale gender voor opvoeding van het kind 
bekend zĳ n. De grootte van de penis was dan doorslaggevend. Of zoals de 
Nederlandse arts A. Vos het uitlegde in 1975: “Indien geen functionerende 
phallus kan worden geconstrueerd, verdient het de voorkeur het individu 

61 Jorge Daaboul, “Does the Study of History Afffect Clinical Practise? Intersex as a Case Study: 
The Physician’s View” (paper presented at the American Association for the History of Medicine, 
Bethesda, May 19 2000).
62 Ibid. J. Daaboul and J. Frader, “Ethics and the Management of the Patient with Intersex: A 
Middle Way,” Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 14 (2001).
63 Stein et al., “A Newborn Infant with a Disorder of Sexual Diffferentiation.”
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als vrouw te beschouwen.”64 Met behulp van chirurgie konden genitaliën 
een eenduidig mannelĳ k of eenduidig vrouwelĳ k uiterlĳ k gegeven worden. 
Gesloten schaamlippen konden worden geopend, een gespleten scrotum 
gesloten, een vergrote clitoris gereduceerd en een micropenis kon naar 
voren worden gehaald. Een plasbuis die niet aan het einde van de penis 
eindigde, kon worden verlengd en een vagina kon met transplantatiehuid 
of een stukje darm gevormd worden.

Als arts in opleiding leerde Daaboul dat het verwezenlĳ ken van een 
“gewaarborgde” genderidentiteit van het “grootste belang” was.65 Het was 
algemeen geaccepteerd om met het achterhouden van kennis twĳ fel bĳ  de 
ouders over de klinisch toegewezen gender te voorkomen.66 Hun opvoeding 
van de kinderen werd namelĳ k als belangrĳ ke “indicator” voor de vorming 
van die “gewaarborgde” genderidentiteit gezien. Bovendien, zo herinnert 
Daaboul zich, was het belangrĳ k dat het kind zelf de toegewezen gende-
ridentiteit niet in twĳ fel zou trekken. Daarom werd informatie over de 
medische ingrepen, de diagnose en de medische dossiers voor de “patiënt” 
achtergehouden. Daaboul vertelt dat hĳ  zich, net als sommige andere artsen 
die dit protocol in praktĳ k brachten, ongemakkelĳ k voelde.67 Het achter-
houden van informatie was ook al in de jaren 1970 in strĳ d met de medisch 
ethische principes van zelfbeschikkingsrecht en recht op informatie.68

Tot halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw waren geen 
egodocumenten en geen medische verhalen over volwassenwording na 
medische interventies in de geslachtsvariatie bekend. Toen begonnen in 
de Verenigde Staten enkele ervaringsdeskundigen hun soms schokkende 

64 A. Vos, “Pseudohermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119 (1975). Zie 
ook: F. de Zegher et al., “Diagnostiek Van Mannelĳ k Pseudohermafroditisme Bĳ  De Pasgeborene,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986).
65 Daaboul and Frader, “Ethics and the Management of the Patient with Intersex: A Middle 
Way.”, Daaboul, “Does the Study of History Afffect Clinical Practise? Intersex as a Case Study: 
The Physician’s View”.
66 Er is sprake van een genderdysforie, wanneer iemand zich niet kan vinden met de door een 
cultuur toegewezen gender. Peggy T. Cohen Kettenis and Friedemann Pfäfff lin, Transgenderism 
and Intersexuality in Childhood and Adolescence, Making Choices, ed. Alan E. Kazdin, vol. 46, 
Developmental Clinical Psychology and Psychiatry (London: Sage Publications, 2003). “The 
main goal for clinicians working with intersex patients is to facilitate successful psychosocial 
adjustment” Sarah Creighton, “Surgery for Intersex,” Journal for the Royal Society of Medicine 
94 (2001).
67 Daaboul and Frader, “Ethics and the Management of the Patient with Intersex: A Middle 
Way.” Kenneth Kipnis and Milton Diamond, “Pediatric Ethics and the Surgical Assignment of 
Sex,” Journal of Clinical Ethics 9, no. 4 (1998).
68 Guy Widdershoven, Ethiek in De Kliniek, Hedendaagse Benaderingen in De Gezondheidsethiek 
(Amsterdam: Boom, 2000).
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ervaringen met het medisch ingrĳ pen en de geheimhouding op het toen 
nieuwe medium internet te publiceren.69 Uit hun verhalen bleek dat het 
optimale-gender-voor-opvoeding-protocol oftewel het Money-protocol 
niet altĳ d de gewenste resultaten had opgeleverd. Sterker nog, sommigen 
ervaringsdeskundigen spraken van traumatische ervaringen in de medische 
praktĳ k en schrikbarend slechte ervaringen met de genitaaloperaties. Zĳ  
herinnerden zich mensonterende situaties waarbĳ  meerdere artsen tege-
lĳ kertĳ d hun genitaliën bekeken en betasten, waarna pĳ nlĳ ke operaties 
met nog pĳ nlĳ kere complicaties en moeizaam genezingsproces volgden.

De bekendste ervaringsdeskundige van het eerste uur was de Ameri-
kaanse mensenrechtenactivist Cheryl Chase, pseudoniem van Bo Laurent. 
Zĳ  was de eerste die van het internet gebruik maakte om lotgenoten op te 
sporen en haar ervaringen kenbaar te maken. In interviews vertelde Chase/
Laurent, dat zĳ  tot 18 maanden als jongen was beschouwd, totdat op basis 
van de te korte lengte van de penis werd besloten dat zĳ  toch beter een 
meisje kon zĳ n. Op aanraden van de artsen waren de ouders verhuisd om 
dit niet aan buren en bekenden uit te hoeven leggen. In haar volwassenwor-
ding vermoedde ze al dat ze “anders” was door de ziekenhuisbezoeken, de 
fluistergesprekken van haar ouders en artsen en de mysterieuze operaties. 
Haar ouders hadden ooit een zoontje gehad van dezelfde leeftĳ d als zĳ . 
Bovendien, op de plek waar vrouwen een clitoris hadden, had zĳ  een lit-
teken. Toen ze eenentwintig was, kreeg ze haar medisch dossier te zien. Naar 
haar operatie werd verwezen met de term “clitorectomie”.70 Tot haar 35ste 
deed zĳ  niets met deze informatie, tot zĳ  na een burn-out haar medische 
diagnose en behandeling verder uitzocht. Nu begreep ze dat zĳ  zelf dat 
verdwenen broertje was geweest.71 Ze was gechoqueerd en boos.72

Laurent vermoedde dat ze niet de enige was. Ze publiceerde in 1993 
een open brief in het wetenschappelĳ ke tĳ dschrift Science en onderte-
kende met de door haar in het leven geroepen vereniging Intersex Society 
of North America (ISNA).73 Alhoewel het enige wat ze had een postbus was, 
reageerden een paar lotgenoten. Vanaf dat moment, werd met traditionele 

69 Lahood, “Intersexion.” Zie ook: www.isna.org, Bodieslikeours.org Alice Domurat Dreger, 
ed., Intersex in the Age of Ethics (Hagerstown: University Publishing Group, 1999).
70 Cheryl Chase, “Afffronting Reason,” in Looking Queer: Image and Identity in Lesbian, Bisexual, 
Gay and Transgendered Communities, ed. Dawn Atkins (New York: Harrington Park Press, 1998). 
(p. 206)
71 Lahood, “Intersexion.”
72 Ibid.
73 Cheryl Chase, “Letters from Readers,” The Sciences, July/August 1993. ISNA.org werd op 31 
oktober 1994 geregisteerd. (bron: netwerkgesprekken)
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media en later via internet voor het eerst een grote groep Amerikaanse 
ervaringsdeskundigen gemobiliseerd.74

De kritiek die Amerikaanse voormalige “patiënten”, bĳ  monde van de 
ISNA uitten, was gericht op het feit dat zĳ  niet of onjuist waren voorgelicht 
over hun geslachtsvariaties en de medische interventies. Bovendien werd 
het hen nog steeds moeilĳ k gemaakt hun medisch dossier in te zien.75 Zĳ  
wezen erop dat zĳ  zich door de geheimzinnigheid omtrent hun lichaam en 
de medische interventies ontmenselĳ kt voelden. De onbedoeld negatieve 
resultaten werden toegeschreven aan herhaaldelĳ k onderzoek van de geni-
taliën in hun kindertĳ d, vaak in bĳ zĳ n van meerdere artsen tegelĳ kertĳ d, 
gebrek aan psychische begeleiding, stigma, taboe, geheimhouding en 
isolatie van lotgenoten. Ook wezen zĳ  op het gebrek aan medisch lange-
termĳ nonderzoek. Zĳ  deden verslag van onvolkomen seksueel functioneren 
als gevolg van schaamte, pĳ nlĳ k littekenweefsel en schade aan zenuwen, 
veroorzaakt door intensieve en herhaalde chirurgische ingrepen aan hun 
genitaliën zonder hun toestemming.76 In de woorden van Chase/Laurent: 
“We groeiden op met zoveel schaamte dat we als volwassenen niet in staat 

Bo Laurent heeft de ISNA is sinds ongeveer 2008 ontmanteld en is nu actief voor Accord Alliance. 
Sindsdien staat haar positie onder vuur omdat zĳ  een monsterpact met het medisch regime 
gesloten zou hebben. Zie onder andere http://www.intersexualite.org/
74 Sally Lehrman, “Sex Police,” Salon.com, 5 April 1999, Gary Morris, “Intersex Article,” Just 
Out, January 2003, Annalee Newitz, “They Wrecked My Genitals! When Doctors Try to Fix What 
Ain’t Broke,” Whoa! July, 27 1999, Ulysses Torassa, “Cheryl Chase, Medical Activist: Boy or Girl? 
Advocate for Intersex Children Influences Attitudes,” Profĳile, August 4 2002. Chase, “Letters 
from Readers.” Miriam van der Have and Margriet van Heesch, Interview with Betsy Driver June 
10 (Amsterdam: 2014).
75 Cheryl Chase, “Rethinking Treatment for Ambiguous Genitalia,” Pediatric Nursing 25, no. 4 
(1999), Cheryl Chase, “Surgical Progress Is Not the Answer to Intersexuality,” in Intersex in the 
Age of Ethics, ed. Alice Domurat Dreger (Hagerstown, Maryland: University Publishing Group, 
1999). Zie ook: S. Creighton et al., “Medical Photography: Ethics, Consent and the Intersex 
Patient,” in BJU international (2002), Sarah Creighton, Catherine L. Minto, and Stuart J. Steele, 
“Cosmetic and Anatomical Outcomes Following Feminising Childhood Surgery for Intersex 
Conditions,” Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology 14, no. 3 (2001), Minto et al., “Clitoral 
Surgery and Sexual Outcome in Intersex Individuals.”, Minto et al., “The Efffect of Clitoral Surgery 
on Sexual Outcome in Individuals Who Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: 
A Cross-Sectional Study.”
76 Creighton et al., “Medical Photography: Ethics, Consent and the Intersex Patient.”, Creighton, 
Minto, and Steele, “Cosmetic and Anatomical Outcomes Following Feminising Childhood 
Surgery for Intersex Conditions.”, Minto et al., “Clitoral Surgery and Sexual Outcome in Intersex 
Individuals.”, Minto et al., “The Efffect of Clitoral Surgery on Sexual Outcome in Individuals Who 
Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: A Cross-Sectional Study.” C.L. Minto, L.M. 
Liao, and S.M. Creighton, “Sexual Function in Women with Complete Androgen Insensitivity 
Syndrome,” Fertility and Sterility 80, no. 1 (2003).
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waren onze ervaringen openlĳ k te delen en het fenomeen interseksualiteit 
onzichtbaar bleef.”77

Echter, ook in de neurobiologische wetenschap werd er getwĳ feld aan 
de geldigheid van het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol. De Ame-
rikaanse bioloog Milton Diamond had van een BBC documentaireteam 
gehoord dat het jongetje John, niet meer als het meisje Joan zou leven.78 
Hĳ  publiceerde hier ook over, maar dat had geen enkele impact.79 De John/
Joan-casus bleef onbetwist als referentie voor het optimale-gender-voor-
opvoeding-protocol. Sindsdien had Diamond geprobeerd John/Joan zelf 
terug te vinden. Hĳ  zette hiertoe advertenties in vakbladen. Het zou echter 
tot 1993 duren voordat de betrokken psychiater Keith Sigmundson contact 
met hem opnam. Het kind wiens echte geboortenaam Brandon (als meisje: 
Brenda) Reimer was, bleek zich nooit als meisje ervaren te hebben. Sterker, 
hĳ  leefde vanaf zĳ n veertiende, vanaf de dag dat hem verteld was dat hĳ  als 
jongen was geboren, onder de zelf gekozen naam David. Ook Money wist 
hiervan, maar had nagelaten dit te vermelden in zĳ n beroemd geworden 
bespreking van de casus. Drie jaar later, in 1996 werd de rectifĳ icatie van 
de John/Joan-casus wereldnieuws.80 Reimer verkocht zĳ n memoires en 
verscheen, getrouwd en stiefvader van drie kinderen, in februari 2000 in de 
wereldwĳ d uitgezonden Amerikaanse talkshow The Ophra Winfrey Show.81 
Op 4 mei 2004 pleegde David Reimer na zĳ n scheiding, na het vergokken van 
het verdiende geld, zelfmoord. De belangrĳ kste les die Reimer ons leerde, 
was dat zĳ n lotgevallen de onomkeerbare medische ingrepen bĳ  kinderen 
met een geslachtsvariatie nooit konden verantwoorden.82 Diamond riep op 
alle niet-omkeerbare medische interventies wereldwĳ d te staken, tot meer 

77 “We grow up with so much shame that as adults we are not able to discuss our experience 
openly, and the phenomenon of intersexuality remains invisible.” Chase, “Afffronting Reason.” 
(p. 213)
78 Fausto Sterling, Sexing the Body.
79 Andrew Cohen, “The Boy Who Was Turned into a Girl,” in BBC Horizon (Great Britain: 2000), 
Milton Diamond, “Sexual Identity: Monozygotic Twins Reared in Discordant Sex Roles and a 
Bbc Follow-Up,” Archives of Sexual Behaviour 11 (1982), Edward Goldwyn, “The Fight to Be Male,” 
ed. BBC (1979).
80 Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Management of Intersexuality: Guidelines for 
Dealing with Persons with Ambiguous Genitalia.,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 
151 (1997), Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Sex Reassignment at Birth: A Long Term 
Review and Clinical Implications,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 150 (1997), 
Fausto Sterling, Sexing the Body.
81 John Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, 1st ed. (New York: 
Harper Collins Publishers, 2000).
82 Judith Butler, “Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexua-
lity,” GLQ: Journal of Gay and Lesbian Studies 7, no. 4 (2001).
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lange-termĳ nonderzoek uitgevoerd zou zĳ n. Maar twaalf jaar later weet 
men eigenlĳ k nog steeds niet zo goed welk protocol nu de meest positieve 
efffecten kan genereren. Of zoals een team van prominente Amerikaanse 
en Nederlandse kinderartsen in 2012 concludeerden nadat zĳ  alle medische 
lange-termĳ nonderzoeken sinds 2008 vergeleken: “[It] is clear that outcomes 
studies lack the necessary detail to base further recommendations upon, and 
further studies are needed.”.83

1.7 Alternatieve scenario’s: demedicalisering

Als alternatief scenario voor het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol 
pleitte ISNA voor toewĳ zing van de meest voor de hand liggende gender, 
zonder onomkeerbare chirurgische ingrepen, zodat de kinderen in kwestie 
later zelf een geïnformeerde keuze konden maken. Dit standpunt werd vaak 
ten onrechte uitgelegd als het propaganderen van een “derde sekse”.84 Het 
bleek, getuige de reacties van betrokken artsen, moeilĳ k voorstelbaar de 
operaties uit te stellen tot dat de persoon in kwestie mee kon beslissen. Als 
tussenweg werd door sommige artsen, zoals de Amerikaanse kinderarts 
Joel Frader, voorgesteld de ouders meer te betrekken bĳ  de klinische gen-
dertoewĳ zing. Frader dacht dat in de medezeggenschap van de ouders een 
oplossing voor het zelfbeschikkingsrecht zou liggen, maar twĳ felde daar 
later weer aan.85 Vervolgens zagen Frader en een groeiend aantal andere 
medici een oplossing in het voorstel van de ISNA af te zien van medische 
interventies totdat het kind zelf mee kon beslissen.

Toch bleven veel artsen de kritiek van de ISNA en medisch specialisten 
diskwalifĳ iceren als “biased”.86 Hun visie zou een kleine groep ontevreden 
mensen vertegenwoordigen die niet representatief was. Maar, of de genees-
kundige steekproeven minder biased waren, was de vraag. De “onderzoeks-
populaties” in de medische publicaties waren tot de jaren 2003 vaak niet 
groter dan tien en veel casusbesprekingen waren zelfs gebaseerd op maar 

83 Peter A. Lee et al., “Review of Recent Outcome Data of Disorders of Sex Development (Dsd): 
Emphasis on Surgical and Sexual Outcomes.,” Journal of Pediatric Urology 8, no. 6 (2012).
84 Jannetje Koelewĳ n, “Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel 
Worden Geopereerd,” NRC Handelsblad, 23 juli 2005. Veldwerkonderzoek lezing Dick Swaab 
AMC 2-2-2005.
85 Joel Frader and et al., “Health Care Professionals and Intersex Conditions,” Archives of 
Pediatric and Adolescent Medicine 158 (2004).
86 Veldwerkgesprekken genderteams VU, AMC en Sophia Kinderziekenhuis (2000-2003). 
Gesprek met Froukje Slĳ per (2001) Veldwerkgesprekken AISNederland.
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één “patiënt”.87 Daarnaast was de leeftĳ d van de respondenten meestal niet 
ouder dan 21 jaar. Geconfronteerd met de twĳ fel over de representativiteit 
van medisch onderzoek, werd door sommige artsen een nieuw bezwaar op-
geworpen tegen het voorstel kinderen mee te laten beslissen. Het argument 
luidde dat alhoewel geen lange-termĳ nonderzoek bestond naar vroegtĳ dig 
ingrĳ pen, zĳ  inspraak van de kinderen niet aandurfden, omdat daarnaar 
eerst lange-termĳ nonderzoek gedaan moest worden.88

Sinds de jaren 1990 verdiepten ook sociaal-culturele wetenschappers zich 
in geslachtsvariaties. In het begin concentreerden de meeste publicaties zich 
op de “hermafrodiet” in lang vervlogen tĳ den of in verre landen en exotische 
culturen.89 Halverwege de jaren negentig begonnen sociaal-culturele onder-
zoekers zich meer te richten op de medische en culturele praktĳ ken in het 
heden en in de westerse cultuur.90 Theoretici zoals Michel Foucault, Anne 

87 Jane Macnaughton, “Anecdote in Clinical Practice,” in Narrative Based Medicine, ed. Trisha 
and Hurwitz Greenhalgh, Brian (London: BMJ, 1998 (2000)).
88 Veldwerkonderzoek 2000-2006
89 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 
1990), Lorraine Daston and Katherine Park, “The Hermaphrodite and the Orders of Nature: 
Sexual Ambiguity in Early Modern France,” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 1 (1995), 
Julia Epstein, “Either/or—Neither/Both: Sexual Ambiguity and the Ideology of Gender,” Genders 
7 (1990), Ann Rosalind Jones and Peter Stallybrass, “Fetishizing Gender: Constructing the Her-
maphrodite in Renaissance Europe,” in Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, 
ed. Julia Epstein and Kristina Straub (New York: Routledge, 1990), Thomas Laqueur, Making 
Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge/London: Harvard University Press, 
1990), Geertje Mak, Mannelĳ ke Vrouwen. Over De Grenzen Van Sekse in De Negentiende Eeuw 
(Amsterdam/Meppel: Boom, 1997), Iain Morland, “Is Intersexuality Real?” Textual Practice 
15, no. 3 (2001), Ornella Moscucci, “Hermaphroditism and Sex Diffference: The Construction 
of Gender in Victorian England,” in Science and Sensibility. Gender and Scientifĳic Enquiry, ed. 
Marina Benjamin (Oxford, Cambridge: Blackwell, 1991), Ines Orobio de Castro, Made to Order, 
Sex/Gender in a Transsexual Perspective (Amsterdam: Het Spinhuis, 1993).
90 Morgan Holmes, Intersex, a Perilous Diffference (Selinsgrove: Susquehanna University Press, 
2008), Morgan Holmes, “Is Growing up in Silence Better Than Growing up Diffferent?” Chrysalis, 
Fall/Winter 1997. Kessler, Lessons from the Intersexed, Kessler, “The Medical Construction of 
Gender: Case Management of Intersexed Infants.”, Suzanne J. Kessler, “Doctor Knew Best (Review 
of Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex),” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 
6, no. 2 (2000). Iain Morland, “Is Intersexuality Real?” Textual Practice 15, no. 3 (2001), Eve Kosofsky 
Sedgwick, “Epistemology of the Closet,” in Epistemology of the Closet (Los Angeles: University 
of California Press, 1990), Eve Kosofsky Sedgwick, “How to Bring Kids up Gay: The War on Ef-
feminate Boys,” in Curiouser. On the Queerness of Children, ed. Steven Bruhm and Natasha Hurley 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004). Dreger, “Ambiguous Sex - or Ambivalent 
Medicine? Ethical Issues in the Treatment of Intersexuality.”, Alice Domurat Dreger, Hermaphro-
dites and the Medical Intervention of Sex (Cambridge, London: Harvard University Press, 1998), 
Alice Domurat Dreger, “Shifting the Paradigm of Intersex Treatment,” in Gender Identity: The 
Ultimate Teen Guide, ed. Cynthia Winfĳ ield (New York: Rowan & Littlefĳ ield Publishers, 2005).
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Fausto Sterling, Morgan Holmes, Alice Dreger, Eve Kosovsky Sedgewick, 
Judith Butler, Ian Morland en Sussane Kessler wezen op de historiciteit 
en gesitueerdheid van geslachtsvariaties en de normatieve invulling van 
mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid. Zĳ  concentreerden zich op de culturele 
mechanismen die variaties op mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid naar het pa-
thologische domein hadden verbannen.91 De medische interventies stonden 
volgens deze theoretici in dienst van het veiligstellen van de heteroseksuele 
matrix waarin geslachtsvariaties gedisciplineerd dienden te worden.92 Het 
gevolg was een verdieping van de problematiek en het zichtbaar worden van 
het homofobe karakter van het medisch ingrĳ pen. Een serieuze dialoog tus-
sen medische kennis, cultuurkritiek en ervaringsdeskundige kennis kwam 
voorzichtig op gang, maar werd en wordt vertraagd door wederzĳ ds onbegrip.

De veel gehoorde conclusie van cultureel wetenschappelĳ k onderzoek 
was dat kinderen zelf moesten kunnen kiezen voor eventuele medische 
ingrepen. Dit stuitte op weerstand bĳ  sommige medische wetenschappers 
en clinici, die zich dit soort vrĳ heid alleen konden voorstellen met pĳ nlĳ ke 
gevolgen. Zĳ  stelden zich dingen voor als verstoting door ouders en leef-
tĳ dsgenoten en een mogelĳ ke identiteitscrisis of depressie.93 In 2006 formu-
leerden clinici een nieuw protocol dat volledige informatievoorziening aan 
de ouders en het betrekken van ouders bĳ  de eventuele gendertoewĳ zing 
voorschreef.94 De “patiënten” zouden naar gelang hun leeftĳ d en hun vragen 
geleidelĳ k “een zo volledig mogelĳ ke uitleg” moeten krĳ gen.95

De nieuwe consensus bevatte het advies kinderen met geslachtsvariaties 
meer autonomie en dus keuzevrĳ heid te geven. Voortĳ dige gendertoewĳ zing 
en medische interventies zouden tot het minimum beperkt moeten worden. 
Nieuwe ethische dilemma’s kwamen op: hoe bĳ voorbeeld het uiterlĳ k van 
de atypische geslachtsanatomie voor leeftĳ dsgenoten verborgen te houden? 

91 Fausto Sterling, Sexing the Body. Dreger, Hermaphrodites. Kessler, Lessons from the Inters-
exed. Preves, Intersex and Identity, the Contested Self. Holmes, Intersex, a Perilous Diffference. 
Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Michel Foucault, Herculine 
Barbin. Mĳ n Herinneringen, trans. Kees Jongenburger (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982), 
Morgan Holmes, “Medical Politics and Cultural Imperatives: Intersexuality Beyond Pathology 
and Erasure” (Master’s Thesis, York University, 1994), Morland, “Is Intersexuality Real?”
92 Zie voor een uitwerking van deze discussie hoofdstuk 2. 
93 Edmund G. Howe, “What Should Careproviders Do Now,” in Intersex in the Age of Athics, ed. 
Alice Domurat Dreger (Hagerstown: University Publishing Group, 1999).
94 Een informant van AISNederland vertelde dat de twee ervaringsdeskundigen Laurent en een 
vertegenwoordigster van AISSG-UK teleurgesteld van de consensus bĳ eenkomst terugkwamen. 
Hun inspraak beperkte zich tot in een van de medisch experts aparte kamer op een vel papier 
te schrĳ ven waarom lotgenotencontact belangrĳ k was. (Veldwerkgesprekken, December 2011)
95 Lee, Houk, and Hughes, “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders.”
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En moet dit eigenlĳ k wel verborgen worden gehouden? Of hoe de klas- en 
leeftĳ dsgenoten in te lichten? Zouden kinderen kunnen omgaan met de ge-
slachtsvariatie van een leeftĳ dsgenoot? Op welke leeftĳ d kan een kind goed 
geïnformeerde keuzen voor of tegen medische ingrepen maken? Wie kan 
kiezen? Behandelaars, ouders of kind? Wanneer kan men kiezen? Hoe kan 
men kiezen? De Amerikaanse socioloog Alice Dreger ontwikkelde samen 
met de ISNA een schema om het verschil tussen het conventionele zorg-
model en het door hun voorgestelde zorgmodel te laten zien (zie tabel 1.3).

Tabel 1.3  Vergelijking van het Money-protocol en ISNA-protocol96

Vraag Conventioneel antwoord Antwoord ISNA

Wat zijn geslachtsvariaties? Afwijking en pathologisch Variatie en niet pathologisch
Is gender natuur of cultuur? Cultuur Zowel natuur als cultuur
Atypisch geslachtsanatomie? Medisch oplosbaar 

probleem
Anders, maar niet ziek

Medisch handelen? Correctie en normalisatie Psychosociale 
ondersteuning

Wanneer chirurgie? Zo snel mogelijk Alleen als kind of volwassene 
het wil

Waarom chirurgie? Maatschappelijk gewenst Zelfbeschikkingsrecht
Ongerustheid ouders? Correctieve chirurgie Psychosociale 

ondersteuning
Hoe een gender kiezen? Door arts na medische 

testen
Door kind, ouders en arts

Wie is raadgever? Kinderartsen/psycholoog Arts, psycholoog, familie, 
lotgenoten

Informatie aan “patiënt”? Niet of zo weinig mogelijk Alle mogelijke informatie

Om meer inzicht te geven in het heteronormatieve en gender-binaire 
discours waarbinnen de keuzemogelĳ kheden voor kinderen met een ge-
slachtsvariatie geëvalueerd werden, zal ik in de volgende twee paragrafen 
ingaan op medische en culturele theorie.

1.8 Polemiek in Nederland: “Onze wereld bestaat uit mannen 
en vrouwen.”

De Nederlandse Psychologe Peggy Cohen-Kettenis begon in 1987 de “eer-
ste polikliniek voor kinderen en adolescenten met genderproblemen en 

96 Dreger, “Shifting the Paradigm of Intersex Treatment.”
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intersekse condities in Europa”.97 Zĳ  was de eerste Nederlandse deskundige 
die zich de kritiek van de patiëntengroepen zoals de ISNA aantrok en in 
1993 en 2002 in haar oraties in Utrecht en Amsterdam op het tekort aan 
medisch lange-termĳ nonderzoek wees.98 Maar er bleef ook in Nederland 
onenigheid bestaan over de juiste benadering van genderopposities. In 2003 
legde de Nederlandse kinderendocrinoloog Barto Otten in Vrĳ  Nederland 
zĳ n beweegredenen voor medisch ingrĳ pen bĳ  kinderen met geslachtsva-
riaties als volgt uit: “Onze wereld bestaat uit mannen en vrouwen. En aan 
dat geslacht is onze identiteit gekoppeld. Zonder duidelĳ k geslacht geen 
identiteit. En zonder identiteit besta je niet.”99

Ook Money plaatste in zĳ n vele publicaties van de jaren zestig tot negen-
tig genderidentiteit in een normatief kader waarin mannelĳ kheid precies 
dat was wat vrouwelĳ kheid niet was en waarmee heteroseksualiteit en 
penetrerend geslachtsverkeer in causaal verband stonden.100 Samen met 
zĳ n naaste collega, de Amerikaanse kinderarts Melvin Grumbach, ging hĳ  
er eveneens vanuit dat het zich aangetrokken voelen tot vrouwen, iemand 
tot man maakte. Grumbach raadde daarom geneeskundestudenten aan 
ouders van kinderen met geslachtsvariaties de geruststelling te geven 
dat hun kind geen “risico” op homoseksualiteit liep. Money hoopte het 
leven te verbeteren van een jongetje zonder penis door het als meisje op 
te voeden, om zo heteroseksueel penetrerend geslachtsverkeer mogelĳ k te 

97 “In 1987 she started the fĳ irst outpatient clinic for children and adolescents with gender 
problems and intersex conditions in Europe (...).” Cohen Kettenis and Pfäfff lin, Transgenderism 
and Interesexuality. p. 231
98 Peggy T. Cohen Kettenis, “Geslachtofffers, Inaugurele Rede Uitgesproken Bĳ  Gelegenheid Van 
Benoeming Tot Hoogleraar Medische Psychologie,” (Amsterdam: Vrĳ e Universtiteit, medisch 
centrum, 2003), Cohen Kettenis and Pfäfff lin, Transgenderism and Interesexuality, Cohen-
Ketenis, “Genderproblematiek: Het Zwakke Geslacht Heroverwogen, Oratie Bĳ  Aanvaarding 
Van Het Ambt Als Bĳ zonder Hoogleraar Aan De Universiteit Van Utrecht.”, Cohen-Kettenis, 
“Book Review: As Nature Made Him.”
99 Barto Otten, kinderendocrinoloog aan het Sint Radboud Ziekenhuis in Nĳ megen. Otten was 
lid van een genderteam, dat verantwoordelĳ k was voor het toewĳ zen van een genderidentiteit 
aan kinderen met een geslachtsvariatie. Ingeborg van Teeseling, “Tussenmensen, Geen Man En 
Geen Vrouw,” Vrĳ  Nederland, 15 maart 2003. p. 28
100 Melvin M. Grumbach, “Abnormalities of Sex Diffferentiation,” in Pediatrics, ed. L. Emmet 
Holt (New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962). Melvin M. Grumbach and Felix A. Conte, 
“Disorders of Sex Diffferentiation,” in Williams Textbook of Endocrinology, ed. JD Wilson and 
Foster DW (Philadelphia: Saunders, 1992). J. Money, “Psychologic Disorders Associated with 
Genital Defects,” in The Biological Basis of Pediatric Practice, ed. R.E. Cooke and S. Levin (New 
York: McGraw-Hill, 1968), John Money, “Hermaphroditism and Pseudohermaphroditism,” in 
Textbook of Gynecologic Endocrinology, ed. Jay J. Gold (New York: Hoeber, 1968), John Money, 
Sex Errors of the Body (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1968).
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maken. Zaak was dan wel een vagina te construeren. Het normatieve kader 
waarin de levens van mensen met een geslachtsvariatie werden bekeken, 
was heteronormatief met de nadruk op penetratie.

Aan de medisch interventies lag dus de veronderstelling ten grondslag 
dat mensen met een geslachtsvariatie geen kans hadden op een gelukkig 
leven. Duyzings zag in 1960 in de medisch interventies de mogelĳ kheid tot 
het creëren van een “draaglĳ k en gelukkig leven”.101 Het gelukkige leven dat 
artsen wilden bieden met hun medische zorg, werd gecontrasteerd met 
het beeld van een noodlottig fĳ iguur. De Amerikaanse artsen Christopher 
Dewhust en Ronald Gordon beeldden zich in 1969 de tragiek in van de 
geboorte van een kind met een geslachtsvariatie, die zĳ  als “seksuele 
misvorming” omschreven: “[Het] roept onmiddellĳ k het beeld op van een 
hopeloze psychische misfĳit, gedoemd altĳ d te leven in eenzaamheid en 
frustratie als een seksuele freak.”102

In 1975 schreef de Nederlandse chirurg Adolf Hufffstadt: “Uiteindelĳ k 
zullen de behandelende artsen streven naar een individu, dat de mogelĳ k-
heid heeft om later gelukkig te zĳ n in het leven.”103 Maar wat is dat, een 
“draaglĳ k leven” of “gelukkig zĳ n in het leven”, en kunnen artsen mensen 
helpen “gelukkig” te worden en het leven draaglĳ k te maken? Kan in een 
medisch kader uitdrukking gegeven worden aan de gelukkige en onge-
lukkige ervaringen die zich tĳ dens een leven voor kunnen doen? Het zĳ n 
vragen die niet simpelweg te beantwoorden zĳ n. Hufffstadt had evenwel 
een duidelĳ k idee van wat dat in moest houden: “In de praktĳ k zal voor een 
bepaalde patiënt het geslacht worden gekozen, waarbĳ  de minste moei-
lĳ kheden worden verwacht, zowel bĳ  het opgroeien als kind, als later als 
volwassen individu en eventueel ook huwelĳ kspartner.”104 Vaker verwezen 
Nederlandse casus-besprekingen van kinderen met een geslachtsvariatie 
naar een voorgenomen of voltrokken huwelĳ ksceremonie om het succes 
van de klinische gendertoewĳ zing te illustreren.105

101 Duyzings, “Testiculaire Feminisatie.”, Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  
Kinderen. Ik heb met veel plezier de voornamen van de geciteerde artsen proberen terug te 
vinden, maar door de traditie alleen de voorletter te gebruiken in medische publicaties is dit 
niet altĳ d gelukt.
102 “(...) is a tragic event which immediately conjugeer up visions of a hopeless psychosociaal 
misfĳ it doomed always to live as a sexual freak in oneliners and frustration.”
Christopher J. Dewhurst and Ronald R. Gordon, The Intersexual Disorders (London: Balliere, 
Tindall & Cassell, 1969).Geciteerd in: Holmes, Intersex, a Perilous Diffference. (p. 140)
103 Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen. (p. 71) [cursief toegevoegd] 
Hufffstadt was Hooglereaar plastische chirurgie aan de Rĳ ks Universiteit van Groningen.
104 Ibid. (p. 71) [cursief toegevoegd]
105 Zie bĳ voorbeeld de vele casus besprekingen van Lamaker. Lamaker, “Hypospadie”.
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In 1994 verwoordden de Nederlandse kinderpsycholoog Froukje Slĳ per en 
haar interdisciplinaire team het taboe op homoseksualiteit. In een medische 
publicatie over omgang met de ouders van “pasgeborenen met abnormale 
genitale ontwikkeling” stelden zĳ : “Ouders zullen zich gerustgesteld voelen 
wanneer zĳ  horen dat hun dochter heteroseksualiteit kan ontwikkelen, net 
als andere kinderen.”106

In het gevolgde paradigma werd niet alleen niet-heteroseksuele seksu-
aliteit uitgesloten, ook niet-penetrerende seksuele handelingen moesten 
het af leggen. De chirurgische interventies waren niet alleen gericht op 
cosmetische resultaten, maar ook op het functioneren van de genitaliën 
voor heteroseksueel penetrerend geslachtsverkeer. In de evaluatie van 
atypische genitaliën zou een penis kleiner dan 2,5 centimeter niet geschikt 
zĳ n voor heteroseksueel geslachtsverkeer.107 Wanneer een kind als meisje 
werd opgevoed, was de leidraad een vagina van minimaal 0,8 centimeter 
en een clitoris kleiner dan 0,9 centimeter.108

Uitgaande van oppositioneel gedefĳinieerde noties van mannelĳ kheid en 
vrouwelĳ kheid vormen geslachtsvariaties een cultureel probleem. Medische 
interventies zĳ n eerder sociale interventies en daardoor onnodig, meenden 
culturele analytici. Maar de Nederlandse uroloog Tom de Jong vond dat nu 
precies zĳ n taak: “Geneeskunde voert uit wat maatschappelĳ k gewenst 
wordt, niet alleen wat medisch noodzakelĳ k is.”109 Dus medisch ingrĳ pen 
in geval van een geslachtsvariatie was volgens De Jong noodzakelĳ k, juist 
omdat de cultuur dat vereiste.

In 2006 werd in het consensusstatement over de medische behandeling 
van geslachtsvariaties nog steeds het belang van het huwelĳ k voor een 
“gelukkig” leven onderstreept. Voor een evaluatie van de “kwaliteit van 

106 “Parents will feel reassured when they know that their daugther can develop hterosexuality, 
just like other children (...).”
 Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital Development Assigned the Female Sex: Parent 
Counseling.” (p. 15)
107 “Bepaalde auteurs bevelen aan om het kind het vrouwelĳ ke geslacht toe te kennen bĳ  een 
penislengte die bĳ  de geboorte meer dan 3 standaarddeviaties onder het gemiddelde ligt of 
bĳ  onvoldoende efffect van testosteronbehandeling.” G.G. Massa, V. Langenhorst, W. Oostdĳ k, 
en J.M. Wit Micropenis bĳ  kinderen, etiologie, diagnostiek en therapie in NTG, 1997, 141 (11) 
(511-515) p. 514. Zie ook: Kessler, Lessons from the Intersexed, Kessler, “The Medical Construction 
of Gender: Case Management of Intersexed Infants.”, Kessler, “Doctor Knew Best (Review of 
Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex).”
108 Uitspraak voorzitter AISNederland Miriam van de Have. Donkervoort, Reniers, and Dĳ kstra, 
Avro Vinger Aan De Pols: Interseksualiteit. Zie ook: Dreger, “Ambiguous Sex - or Ambivalent 
Medicine? Ethical Issues in the Treatment of Intersexuality.”, Kessler, Lessons from the Intersexed, 
Kessler, “The Medical Construction of Gender: Case Management of Intersexed Infants.”
109 Tom de Jong, “Chirurgen Niet Snĳ graag,” NRC Handelsblad, 24 mei 2003.

PROEF 1



“ER WORDT VEEL OVER ONS GESPROKEN EN WEINIG MET ONS” 39

leven” werd de heteronormativiteit verlaten. De schrĳ vers van de consensus 
benadrukken de mogelĳ kheden van “verliefdheid, verkering, aantrekking, 
in staat zĳ n intieme relaties aan te gaan, seksueel functioneren en “de 
mogelĳ kheid te trouwen en kinderen op te voeden, ongeacht de biologisch 
geslachtelĳ ke indicatoren”.110 Het is nog niet duidelĳ k in hoeverre de nieuwe 
consensus de medisch praktĳ k heeft beïnvloed. Bovendien blĳ kt het voor 
veel ouders en artsen moeilĳ k voor te stellen kinderen zelf hun genderiden-
titeit en het geseksueerde uiterlĳ k te laten kiezen.

De premisse dat mensen met geslachtsvariaties het moeilĳ ker hadden 
gelukkig te worden, was ook in de culturele studies terug te vinden. In de 
volgende paragraaf zal ik daarop ingaan.

1.9 Ook in culturele theorieën moeite met de ‘hermafrodiet”

In culturele analyse wordt vaak nog gesproken van “de hermafrodiet”.111 In 
1991 publiceerde de Amerikaanse literatuurwetenschapper Roger Porter 
bĳ voorbeeld een structuralistische analyse van de memoires van de 
Franse Abel/Alexina Barbin.112 Barbin maakte in 1868 op 30-jarige leeftĳ d 
een einde aan zĳ n/haar leven en liet een schrift met memoires achter. 
Hierin deed Barbin verslag van zĳ n/haar opgroeien als meisje en de la-
tere volwassenwording als jongeman. Naar aanleiding van terugkerende 
buikklachten, stelde een arts vast dat Barbin last had van niet ingedaalde 
testis en zodoende beter als man door het leven kon gaan. In samenspraak 
met Barbin, werd het geslacht bĳ  de burgerlĳ ke stand, via een rechtszaak 
veranderd in mannelĳ k. Barbin moest daarom de functie van onderwĳ zeres 
op een meisjesschool neerleggen en om een schandaal te voorkomen, ook 

110 Lee, Houk, and Hughes, “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders.”
111 Dreger, Hermaphrodites, Michel Foucault, Herculine Barbin, Being the Recently Discovered 
Memoirs of a Nineteenth-Century Hermaphrodite, trans. Richard McDougall (New York: Colop-
hon, 1980), Gilbert H. Herdt and Julian Davidson, “The Sambia “Turnim-Man”: Sociocultural and 
Clinical Aspects of Gender Formation in Male Pseudohermaphrodites with 5-Alpha Reductase 
Defĳ iciency in Papua New Guinea,” Archives of Sexual Behavior 17, no. 1 (1988), Kessler, “Doctor 
Knew Best (Review of Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex).”, Mak, Doubting Sex, 
Inscriptions, Bodies and Selves in Nineteenth-Century Hermaphrodite Case Histories, Ursula 
Mittwoch, “Males, Females, and Hermaphrodites,” Annals of Human Genetics 50 (1985), Moscucci, 
“Hermaphroditism and Sex Diffference: The Construction of Gender in Victorian England.”
112 Michel Foucault, Herculine Barbin Dite Alexina B. (Saint Almond: Éditions Gallimard, 1978), 
Roger Porter, “Figuration and Disfĳ igurement: Herculine Barbin and the Autobiography of the 
Body,” in Autobiography and Questions of Gender, ed. Shirley Neuman (London: Frank Cass & 
Co, 1991).
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zĳ n/haar geliefde verlaten. Het opbouwen van een nieuw sociaal leven en 
een carrière als man vielen zwaar. Immers, Barbin was opgeleid tot docent 
aan meisjesscholen en kon dit beroep niet meer uitoefenen.

Porter kan in zĳ n analyse van de memoires maar niet beslissen of Barbin 
nu een man of een vrouw was. Telkens als Porter een typisch “vrouwelĳ ke 
passieve” schrĳ fstĳ l herkent, kan hĳ  ook een typische “agressieve man-
nelĳ ke” schrĳ fstĳ l herkennen: “Barbin wordt door anderen veroordeeld zĳ n 
vrouwelĳ ke aspecten af te wĳ zen en is door instinct geneigd zĳ n mannelĳ ke 
aspecten te ontkennen.”113 Porter kan de verteller echter niet enkel pas-
siviteit of rechtlĳ nige agressiviteit toeschrĳ ven en daarom concludeerde 
hĳ  dat de “hermafrodiet” gevangen zat in “zĳ n” anatomie: “[D]ubbel maar 
uiteindelĳ k nergens, zonder een echt zelf omdat hĳ  geen eenduidige gender 
heeft.” Daar voegde hĳ  aan toe: “Wat misogynie in een man kan zĳ n, wordt 
zelfhaat, masochisme en uiteindelĳ k zelfmoord.”114 Daarom meende Porter 
ook dat de zelfmoord de enige oplossing was voor “dat oneindig gespleten 
bewustzĳ n”.115 Porter concludeert: “Barbins werk positioneert hem als een 
uniek tegennatuurlĳ k wezen, onmogelĳ k imiteerbaar want zo monsterlĳ k. 
De omdraaiing is een wrede grap, en Barbin weet dat we niet met hem mee 
kunnen gaan.”116

Ook de Amerikaanse literatuurwetenschapper Shirley Neuman con-
cludeerde na een analyse dat de subjectpositie van Barbin onhoudbaar 
was117: “Er is geen traditie voor Barbin om te volgen, er zĳ n geen kant en 
klare structuren die zĳ n leven hadden kunnen ontrafelen, laat staan om 
hem een coherente identiteit te geven.”118 Neuman kwalifĳ iceerde Barbins 
memoires derhalve als een “daad van vergetelheid”. Het falen van iedere 
poging een stelling in te nemen ten aanzien van Barbins sekse/gender en 
seksualiteit maakte de memoires voor Porter en Neuman tot een verwarrend 
en verstorend geheel. Porter en Neuman hadden daarom vergelĳ kbare 

113 Porter, “Figuration and Disfĳ igurement: Herculine Barbin and the Autobiography of the 
Body.” (p. 127)
114 “What might be misogyny in a male becomes self-hatred, masochism, and eventually 
suicide.” Ibid. (p. 127)
115 Ibid. (p. 133)
116 “Barbin’s work presents him as a unique unnatural creature, unable to be imitated because 
so monstrous. The conversion is a cruel joke, and Barbin knows we cannot join him.” Ibid. (p. 134)
117 Zie ook Mak, Mannelĳ ke Vrouwen. Over De Grenzen Van Sekse in De Negentiende Eeuw, Shirley 
Neuman, “Autobiography, Bodies, Manhood,” in Autobiography and Questions of Gender, ed. 
Shirley (ed.) Neuman (London: Frank Cass & Co, 1991).
118 “There is no tradition for Barbin to follow, no ready to hand structures that could emplot 
his life, left alone give him a coherent identity.” Neuman, “Autobiography, Bodies, Manhood.” 
(p. 135)
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verklaringen voor Barbins suïcide. Porter is van mening dat de dood het 
“enige resultaat” was van het “hermafrodiete ego”. In zĳ n lezing was de dood 
“de genezing” voor Barbins “oneindig gefragmenteerde ziel”, en Neuman zag 
de zelfmoord als de “enige uitweg”. De tot droefheid stemmende conclusies 
echoën de eenzame seksuele freak die de artsen Dewhurst en Gordon zich 
in 1969 hadden voorgesteld.

Tot aan halverwege jaren negentig was het verhaal van Barbin het enige 
bekende egodocument van een ervaringsdeskundige. Toen Foucault het 
dagboek in de jaren zeventig opnieuw uitgaf om het aan de vergetelheid 
te onttrekken, genereerde het wel een cultstatus, maar bleven de acade-
mische analyses van Porter en Neuman dominant. Dit is tegengesteld aan 
de intenties waarmee Foucault het dagboek opnieuw liet uitgeven. In een 
oudere Franse uitgave is een flaptekst van de fĳ ilosoof afgedrukt waarin hĳ  
oproept mensen zoals Barbin terug te vinden. “Hun kielzog waarmee zĳ  zich 
richting vergetelheid spoedden te volgen” en de “bĳ na vergeten” verhalen na 
te vertellen. In het verlengde van deze oproep heb ik mĳ  toegelegd op het 
documenteren van de levensnarratieven van Nederlanders zoals Barbin. De 
kennis en belevingen van Nederlanders met een geslachtsvariatie moeten 
aan de vergetelheid onttrokken worden.

1.10 In het kielzog van de levensverhalen

Sinds de jaren 1950, met de toename in genetische endocrinologische en 
chirurgische kennis en technologie, ontstond de mogelĳ kheid geslachts-
variaties op steeds vroegere leeftĳ d te ‘genezen’. Het behoeden voor even-
tuele moeilĳ kheden met het ‘anders zĳ n’, werd gemotiveerd door zowel 
goede bedoelingen als door het veiligstellen van de norm voor eenduidige 
heteroseksuele mannen- en vrouwenlichamen en daaraan gekoppelde 
identiteiten. Het medisch protocol was gebaseerd op kennis over en normen 
voor mannen, vrouwen en seksualiteit. Echter, deze normen verschoven 
in de loop der tĳ d en ook het protocol veranderde. In de jaren 1990 werd 
duidelĳ k dat het gevoerde “optimale-gender-voor-opvoeding-protocol” 
zowel epistemologische als ethische dilemma’s had veroorzaakt. Kon een 
gender identiteit gemanipuleerd worden middels opvoeding en operaties 
nu de John/Joan casus frauduleus bleek? Het bleek een casuïstische 
bewĳ svoering van een niet op wetenschappelĳ k onderzoek gebaseerde 
hypothese. Hadden de operaties het gewenste efffect? Op welke leeftĳ d 
moesten welke medisch ingrepen uitgevoerd worden? Hoe werd dit alles 
voor het kind achtergehouden? Hoe de ouders hierbĳ  te begeleiden? Op 
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basis van welke kennis werd medisch gehandeld gezien het grote tekort 
aan medisch lange-termĳ nonderzoek met een afdoende en niet-biased 
onderzoekspopulatie? Mag informatie over de uitgevoerde operaties of over 
het hebben van XY- of XXY-chromosomen achtergehouden worden? Het 
gaat kortom om vragen die betrekking hebben op zelfbeschikkingsrecht, 
het recht op geïnformeerde informatie en het recht op het inzien van het 
patiëntendossier.119

Tot de jaren negentig waren de enige narratieven die informeerden over 
de ervaringen van mensen met geslachtsvariaties van medisch aard. De 
medische narratieven gaven betekenis aan geslachtsvariaties, zonder de 
ervaringen van de mensen met een geslachtsvariatie erin te betrekken.120 
Die narratieven hadden volgens de Canadese antropoloog Morgan Holmes 
een simpele structuur: “Het narratief begint met de diagnose, dan volgt 
een crisis tĳ dens het omgaan met de ouders en families en wordt afgerond 
met chirurgische geslachtstoewĳ zing en de professionele garantie voor een 
zonnige toekomst.”121 Wat er in die zonnige toekomst precies te gebeuren 
stond, bleef onvermeld.

Dat een tragisch beeld van mensen met geslachtsvariaties de norm leek, 
is geen neutraal gegeven, dat we voor lief moeten nemen. De Amerikaanse 
fĳ ilosoof Judith Butler analyseerde Barbins memoires om te laten zien hoe de 
regulatie van geslacht, gender en seksualiteit niet alleen bepaalde mannen 
en vrouwen voortbracht, maar ook bepaalde mannen en vrouwen van het 
menselĳ ke uitsloot.122 Butler vroeg zich daarom af wat een persoon en het 
leven dat hĳ /zĳ  leidt vermenselĳ kt. “Wat geldt als een herkenbaar menselĳ k 
leven en wat niet, en hoe determineren aannamen over normatieve gender 
en seksualiteit van tevoren wat kan doorgaan voor het ‘menselĳ ke’ en het 

119 Alice Dreger, “When Medicine Goes Too Far in the Pursuit of Normality,” New York Times, 
28 July 1998, Dreger, “Ambiguous Sex - or Ambivalent Medicine? Ethical Issues in the Treatment 
of Intersexuality.”, Alice Domurat Dreger, “Ethical Problems in Intersex Treatment,” Medical 
Humanities Report (Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences, Michigan State Univer-
sity) 1 (1997), Dreger, Hermaphrodites, Dreger, “Shifting the Paradigm of Intersex Treatment.”, 
Dreger, ed., Intersex in the Age of Ethics.
120 Zie bĳ voorbeeld thema nummer “stoornissen in de geslachtsdifffernetiatie” van het Tĳ d-
schrift voor kindergeneeskunde 2008, jaargang 76, nummer 3. Hier wordt bĳ voorbeeld nog 
steeds gesproken van “afwĳ kingen”. M.van den Berg et al., “Het Oudere Kind En De Adolescent 
Met Disorders of Sex Development,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008). p. 112 
121 “The narrative begins with diagnosis, hits a crisis in dealing with parents and families, and is 
resolved with survival sex-assignments and professional guarantees for a sunny future.” Holmes, 
Intersex, a Perilous Diffference. (p. 155) Zie bĳ voorbeeld de samenvatting van: H.L. Claahsen-ban 
der Grinten et al., “De Pasgeborene Met Een Gestoorde Geslachtelĳ ke Ontwikkeling,” Tĳ dschrift 
voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008).
122 Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.(p. 93-106)
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‘leefbare’.”123 De intelligibiliteit, de kenbaarheid of de herkenning van de 
menselĳ kheid van een persoon heeft geen prediscursieve oorsprong, maar 
komt tot stand in de productie van kennis, macht en waarheid over geslacht, 
gender en seksualiteit.124 Iemand wiens lichaam niet geheel mannelĳ k of 
vrouwelĳ k is, loopt het risico niet als menselĳ k herkend te worden. “Bepaalde 
mensen worden herkend als minder menselĳ k, en die manier van kwalifĳ i-
cerende herkenning kan niet leiden tot een levensvatbaarheid. Bepaalde 
mensen worden helemaal niet herkend als mensen en dat leidt weer tot een 
heel ander soort van onleefbaar leven.”125 Herkenbaar zĳ n als menselĳ k, als 
man of als vrouw, is volgens Butler een zelfdisciplinerend principe: “Als ik een 
bepaalde gender ben, zal ik dan nog beschouwd worden als behorende bĳ  
het menselĳ ke? Zal het “menselĳ ke” zich uitbreiden en mĳ  in haar domein 
opnemen? Als ik op bepaalde manieren verlang, zal ik dan nog in staat zĳ n 
te leven? Zal er een plek zĳ n voor mĳ n leven en zal het herkenbaar zĳ n voor 
anderen van wie ik voor mĳ n sociale bestaan afhankelĳ k ben?”126

Het taboe waarmee geslachtsvariaties lange tĳ d omgeven waren, de 
algemene onbekendheid met het fenomeen en de onuitspreekbaarheid van 
geleefde ervaringen en de bĳ komstige afwezigheid van narratieven van 
ervaringsdeskundigen zĳ n dus het gevolg van aannames over mannelĳ k-
heid en vrouwelĳ kheid als oppositie. Het taboe gaat niet aan de lichamen 
met geslachtsvariaties vooraf, maar wordt middels kennis en aanspraken 
op bepaalde waarheden over mannen en vrouwen cultureel geproduceerd. 
Volgens Butler beperken op stereotypen gebaseerde normen voor het ge-
seksueerde inderdaad wat kenbaar is als mannelĳ k of vrouwelĳ k.127 Butler 

123 What will and will not constitute an intelligible life, and how do presumptions about 
normative gender and sexuality determine in advance what will qualify as the “human” and 
the “livable”? Judith Butler, “Preface,” in Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity 
(New York / London: Routledge, 1999).(p. xxii)
124 “Herkenning” is een vertaling van de door Butler gebruikte term “intelligibility”. Butler, 
“Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexuality.”
125 “Certain humans are recognized as less than human, and that form of qualifĳ ied recognition 
does not lead to a viable life. Certain humans are not recognized as humans at all, and that 
leads to yet another order of unlivable life.” Judith Butler, Undoing Gender (London/New York: 
Routledge, 2004). (p. 2-3)
126 “If I am a certain gender, will I still be regarded as part of the human? Will the “human” 
expand to include me in its reach? If I desire in certain ways, will I be able to be alive? Will there 
be a place for my life, and will it be recognizable to the others upon whom I depend for social 
existence?” Ibid.(p. 2-3) 
127 “And these acts of murder [o.a. Brandon, Teena] must be understood in connection with 
the coercive acts of “correction” undergone by intersexed infants and children that often leave 
those bodies maimed for life, traumatized, and physically limited in their sexual functions and 
pleasures.” Ibid. (p. 6)
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meent dat handelende individuen, subjecten, tot stand komen in een cultuur 
waarin heteronormativiteit een structurerend principe is. In het dominante 
vertoog zĳ n mensen man of vrouw en richten zich in geseksueerde relaties 
op het andere geslacht. De Amerikaanse arts Melvin Grumbach sprak van 
een “risico” in verband met homoseksualiteit. Daarmee wordt een scala aan 
mogelĳ ke invullingen van het leven uitgesloten. Wanneer iemand niet kan 
voldoen aan de normen die gesteld worden voor het heteroseksuele leven, 
komt de menselĳ kheid van die persoon in het geding.128

Het gevolg was dat in de medische benadering van geslachtsvariaties 
de kennisautoriteit onverdeeld aan de geneeskunde werd toegekend. Een 
dialoog tussen ervaringsdeskundigen en artsen kwam ook in de 21ste eeuw 
zeer moeizaam opgang. “Er wordt veel over ons gesproken, maar veel te 
weinig met ons.”, Stelde toenmalig voorzitter van AISNederland Miriam 
van der Have in 2005.129 Lange-termĳ nonderzoek vereist daarom een bena-
dering die een brug kan slaan tussen medische kennisontwikkelingen en 
ervaringsdeskundige kennis. Lange-termĳ nonderzoek naar de kennis en 
keuzen van zowel de betrokken medici als van de ervaringsdeskundigen 
zou inzicht kunnen verschafffen in de gevolgen van medische interventies. 
De empirisch-ethische evaluatie van medisch ingrĳ pen vereist daarom 
een onderzoekssituatie waarin rekenschap gegeven kan worden van de 
verwevenheid van culturele normen, ervaringskennis en medische kennis.

1.11 Hoofdstuk indeling

In dit proefschrift worden medische- en levensnarratieven geanalyseerd op 
het kruispunt waar ze elkaar raken, overlappen of met elkaar contrasteren. 
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de wĳ ze waarop de kennis van 
ervaringsdeskundigen en de medische kennis is verzameld, met elkaar in 

128 Geseksueerd vat ik op als verbonden aan seksualiteit. Bĳ voorbeeld met geseksueerde 
handelingen bedoel ik het in praktĳ k brengen van heteroseksuele, biseksuele of homoseksuele 
seksualiteit. Geseksueerde anatomie heeft betrekking op die delen van het lichaam die in 
verband worden gebracht met seksualiteit en genderidentiteit.
129 Have, “Jongen En Meisje.” AISNederland (tegenwoordig DSDNederland) is een patiënten-
organisatie voor vrouwen geboren met het androgeen ongevoeligheid syndroom. Het protocol 
schreef tot ongeveer 2001 voor hen niet op de hoogte te stellen van hun XY-chromosomenpatroon 
en de onderontwikkelde testis. Vandaar dat juist hun ervaringen en belevenis van een variatie 
in de geslachtsdiffferentiatie niet gehoord konden worden, zĳ  werden verondersteld hiervan 
niet op de hoogte te zĳ n. Zie ook: M.J. van der Have, I.C.A.H. Intven, and A. Barends, “Patiënten, 
Ouders, Behandelaars En De Patiëntenorganisaties,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 
(2008).
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verband is gebracht en geanalyseerd. In het derde hoofdstuk wordt het 
theoretisch kader beschreven van hoe geslachtsvariaties gekend werden 
binnen de opeenvolgende paradigma’s over geslacht, gender en seksualiteit 
van 1900 tot nu. Daarbĳ  worden de historische ontwikkelingen die in dit 
hoofdstuk al aan bod kwamen verder uitgewerkt.

In de hoofdstukken vier tot en met zeven zullen de medische kennis 
en de ervaringskennis op elkaar betrokken worden. De hoofdstukken zĳ n 
ingedeeld naar de meest voorkomende geslachtsvariaties. In hoofdstuk vier 
zal ik ingaan op kennis en ervaringen rondom het klinefeltersyndroom. 
Onderzocht wordt hoe medische kennis en ervaringskennis worden uit-
gewisseld en hoe de mannen met het klinefeltersyndroom de implicaties 
van de medicalisering van mannelĳ kheid ervaren. In hoofdstuk vĳ f komen 
vervolgens de levens- en medische narratieven rondom het adrenogenitaal 
syndroom aan bod. De leidende vraag is hoe medische interventies, zoals ge-
nitaal operaties en het achterhouden van kennis, vrouwelĳ kheid reguleerden. 
Hoofdstuk zes handelt over die geslachtsvariaties waarbĳ  het niet duidelĳ k 
was of iemand beter als meisje of als jongen opgevoed kon worden. De vertel-
lers van dit hoofdstuk groeiden op met partieel androgeen ongevoeligheid 
syndroom, 17-alpha reductase defĳiciëntie en testiculair regressie syndroom. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe het geslachtelĳ k uiterlĳ k 
medisch gereguleerd werd en welke impact dit had op de keuzemogelĳ khe-
den van de vertellers. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de kennis en 
ervaringen van vrouwen met compleet androgeen ongevoeligheid syndroom. 
Hoe ontdekten zĳ  dat kennis, met name over hun XY chromosomen patroon 
en onderontwikkelde testes, was achtergehouden en hoe werd dat ervaren?

In de conclusies zal ik de resultaten van het doorbreken van de oorspron-
kelĳ ke kennisasymmetrisch betrefffende geslachtsvariaties op een rĳ  zetten.
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II Methodologie van kennisinterferentie

Single vision produces worse illusions than double vision or many headed monsters. 
(Donna Haraway)1

2.1 Inleiding: Kennisasymmetrie vereist interferentie

In de lente van 2014 plaatste een Nederlandse moeder een opmerkelĳ k 
bericht op een Internationale en besloten Facebookgroep voor mensen met 
geslachtsvariaties. “Lieve mensen ik moet even mĳ n hart luchten.”2 Voor 
haar driejarig kindje met een voorlopige diagnose “gonadale dysgenesie en 
ambigue genitaliën”, was ze voor een gesprek bĳ  de endocrinoloog geweest. 
De endocrinoloog maakte zich zorgen over de houding van de moeder 
en wilde dat ze naar een psycholoog ging. Ten eerste moest de moeder 
ophouden te denken dat haar kindje een geslachtsvariatie had, het was 
namelĳ k “gewoonweg een jongen”. “En.. O, ja nog iets, ik zou niet met mĳ n 
vrienden en familie over mĳ n zoons conditie mogen praten. (...) en dan begin 
ik nog niet eens over het feit dat ik naar de psychiater moet omdat wĳ  als 
ouders geen chirurgische ingrepen willen en de artsen wel.” De moeder kan 
er niet over uit: “Dus het advies in Nederland is deny and lie!!! Ik sta paf!”

De uroloog had haar gewaarschuwd geen informatie op Internet te 
zoeken: “Er zĳ n mensen op Internet die allerlei dingen beweren, maar die 
zĳ n niet waar. Ze zeggen daar dat je er af moet blĳ ven, maar dat is niet waar!” 
Maar, wat is eigenlĳ k ‘waar’ over geslachtsvariaties? Hoe vinden vaders en 
moeders en hun kinderen met geslachtsvariaties de waarheid? Het ligt voor 
de hand daarvoor naar de dokter te gaan. Maar de beschikbare informatie 
op internet lĳ kt de kennisautoriteit van de uroloog, te destabiliseren. Is het 
daarom “niet-waar”? Er zĳ n blĳ kbaar meerdere bronnen van kennis, die niet 

1 Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (London: Free 
Association Books, 1991). p. 154
2 Vertaling uit het Engels MvH. Met toestemming van de informant. “Dear people, I have to 
vent. We have a three-year-old son with DSD. Yesterday we spoke to our gender specialist. She 
suggested I saw a shrink because I had to get rid of the idea my child was intersex/DSD because 
according to her he was “just simply a boy”. (Note: provisional diagnosis gonadale dysgenesie, 
ambiguous genitals.) And...o yeah...another remark: “I shouldn’t talk to friends and family 
about his condition” so....advice in Holland 2014: deny and lie !!!! I am gobsmacked! I am not 
even mentioning the fact that, of course, they want to do surgery and we don’t. Another reason 
for her to refer me to a shrink!?”
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dezelfde status hebben. Voor de verzameling van data ben ik daarom uitge-
gaan van de aanwezigheid van een kennisasymmetrie. Ik heb zodoende de 
kennis uit ongelĳ ksoortige bronnen onderzocht. Te weten, in de medische 
publicaties over geslachtsvariaties en in de levensverhalen van mensen die 
volwassen werden met een geslachtsvariatie.

Kennis over geslachtsvariaties is te vinden in de ervaringen van Neder-
landers geboren met een geslachtsvariatie. Hun levens, hun kennis over hun 
lichamen, hun keuzen, hun schaamte en het overkomen van die schaamte 
kunnen waardevolle inzichten verschafffen. Hun schaamte ontwikkelde 
zich in de context van het medische “geheimhoudingsprotocol” en de 
medische kennis die voorhanden was ten tĳ de van hun volwassenwording. 
Om rekenschap te kunnen geven van zowel de geneeskundige kennis en 
keuzen rondom geslachtsvariaties als van de gemarginaliseerde, nog niet 
eerder gehoorde kennis en keuzen van ervaringsdeskundigen zal ik onge-
lĳ ksoortige kennisbronnen samenbrengen en op elkaar betrekken. Deze 
methodologie en de strategie van kennisinterferentie ontleen ik aan het 
theoretisch paradigma van de Amerikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Donna 
Haraway.

De strategie van kennisinterferentie houdt in dat de ervaringskennis 
en de verschuivende perspectieven van ervaringsdeskundigen enerzĳ ds, 
en de medisch wetenschappelĳ ke kennis en verschuivende perspectieven 
van medische specialisten anderzĳ ds op elkaar betrokken worden. Deze 
strategie veroorzaakt een herschikking van bestaande asymmetrische 
kennisverhoudingen. In dit tweede hoofdstuk zal ik verantwoorden hoe 
ik de levensverhalen van Nederlanders die leven met een geslachtsvariatie 
heb verzameld en hoe de kennis die daaruit voortkwam geanalyseerd zal 
worden. Vervolgens zal ik rekenschap afleggen van de verzameling van 
medische kennis in de publicaties over geslachtsvariaties en de analyse 
daarvan. Uiteindelĳ k zal ik de kwaliteitsprocedures die zĳ n gevolgd uit-
eenzetten. In het hierop volgende derde hoofdstuk zal ik vervolgen met 
een theoretische verantwoording voor het samenbrengen en het laten 
interfereren van ongelĳ ksoortige kennis.3

3 Donna Haraway, “The Promises of Monsters: Reproductive Politics for Inappropriate/D 
Others,” in Cultural Studies, ed. Larry Grossberg, Cary Nelson, and Paula Treichler (New York: 
Routledge, 1992). Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism 
and the Privilege of Partial Perspective,” in Simians, Cyborgs, and Women, the Reinvention of 
Nature (New York: Routledge, 1991). Zie ook: John Law and Kevin Hetherington, “Allegory and 
Interference: Representation in Sociology,” (Department of Sociology, Lancaster University, 
2003 (1998)).
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2.2 De verzameling van levensverhalen: participanten en 
setting

Door de culturele taboes op geslachtsvariaties waren potentiële vertellers 
geïsoleerd en dus moeilĳ k traceerbaar. In de klinische praktĳ k bleek het 
bovendien niet mogelĳ k te zĳ n geweest lotgenoten met elkaar of met mĳ  
in contact te brengen.4 Het eerste contact met de vertellers is ontstaan 
door toeval. Later zĳ n er contacten ontstaan door algemene oproepen in 
het netwerk van ervaringsdeskundigen en betrokkenen dat ik tĳ dens mĳ n 
veldwerk had opgebouwd. Later kon ik meer vertellers terug vinden door 
snow ball sampling5 en respondent driven sampling6. Snow ball sampling 
alleen, had als risico dat de populatie van ervaringdeskundigen homogeen 
zou worden. Door via respondent driven sampling meerdere “zaadjes” uit te 
zetten bĳ  verschillende informanten en lotgenotenorganisaties, kon ik dit 
voorkomen.7 Bovendien bleek respondent driven sampling noodzakenlĳ k 
omdat het een “verborgen populatie” betrof. Dat wil zeggen dat het behoren 
tot de populatie een taboe is omdat er een stigma ligt op het hebben van 
een geslachtsvariatie. Over de ‘populatie’ in Nederland en hoe deze te 
benaderen was nagenoeg niets bekend. Desalniettemin gingen velen in op 
mĳ n oproep omdat ze zich herkenden in de termen “interseksualiteit” en 
“hermafroditisme”.

Het eerste jaar vond ik per toeval tĳ dens het veldwerkonderzoek één en-
kele verteller die mĳ  later in contact bracht met een tweede. Het tweede jaar 
kwamen daar zes vertellers bĳ  waarvan ik drie via een contactpersoon van 
een werkgroep voor “ouders van kinderen met adrenogenitaal syndroom” 
leerde kennen. De jaren erop kon ik meer mensen ontmoeten vooral omdat 
de netwerken van de lotgenoten sterker werden. Steeds meer lotgenoten 
organiseerden zich in de patiëntenorganisaties, waarvan bĳ voorbeeld 
AISNederland (nu DSDNederland) in 2003 werd opgericht.

4 Veldwerkperiode 2000-2010. Zie ook de levensverhalen van met name vrouwen met partieel 
en compleet androgeen ongevoeligheid syndroom. Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview 
Marianne 23 Juni /24 Juli (Amsterdam: 2005), Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview 
Sophie, 14 Oktober (Amsterdam: 2005). Margriet van Heesch, “Do I Have XY Chromosomes?” in 
Critical Intersex, ed. Morgan Holmes, Queer Interventions (Farnham: Ashgate, 2009).
5 Leo A. Goodman, “Snowball Sampling,” Annals of Mathematical Statistics 32, no. 1 (1961).
6 Douglas D. Heckathorn, “Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of 
Hidden Populations,” Social Problems 44, no. 2 (1997). “Hidden Populations” have two characte-
ristics: fĳ irst no sampling frame exists, so size and boundaries of the population are unknown; 
and second, there exists strong privacy concerns, because membership involves stigmatized 
or illegaal behavior (...).” p. 174
7 Ibid. p. 178
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De helft van de vertellers in dit onderzoek zĳ n benaderd via de con-
tactpersonen, websites en gedrukte ledenbladen van AISNederland, De 
Nederlandse Klinefelter Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor 
Addison en Cushing Patiënten. De rest van de vertellers ontmoette ik min 
of meer toevallig tĳ dens mĳ n werkzaamheden voor mĳ n onderzoek, of 
via wederzĳ dse bekenden. Door de diverse manieren waarop informanten 
met mĳ  in contact kwamen, onder andere snowball sampling, respondent 
driven sampling, kon voorkomen worden dat negatieve of positieve bias 
jegens de hegemonische medische kennisasymmetrie ontstond. Bovendien 
konden de vertellers mĳ  zelf benaderen zodat van een sociale druk om 
mee te doen aan het onderzoek geen sprake was en contactpersonen en 
lotgenoten onderling niet op de hoogte waren wie wel en wie niet op mĳ n 
oproep reageerden.

In totaal zĳ n de ervaringen van 36 mensen geboren met een geslachts-
variatie en daarnaast de ervaringen van vĳ f moeders-van de basis geweest 
voor de ervaringskennis van dit onderzoek. (zie: Tabel 2.1. Onder de 41 
ervaringsdeskundigen waren 37 Nederlandse informanten, waarvan 24 
van hen hun levensverhaal door mĳ  lieten documenteren. De levens-
verhalen werden opgenomen, op cassetteband en later digitaal waarna 
ik de opgenomen tekst transcribeerde. De ervaringen en kennis van elf 
Nederlandse ervaringsdeskundigen en één ervaringsdeskundige uit Canada, 
twee uit de Verenigde Staten en één uit Argentinië, waren de basis voor het 
vooronderzoek en dienden later ook voor de lange termĳ n validatie. Hun 
verhalen zĳ n gedocumenteerd door middel van interviewverslagen, veld-
werknotities, notulen van vergaderingen en verslagen van bĳ eenkomsten, 
telefoongesprekken en emailcorrespondenties.

De leeftĳ d van de vertellers varieerde van zestien tot vĳ fenzestig jaar 
en zĳ  kwamen uit alle delen van Nederland zowel uit landelĳ ke kleine 
dorpen, als uit provinciale steden en de grotere steden in de Randstad. Van 
de 41 informanten hadden 38 een Nederlandse nationaliteit. De etnische 
achtergrond was met uitzondering van twee informanten Nederlands. Ik 
heb hiervoor geen verklaring en helaas kan dit onderzoek dan ook niet de 
postkoloniale samenstelling van de Nederlandse bevolking weerspiegelen.8 
Het opleidingsniveau was zeer hoog, minimaal HAVO en HBO, met een 
uitschieter naar VMBO en een uitschieter naar een universitaire doctors-
graad. Onder hen bevonden zich onder andere een arts, een psycholoog, 

8 Aannames over een taalbarrière, een nog groter taboe in niet-Nederlandse culturen, of 
slechtere toegang tot Nederlandse lotgenotennetwerken wil ik niet maken, omdat ik deze 
simpelweg niet kan staven.
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een wiskundige, twee kunstenaars, zelfstandig ondernemers, paramedici, 
leraren, een huisvrouw, een marinier en meerderen waren om medische 
redenen arbeidsongeschikt. In de transscripties en in dit proefschrift wor-
den geen eigennamen of plaatsnamen genoemd en zĳ n beschrĳ vingen van 
mogelĳ k herkenbare situaties vermeden.

Omdat in 2002, het jaar dat ik begon met respondent driven sampling, 
zo weinig bekend was over de ervaringen van Nederlanders met een ge-
slachtsvariatie wilde ik zo veel mogelĳ k diverse levensverhalen verzamelen. 
Tĳ dens het documenteren van de levensverhalen werd echter duidelĳ k 
dat de ervaringen het beste tot hun recht kwamen door de medische no-
sologie aan te houden. Zodoende zĳ n de levensverhalen gegroepeerd aan 
de hand van de medische diagnose: adrenogenitaal syndroom, compleet 
of partieel ongevoeligheidsyndroom, complete gonadale dysgenesie en 
klinefeltersyndroom.

Tabel 2.1  Overzicht samenstelling onderzoekspopulatie ervaringsdeskundigen

Diagnose Informanten (-met) (-van) levensverhaal interview

AGS 9 7 2 6 3
PAOS 9 7 2 4 5
CAOS* 9 8 1 6 3
CGD 2 2 0 1 1
KFS 9 9 0 7 2
Overig 3 3 0 0 3
Totaal 41 36 5 24 17

AGS: adreno genitaal syndroom, PAOS: partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom CAOS: 
compleet androgeen ongevoeligheidsyndroom, CGD: complete gonadale dysgenesie, KFS: 
klinefeltersyndroom Overig: diagnose onbekend (2x), MRKH
*incl. 17 Alfa hydroxylase defi ciëntie en testiculair regressie syndroom

De (levens)verhalen van zeven vertellers met adrenogenitaal syndroom 
zĳ n gecombineerd met de ervaringen van twee moeders-van. Een van deze 
moeders-van heeft haar ervaringen gedeeld in de vorm van een kwalitatief 
in-depth interview en is zodoende opgenomen en getranscribeerd.

Zeven vertellers hadden de diagnose partieel androgeen ongevoeligheid-
syndroom en aanverwante condities. Van vier van hen zĳ n de levensverhalen 
opgenomen, getranscribeerd en als kennisbron ingezet. Van de overige vier 
deskundigen fungeerde een als expert en informant voor de lange termĳ n 
validatie en zĳ  voerde een member check uit. Twee ervaringsdeskundigen 
vertelden hun levensverhaal na het sluiten van het veldwerk. Hun ervarin-
gen fungeerden zodoende als lange-termĳ nvalidatie. De achtste en negende 
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informanten, twee moeders-van, deelden hun recente ervaringen en deze 
zĳ n als lange-termĳ n validatie ingezet.

Acht informanten waren gediagnosticeerd met het compleet androgeen 
ongevoeligheidsyndroom. Van hen hebben zes hun levensverhaal laten 
opnemen en transcriberen. De ervaringen en kennis van de twee overige 
vrouwen en de ervaringen van een negende verteller, een moeder-van, 
zĳ n gebruikt als lange termĳ n validatie. Twee vertellers waren geboren 
met complete gonadale dysgenesie. Van één van hen is haar levensverhaal 
opgenomen en getranscribeerd en als kennisbron gebruikt. Het levens-
verhaal van andere vrouw fungeerde als lange termĳ n validatie. Van de 
negen opgenomen en getranscribeerde levensverhalen van vertellers met 
klinefeltersyndroom zĳ n er acht daadwerkelĳ k als levensverhaal terug te 
vinden in de uitwerking en analyse. Het resterende levensverhaal infor-
meerde het vooronderzoek. Drie informanten van wie het levensverhaal is 
opgenomen en getranscribeerd hadden een hen nog onbekende diagnose 
die ook later niet te achterhalen was en hun levensverhalen zĳ n daarom als 
vooronderzoek, veldwerk en lange termĳ n validatie ingezet.

Het onderzoek is afgebakend tot Nederland, maar om ook de internati-
onale context in het oog te houden, heb ik met internationaal prominente 
ervaringsdeskundigen contact onderhouden. Twee vooraanstaande erva-
ringsdeskundigen, te weten de Canadese antropoloog Morgan Holmes en de 
Argentĳ nse Mauro Cabral, deelden hun kennis en ervaring ten behoeve van 
dit onderzoek. Ook de Amerikaanse mensenrechtenactivisten Bo Laurent 
en Betsy Driver verleenden hun medewerking.9

Tĳ dens de eerste veldwerk jaren van 2000 tot 2006 heb ik op advies 
van medisch informanten, geen mannen met hypospadie, vrouwen met 
mrkh en vrouwen met turnersyndroom bĳ  het onderzoek betrokken. 
Deze geslachtsvariaties waren overigens nosologisch wel ingedeeld onder 
“interseksualiteit”. Nu deze condities sinds 2006 ook onder “Disorders of 
Sex Development” vallen, betreur ik mĳ n beslissing. De ervaringen van 
vrouwen met turnersyndroom en mrkh lĳ ken bovendien op de ervaringen 

9 Besty Driver is de oprichter van Bodies Like Ours. Morgan Holmes, Critical Intersex (Farnham: 
Ashgate, 2009), Morgan Holmes, Intersex, a Perilous Diffference (Selinsgrove: Susquehanna 
University Press, 2008), Morgan Holmes, “Is Growing up in Silence Better Than Growing up Dif-
ferent?” Chrysalis, Fall/Winter 1997, Morgan Holmes, “Medical Politics and Cultural Imperatives: 
Intersexuality Beyond Pathology and Erasure” (Master’s Thesis, York University, 1994), Morgan 
Holmes, “Queer Cut Bodies: Intersexuality & Homophobia in Medical Practice,” (1995), Morgan 
Holmes, “Re-Membering a Queer Body,” Undercurrents 1994. Mauro Cabral, “International: 
Intersexuality Is a Human Right Issue,” (International Gay and Lesbian Human Rights Com-
mission, 2007), Mauro Cabral, “Operating Logic,” (National University of Cordoba, 2010). 
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van vrouwen met compleet androgeen ongevoeligheidsyndroom.10 De 
ervaringen van mannen met hypospadie vertonen overeenkomsten met 
die van mannen met partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom. Het 
bleek echter niet haalbaar ervaringsdeskundigen met hypospadie, mrkh en 
turnersyndroom alsnog bĳ  het levensverhalenonderzoek te betrekken. Hun 
ervaringen zĳ n wel tĳ dens het veldwerk en de participerende observatie 
verzameld en als kennisbron gebruikt.

De saturatie van de ervaringskennis over geslachtsvariaties is met 41 
informanten gewaarborgd. Dat wil zeggen dat in de levensnarratieven pa-
tronen zichtbaar werden. Bĳ voorbeeld, de geheimhouding van de diagnose 
en het niet zelf kunnen mee beslissen over onomkeerbare operaties en 
hormoonkuren. Het is daarom aannemelĳ k dat deze patronen zich ook 
zullen aftekenen in additionele narratieven. Nieuwe patronen zĳ n naar 
alle waarschĳ nlĳ kheid niet te verwachten.

De interviews duurden minimaal twee uur en maximaal zes uur. Een 
aantal keer was een tweede afspraak nodig. De interviews zĳ n volledig ge-
transcribeerd. Na de interviews bleef telefonisch en e-mail contact bestaan 
om wederzĳ dse vragen te kunnen beantwoorden of om nieuwe kennis over 
de specifĳ ieke vorm van de geslachtsvariatie uit te wisselen. Een medische 
informant met wie ik sprak voor het veldwerkonderzoek, raadde mĳ  aan om 
een psychisch opvangnetwerk te creëren voor de vertellers na het levens-
verhaal interview.11 De motivatie hiervoor was de vooronderstelling dat het 
actief naar boven halen van “traumatische herinneringen” de psychische 
gezondheid van de vertellers in gevaar zou brengen. Let wel dat het nog niet 
vast stond dat de vertellers een trauma hadden. Tĳ dens het onderzoek bleek 
het niet-medisch karakter van het levensverhalenonderzoek de vertellers 
de vrĳ heid te geven zelf een opvangnetwerk aan te spreken. Zĳ  bleken het 
vertellen van hun levensverhaal aan te kunnen, eventueel met behulp van 
familie, geliefden en vrienden.

In de meeste, maar zeker niet alle levensverhalen, komt de rol van de 
ouders niet of nauwelĳ ks ter sprake. Vaak had een vertrouwensbreuk tussen 

10 Deze ervaringsdeskundigen worden in dit onderzoek wel vertegenwoordigd door patiënten-
organisaties en in hun contact met de Nederlands Netwerk Intersekse/DSD. Voor ervaringskennis 
van deze vrouwen verwĳ s ik graag naar Turner contact Nederland (www.turnercontact.nl) 
en stichting MRK vrouwen (www.mrkstichting.nl). Ook zĳ n de ervaringen van mannen met 
hypospadie het advies van medisch informanten volgend niet onderzocht. Voor meer informatie 
over hen verwĳ s ik naar www.hypospadie.nl.Veldwerk 2010-2014 en zie ook: Jantine van Lisdonk, 
“Leven Met Intersekse/Dsd, Een Verkennend Onderzoek Naar De Leefsituatie Van Personen Met 
Intersekse/Ddsd,” (Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2014).
11 Veldwerk 2001-2002
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hen en de vertellers plaats gevonden. De meeste vertellers hadden niet 
met hun ouders kunnen praten omdat het klinisch protocol aan de ouders 
geheimhouding voorschreef. Ik koos ervoor de inzichten van ervarings-
deskundigen centraal te stellen. De kennis van de ouders, net als van de 
broers, zussen, geliefden en kinderen blĳ ft daardoor in dit proefschrift 
onderbelicht.

2.3 Levensverhalen vertellen

Veel vertellers lieten weten dat ze graag, weliswaar anoniem, en in de veilige 
omgeving van hun eigen huis hun levensverhaal vertelden. Het vertellen 
ervan bleek een urgentie te hebben in hun leven. Sommigen hadden hun 
verhaal nog niet eerder aan iemand durven vertellen. Toch wilden ze dat 
hun ervaringen niet verloren zouden gaan omdat ze hoopten dat anderen 
ervan zouden kunnen leren. De meeste informanten uitten hun wens dat 
zĳ  met het vertellen van hun verhaal het taboe en het stigma op hun ge-
slachtsvariatie konden ombuigen naar meer openheid en minder schaamte.

Juist het niet medische karakter van dit onderzoek sprak veel vertel-
lers aan omdat voor hun verhaal in de medische praktĳ k vaak geen tĳ d of 
interesse was geweest. Ook met vrienden en familieleden was het moeilĳ k 
geweest hun verhaal te delen door het remmend efffect van de geheimhou-
ding en de daar op volgende schaamte waarmee zĳ  opgroeiden. Soms leek 
het dat zĳ  hun verhaal vertelden om medeleven of persoonlĳ ke erkenning, 
soms voor gerechtigheid, soms om meer over zichzelf te weten te komen, of 
als bĳ drage aan de wetenschap. Vaak leek het dat zĳ  hun verhaal vertelden, 
omdat het verhaal zich nog niet eerder had laten vertellen. Een culturele 
context ontbrak en de schaamte was te groot.

Normatieve discoursen over seksualiteit en ziekten reguleerden hoe 
geslachtsvariaties gekend konden worden en hoe er over gedacht en 
gepraat of geschreven kon worden.12 De levenservaringen van de vertel-
lers stonden en staan in de context van sociale, medische, fĳ ilosofĳ ische en 
idiosyncratische aanspraken op kennis over zowel geslachtsvariaties als 
over het geseksueerde leven. De door mĳ  gedocumenteerde levensverhalen 

12 Een discours is hier in navolging van Foucault een verzameling beweringen die de taal 
bepalen waarmee over variaties in de geslachtsdiffferentiatie gepraat kan worden. Een discours 
construeert de manier waarop de kennis over variaties in de geslachtsdiffferentiatie wordt 
gerepresenteerd. Stuard Hall, “The Work of Representation,” in Representation. Cultural Repre-
sentations and Signifying Practices, ed. Stuard Hall (London: Sage, 1997).
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van Nederlanders die opgroeiden met een geslachtsvariatie vormen het 
kloppend hart van dit onderzoek. Deze narratieven genereerden nieuwe 
inzichten en kennis waarmee in de toekomst voordeel gedaan kan worden.

Door hun ervaringen in een narratief te gieten, proberen de vertellers 
zin en betekenis te geven aan achtergehouden kennis en aan medische 
interventies en onomkeerbare keuzen die voor hen zĳ n gemaakt in een nor-
matief kader dat nooit het hunne is geweest. De verhalen bleken niet enkel 
ziektegeschiedenissen. Ook kan niet gesproken worden van slachtofffer- of 
heldenverhalen. Het zĳ n eerder zoektochtverhalen waarin de behoefte 
naar meer kennis en meer keuzen in de omgang met geslachtsvariaties het 
motief bleek.13 Het betreft verhalen waarin de vertellers zoeken naar een 
manier om de schaamte achter zich te laten en door te gaan met een studie, 
een carrière, een liefdesrelatie, kinderen opvoeden of verre reizen maken.

In de periode van 2002 tot 2006, waarin ik het grootste gedeelte van de 
levensnarratieven documenteerde, bestond er nog geen duidelĳ k discours, 
metanarratief of cultureel scenario voor de ervaringsdeskundigen waarin 
zĳ  hun eigen verhaal konden gieten. De toegang tot lotgenotencontact op 
internet, medische publicaties op internet, de aansluiting bĳ  de nog in 
oprichting zĳ nde patiëntenorganisaties was pas net op gang gekomen. Het 
gevolg hiervan was dat de narratieven een uitzonderlĳ k idiosyncratisch 
en exploratief karakter hadden. De vertellers zochten nog naar woorden, 
terminologie en zodoende naar een manier hun leven in een verhaalvorm 
te gieten. De latere interviews in de periode 2007-2012 lieten een licht 
verschil zien. Sommigen deelnemers aan die laatste periode vertelden hun 
verhaal makkelĳ ker omdat zĳ  het al vaker hadden kunnen vertellen aan 
lotgenoten, familie en vrienden. Één ding hebben alle levensverhalen in dit 
onderzoek gemeen. De vertellers hoopten allemaal een bĳ drage te leveren 
aan meer kennis over de lange-termĳ nefffecten van medisch ingrĳ pen bĳ  
geslachtsvariaties onder het “geheimhoudingsprotocol” .

Met de vertellers werd ‘rapport’, dat wil zeggen de ervaren empathie, 
opgebouwd doordat zĳ  begrepen waarom ik hun verhalen wilde horen en 
documenteren. Zĳ  kregen zo de kans erop te vertrouwen dat ik oprecht 
geïnteresseerd was in wat zĳ  hadden meegemaakt. Net als zĳ , wilde ook ik 

13 Arthur W. Frank, “Illness as Moral Occasion: Restoring Agency to Ill People,” Health: An 
Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 1, no. 2 (1997), Arthur 
W. Frank, “The Rhetoric of Self-Change: Illness Experience as Narrative,” The Sociological 
Quarterly 34, no. 1 (1993), Arthur W. Frank, “Stories of Sickness as Care of the Self,” Health: An 
Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 2, no. 3 (1998), Arthur 
W. Frank, The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics (Chicago: University Of Chicago 
Press, 1995).
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dat hun verhalen niet verloren zouden gaan. De meeste deelnemers wilden 
daarom zonder aarzelen zo snel mogelĳ k hun verhaal vertellen, zĳ  het 
anoniem. Een enkeling veranderde vlak voor het interview van gedachten 
of bleef het interview voor zich uit schuiven. Het bleek voor hen moeilĳ k de 
schaamte te overwinnen. Een vrouw bĳ voorbeeld kon nog geen uitdruk-
king geven aan haar herinneringen omdat zĳ  nog verwikkeld was in een 
rechtszaak die zĳ  tegen haar voormalig arts had aangespannen.

In de benadering en kennismaking met de informanten werd het open 
karakter van het onderzoek en de interviews benadrukt. Het bleek vertrou-
wen te wekken dat ik geen vooraf gestelde vragenlĳ st had, zodat er zo veel 
mogelĳ k ruimte was voor het verhaal en de boodschap van de vertellers. 
De interviews werden afgenomen in een door de verteller gekozen plek. 
Velen kozen voor hun eigen huiskamer op een tĳ dstip dat hun familie en/
of geliefden niet thuis waren. Sommigen kozen juist voor een neutrale plek 
zoals hun eigen werkkamer of mĳ n werkkamer aan de Universiteit van 
Amsterdam.

De medische context en de medische kennis van geslachtsvariaties is tĳ -
dens het contact met de vertellers in acht genomen. De medische diagnoses 
en de details van de medisch beschreven symptomen waren mĳ  bekend. 
Maar omdat het onderzoek nadrukkelĳ k niet medisch van aard was, en 
ik deze kennis niet in een hegemonisch medisch standpunt verwoordde, 
droeg ook bĳ  aan het vertrouwen dat ik met de vertellers kon opbouwen.

De levensverhalen werden verteld in een open interview structuur. 
De openheid van de interviews heeft voorkomen dat de verhalen van de 
vertellers in een, door mĳ , vooraf vastgesteld kader gepast moesten worden. 
Het vaste topic was daarom altĳ d ‘het levensverhaal’. In deze structuur 
werden de vertellers uitgenodigd hun jeugd, volwassen wording en het 
nu in chronologische volgorde te herinneren. Als verzamelaar van erva-
ringskennis, heb ik vooral gezwegen en geluisterd. Ik volgde hiervoor het 
paradigma van de Nederlandse socioloog Gerhard Nĳ hof. Hĳ  beschrĳ ft de 
belangrĳ kste methode voor het afnemen van levensverhalen wat er in het 
kort op neer komt dat hĳ  de onderzoeker met klem adviseert vooral ‘je mond 
te houden’.14 Het bleek een belangrĳ k advies om sociaal wenselĳ ke verhalen 
te vermĳ den. Iedereen heeft wel een idee van wat een levensverhaal is. 

14 Gerhard Nĳ hof, Levensverhalen, De Methode Van Autobiografĳisch Onderzoek in De Sociologie 
(Amsterdam: Boom, 2000). Zie ook: Christien Brinkgreve and Kathy Davis, “Levensverhalen 
Als Sociaal Verschĳ nsel,” Amsterdams Sociologisch Tĳ dschrift 29, no. 1 (2002). Daniel Bertraux 
and Martin Kohli, “The Life Story Approach: A Continental View,” Annual Review of Sociology 
10 (1984). Valerie Raleigh Yow, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 
Sciences (Walnut Creek: AltaMira Press, 1994). Linda Sandino, “Introduction, Oral Histories 
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Sommigen van de vertellers hadden al plannen hun levensverhaal op te 
schrĳ ven en een enkeling was daar ook mee bezig. Wanneer de band liep, 
werd het levensverhaal meestal vanzelf gearticuleerd door de vertellers die 
meestal bĳ  hun geboorte aanvingen.

Het doel was te horen wat de vertellers als urgent ervoeren, niet wat ik 
als onderzoeker dacht dat urgent was. Als luisteraar kon ik hier en daar 
helpen om de draad van het verhaal weer op te pakken als er een pauze 
ontstond door bĳ voorbeeld emoties die de herinneringen opriepen. Dit 
gebeurde weer zonder sturing, met behulp van neutrale elementen die 
iedereen kan herkennen. Bĳ voorbeeld door te vragen het gebouw van de 
middelbare school of het ziekenhuis te beschrĳ ven of te vragen naar hobby’s 
en herinneringen aan vrienden.15 Als de verteller aangaf klaar te zĳ n met 
zĳ n of haar verhaal, kon ik vragen stellen over passages die niet helemaal 
duidelĳ k voor mĳ  waren geworden.

Het vertellen van hun levensverhaal bood de mensen die opgroeiden met 
de medische interventies, de geheimhouding, de schaamte, het stigma en 
het taboe rondom geslachtsvariaties, een mogelĳ kheid tot het verwoorden 
van de verzwegen ervaringen. De ervaringen met de pathologisering van 
hun geslachtsvariatie, waren bĳ na zonder uitzondering het structurerende 
principe van de levensnarratieven.

Desondanks had het levensverhalenonderzoek ook beperkingen. Ook in 
het open interview gelden sociale regels waarin niet alles zomaar gezegd 
kan worden. Dat gold met name als het de geslachtsanatomie betrof. In het 
verloop van de interviews bleek het voor de vertellers moeilĳ k uitdrukking 
te geven aan hun ervaringen die met hun seksualiteit of met het uiterlĳ k 
van hun genitaliën te maken hadden.

2.4 Mondelinge geschiedenis, discoursanalyse, Thick 
description en close reading

Historici die zich met mondelinge overlevering bezig houden pleiten ervoor 
herinneringen systematisch te verzamelen, te bewaren en te analyseren om 
niet alleen andere “waarheden” te ontdekken, maar ook om te bestuderen 

and Design: Objects and Subjects,” Journal of Design History 19, no. 4 (2006). Paul Thompson, 
The Voice of the Past: Oral History (Oxford: Oxford University Press, 1987).
15 Deze techniek heb ik geleerd van de Nederlandse historicus en levensverhalen expert Selma 
Leydesdorfff onder wiens supervisie de levensverhalen interviews zĳ n afgenomen. Om me voor 
te bereiden op de levensverhalen interviews heb ik de PhD course ‘Oral History’ gevolgd bĳ  
Selma Leydesdorfff aan het Belle van Zuylen Instituut.
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hoe onze herinnering aan verandering onderhevig is.16 Herinneringen aan 
gebeurtenissen veranderen in het licht van nieuwe normen en ideologieën 
waarin we ons levensverhaal plaatsen. Wat vroeger heel belangrĳ k of 
moeilĳ k leek, kan in het licht van levenservaringen arbitrair of gemakkelĳ k 
worden en andersom, laat de Nederlandse historicus Selma Leydesdorfff zien. 
Waarvoor we ons vroeger schaamden kan nu een verhaal nodig zĳ n, omdat 
er lang over gezwegen is. Mondelinge geschiedenis kan daarom inzicht 
geven in culturele normen en ideologieën en hoe deze in de tĳ dspanne van 
een leven zĳ n veranderd.17 Met het herinneren van vroegere gebeurtenissen 
of gevoelens in het licht van de huidige context waarin het herinneren 
plaatsvindt, ontstaat idiosyncratische betekenisgeving. Levensverhalen zĳ n 
geen lineaire of volledige representaties van een leven, wel gefragmenteerde 
momentopnames van beelden uit het verleden waarmee we betekenis geven 
aan wie we nu zĳ n, aan wie we aan het worden zĳ n, of geworden zĳ n.

Gezien het tĳ delĳ ke en dynamische karakter van de herinneringen aan 
het opgroeien met een geslachtsvariatie is gekozen de levensverhalen te 
groeperen aan de hand van de medische diagnose en decennia. Met de 
periodisering, kunnen in de analyse de ervaringen van respondenten door 
de tĳ d heen gevolgd worden. Zo wordt de invloed van medische kennis op 
verschillende generaties zichtbaar. De diagnose en de medische kennis 
daarover bleek namelĳ k grote invloed te hebben op de levensloop van 
de vertellers. Vandaar is gekozen voor een chronologische historische 
discoursanalyse en close reading, gerelateerd aan een thick description 
oftewel minutieuze lezing van de levensnarratieven.18 Steeds zal per te 
onderscheiden diagnose en decennium de geschiedenis van de levens-
verhalen verweven worden met een historische discoursanalyse en close 
reading van de medische kennis. Een discours is, de Franse fĳ ilosoof Michel 
Foucault volgend, een systeem van denken dat bestaat uit ideeën , houdin-
gen, handelingsscenario’s, overtuigingen en praktĳ ken die systematisch 
vormgeven wie waarover mag spreken.19

16 Selma Leydesdorfff, De Mensen En De Woorden (Amsterdam: Meulenhofff, 2004). Thompson, 
The Voice of the Past: Oral History.
17 Selma Leydesdorfff, Het Water En De Herinnering. De Zeeuwse Watersnoodramp 1953-1993 
(Amsterdam: Meulenhofff, 1993). Dan P. McAdams, “Personal Narratives and the Life Story,” 
in Handbook of Personality, Theory and Research, ed. Oliver P. John, Richard W. Robins, and 
Lawrence A. Pervin (New York: The Guilford Press).
18 Luc Herman and Bart Vervaeck, Vertelduivels, Handboek Verhaalanalyse (Antwerpen: 
Uitgeverĳ  Vantilt/VUBPRESS, 2001).
19 Rosalind Gill, “Discourse Analysis,” in Qualitative Researching with Text, Image and Sound: 
A Practical Handbook, ed. Martin W. Bauer and George Gaskell (London: Sage, 2000).
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Om inzicht te krĳ gen in de normatieve constructies van geslacht, gen-
deridentiteit en seksualiteit kan discoursanalyse een zinvolle methode 
zĳ n. De kennis die in medische teksten voorhanden is, beïnvloed de keu-
zemogelĳ kheden in het leven met een geslachtsvariatie. In dit onderzoek 
wil ik laten zien hoe de verschillende manieren van medisch kennen van 
geslachtsvariaties elkaar overlappen en tegenspreken en hoe ze uiteindelĳ k 
terug te vinden zĳ n in de levensverhalen van de vertellers. Zo kan worden 
onderzocht met welke discoursen over geslacht, genderidentiteit en seksu-
aliteit, het levensverhaal wordt geconstrueerd.20

Wetenschappers waaronder de Amerikaanse fĳ ilosoof Judith Butler, De 
Amerikaanse sociologen Anne Fausto Sterling, de Canadese antropoloog 
Morgan Holmes, de Amerikaanse socioloog Susanne Kessel en de Ameri-
kaanse ervaringsdeskundige Bo Laurent, wezen al verschillende structure-
rende discoursen rondom geslacht, gender, seksualiteit en interseksualiteit 
aan.21 Denk hierbĳ  aan de dubbele standaard, waarin mannen seksueel 
actief horen te zĳ n en vrouwen seksueel aantrekkelĳ k. Het discours van het 
coïtale imperatief vertegenwoordigt een beeld waarin seksualiteit gezien 
wordt als uitsluitend penetrerend geslachtsverkeer. Dit discours hangt nauw 
samen met het heteronormativiteitsdiscours en homofobische discours. 
Tenslotte is ook het genderbinaire discours al aangewezen. In dit discours is 
een man juist dat wat en vrouw niet is en andersom. De aanname dat man-
nen actief, rationeel en assertief zĳ n wordt in dit discours gecontrasteerd 
met de aanname dat vrouwen passief, emotioneel en onderdanig zĳ n.

20 Nĳ hof, Levensverhalen, De Methode Van Autobiografĳisch Onderzoek in De Sociologie.
21 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (New York: Routledge, 
1993), Judith Butler, “Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Trans-
sexuality,” GLQ: Journal of Gay and Lesbian Studies 7, no. 4 (2001), Judith Butler, Gender Trouble: 
Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 1990), Judith Butler, “Is Kinship 
Always Already Heterosexual?” Diffferences: A Journal of Feminist Cultural Studies 13, no. 1 (2002), 
Judith Butler, Undoing Gender (London/New York: Routledge, 2004), Cheryl Chase, “Genital 
Surgery on Children Below the Age of Consent: Intersex Genital Mutilation,” in Psychological 
Perspectives on Human Sexuality, ed. Lenore T. Szuchman and Frank Muscarella (New York: 
John Wiley and Sons, 2000), Cheryl Chase, “What Is the Agenda of the Intersex Patient Advo-
cacy Movement?” in The endocrinologist (2003), Cheryl Chase and Morgan Holmes, “Genital 
Mutilation Has Never Stopped in the Us (Letter),” Body Image Task Force Newsletter, Winter/
Spring 1995, Cheryl Chase, Morgan Holmes, and William Byne, “‘Cosmetic’: An Inappropriate 
Description of Clitoral Surgery,” (1996), Anne Fausto Sterling, Sexing the Body, Gender Politics and 
the Construction of Sexuality (New York: Basic Books, 2000), Holmes, Critical Intersex, Holmes, 
Intersex, a Perilous Diffference, Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed (New Brunswick, 
New Jersey, and London: Rutgers University Press, 1998), Suzanne J. Kessler, “Doctor Knew 
Best (Review of Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex),” GLQ: A Journal of Gay and 
Lesbian Studies 6, no. 2 (2000).
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Ik beschouw de kennis in de levensverhalen als even fĳ ictief of represen-
tatief als de kennis die ik kan destilleren uit de academische narratieven 
die circuleren en gepubliceerd worden binnen de fĳ ilosofĳ ie, genderstudies 
en geneeskunde. Er is mogelĳ k een sterke wisselwerking tussen de 
dominante representatie van interseksualiteit in de geneeskunde en de 
gemarginaliseerde en subversieve representaties van ervaringsdeskun-
digen en niet-medische disciplines. Ik veronderstel dat representaties en 
constructies van geseksueerde identiteiten zowel door het overheersende 
heteroreproductieve discours vorm worden gegeven, als door de subver-
sieve, afwĳ kende en alternatieve discoursen over het geseksueerde leven. 
Naast de normatieve dominante verhalen, circuleren altĳ d ook subversieve 
verhalen, al is het maar in de vorm van een roddel of een oud mytholo-
gisch verhaal.22 Bovendien heb ik van Foucault geleerd dat het verbod op 
bepaalde geseksueerde gedragingen en identiteiten, deze gedragingen ook 
een existentie verlenen.23

Naast de discoursanalyse, wil ik de levensverhalen inzichtelĳ k maken 
door een close reading waarin het vertelde wordt opgevat als een narratief 
geheel teneinde een begrip te krĳ gen van de morele keuzemogelĳ kheden 
van mensen met een geslachtsvariatie. Close reading betekent letterlĳ k het 
nauwkeurig lezen en kan als methode recht doen aan de meerduidigheid 
van het levensverhaal. Het nauwkeurig lezen van teksten houdt in dat er 
speciaal gelet wordt op de interpretatie van de verschillende tekstelementen 
in het narratief zoals bĳ voorbeeld de structuur, de woordkeuzen en het 
taalgebruik.24 Deze analysevorm geeft ruimte aan een interpreterende 
studie waarbĳ  het levensverhaal ingedikt en verdicht wordt en zo terug-
gekoppeld kan worden. Zo is het mogelĳ k om de levensnarratieven te lezen 
op de structuur van het plot en de chronologie of de onderbrekingen en 
wendingen daarin. De woordkeuzen zĳ n verantwoordelĳ k voor speciale 
beelden, die gebruikt worden om bĳ voorbeeld uitdrukking te geven aan 
de geseksueerde anatomie. Metaforen, paradoxen, vergelĳ kingen en 

22 Zie bĳ voorbeeld voor verhalen de Metamorfosen van Ovidius met zĳ n verhalen over 
Hermafroditus, Tiresias en Achilles. Een van de roddels is dat de Amerikaanse fĳ ilmster Jamie 
Lee Curtis AOS zou hebben. Daarnaast zĳ n er nog de verhalen over de geslachtstesten op de 
olympische Spelen, waarbĳ  inderdaad een aantal vrouwelĳ ke atleten de deelname ontzegd 
werden op grond van hun mannelĳ ke chromosomen. Publius Ovidius-Naso, Metamorphosen, 
trans. Marietje d’Hane-Scheltema (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 100 na Chr. 
(1993)).
23 Michel Foucault, De Wil Tot Weten, Geschiedenis Van De Seksualiteit I, trans. Peter Klinken-
berg, et al. (Nĳ megen: SUN, 1984).
24 Herman and Vervaeck, Vertelduivels, Handboek Verhaalanalyse.
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drogredenen zĳ n stĳ lfĳ iguren die ook in een levensverhaal voorkomen en 
het vertelde een signifĳ icante betekenis kunnen geven.

Met een close reading van de levensverhalen hoop ik een analyse te 
kunnen maken van de idiosyncratische morele overwegingen over geslacht, 
genderidentiteit en seksualiteit in de levensverhalen van mĳ n responden-
ten.25 Door het narratief als een autonome betekenisgever te zien in de 
context van de heersende discoursen, kan ik kĳ ken naar hoe op individuele 
wĳ ze vorm wordt gegeven aan het leven met een atypische geslachtsana-
tomie. Daarnaast is taalgebruik, bĳ voorbeeld moreel, idiosyncratisch of 
meerduidig belangrĳ k. Er wordt dan gezocht naar tegenstrĳ digheden, ironie 
en emoties. Met de constante aandacht voor sociaal geconstrueerde normen 
en beelden wordt ook het dominante heteronormativiteit en genderbi-
nariteit getoond en hoe informanten zich meestal niet aan de heersende 
normen over gender en gedrag houden, maar daar ten minste ambivalent 
tegenover staan. Zo hoop ik keuzebeperkingen en keuzevrĳ heden en de 
mogelĳ kheden tot discontinu en signifĳ icant handelen, of te wel agency te 
kunnen lokaliseren.26

Een thick description zoals in de traditie van de etnografĳische methode is 
hieraan gerelateerd.27 Volgens de Amerikaanse antropoloog Gliffford Geertz, 
de ontwerper van een thick description, gaat deze manier van etnografĳische 
beschrĳ ving verder dan de objectieve observatie, omdat het empathie van 
zowel de onderzoeker als de lezer vereist. Een thick description bevat zowel 
de betekenisgevende elementen als de context waarin het betekenisproces 
plaats vindt. Of zoals de Nederlandse ethicus Tineke Abma laat zien, het 
biedt de lezer de mogelĳ kheid om te ervaren wat hĳ /zĳ  niet zelf heeft 
meegemaakt en zo zelf beslissen of er uit het narratief een generalisatie 
gemaakt kan worden.28 Het gaat hier niet om verklaren, maar om begrĳ pen, 
of zoals Geertz dat noemt: Verstehen. Abma wĳ st erop dat in een wereld 

25 T.A Abma, V. Baur, and G.A.M Widdershoven, “Inter-Ethics. Towards an Interactive and 
Interdependent Bioethics,” Bioethics 24, no. 5 (2010), T.A Abma et al., “Inter-Ethics: Towards an 
Interactive and Interdependent Bioethics,” Bioethics 24, no. 5 (2010), Tineke A. Abma, “Learning 
by Telling,” Management Learning 34, no. 2 (2003), Tineke A. Abma and Robert E. Stake, “Science 
of the Particular: An Advocacy of Naturalistic Case Study in Heath Research,” Qualitative Health 
Research 24, no. 8 (2014). 
26 Herman and Vervaeck, Vertelduivels, Handboek Verhaalanalyse.
27 Cliffford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anrthopology (New York: 
Basic Books, 1984).
28 Abma and Stake, “Science of the Particular: An Advocacy of Naturalistic Case Study in 
Heath Research.”
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waarin men moeite heeft met het onthouden van mensen, de kracht van 
thick description het bewaren van herinneringen aan levens is.29

Nu ik mĳ  heb verantwoord voor de verzameling en analyse van de levens-
narratieven, zal ik vervolgens rekenschap afleggen over de dataverzameling 
en analyse van de medische kennis.

2.5 Verzameling van de medische narratieven

De kennis uit medische bronnen is verzameld volgens de methode van 
emergent sampling. Dat wil zeggen dat de levensverhalen en de diagnoses 
van de vertellers bepaalden welke medische kennis in dit onderzoek 
verweven werd. Omdat de vertellers allen in Nederland opgroeiden, zĳ n 
de ontwikkelingen in de medische kennis voornamelĳ k gezocht in het 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde. Voor de volledigheid zĳ n ook de 
relevante publicaties over geslachtsvariaties uit het Nederlands tĳ dschrift 
voor Verloskunde en Gynaecologie, Tĳ dschrift voor Kindergeneeskunde en 
The Netherlands Journal of Medicine bestudeerd.

In de beginjaren van dit onderzoek werden de medische publicaties 
gevonden en gekopieerd in de privé bibliotheken van artsen.30 Ook werden 
publicaties gekopieerd uit tĳ dschriften en boeken uit de Medische biblio-
theek van het AMC en de Vrĳ e Universiteit in Amsterdam. Het Nederlands 
tĳ dschrift voor Verloskunde en Gynaecologie werd gevonden in de medische 
bibliotheek van de Radboud Universiteit van Nĳ megen.31 Vanaf 2003 wer-
den steeds meer medische tĳ dschriften via de digitale bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam beschikbaar en op deze wĳ ze verzameld en 
bestudeerd.32 Echter de toegang tot medische publicaties blĳ ft beperkt 
omdat medische tĳ dschriften alleen afhankelĳ k van de Universiteit van 
Amsterdam gelezen kunnen worden. De kosten kunnen zonder universi-
teitsbibliotheek oplopen van 30 tot 200 euro per artikel.

29 Ibid. p. 1157 “We think that memorializing lives is an important strength of naturalistic case 
study in a world that has trouble remembering people.”
30 Met dank aan Bart van Heesch, huisarts te Noordwĳ kerhout en Professor doctor Hugo 
Heymans, kinderarts en voormalig directeur Emma Kinderziekenhuis.
Geen referenties werden gevonden in: Tĳ dschrift (Bulletin) voor Medisch Onderwĳ s, Nederlands 
Tĳ dschrift voor Gynaecologie en Oncologie en Tĳ dschrift voor Psychiatrie, Tĳ dschrift voor Psy-
chologie en Medisch Contact
31 Met dank aan Inge van Intven, arts.
32 De digitale versie van het Nederlands tĳ dschrift voor Geneeskunde was eerst alleen 
toegankelĳ k met het artsenabonnee wachtwoord. Van Heesch stelde zĳ n wachtwoord aan mĳ  
beschikbaar. Later kon ik het ook met mĳ n eigen digitale universiteitsaccount toegang krĳ gen.
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In het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde werden in totaal 69 
originele publicaties over geslachtsvariaties gevonden van 1881 tot 2102. 
In het Tĳ dschrift voor Kindergeneeskunde werden 10 artikelen gevonden 
in een themanummer “stoornissen in de geslachtelĳ ke ontwikkeling” uit 
2008. De eerste vier Nederlandse publicaties, uit 1858, 1881, 1904 spreken 
van hermafroditisme en hypospadie.33 Tot de jaren zestig kwamen daar 
enkele publicaties onder de noemers mannelĳ k en vrouwelĳ k pseudo-
hermafroditisme bĳ  en vanaf de jaren zeventig werden de verschillende 
geslachtsvariaties gepubliceerd onder de noemer interseksualiteit. Ook 
de nosologische diagnoses van de vertellers zĳ n als zoektermen ingezet: 
hypospadie, hypospadias, congenitale bĳ nier hyperplasie, adrenogenitaal 
syndroom, compleet en partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom, 
testiculaire feminisatie, androgynoïdesyndroom, hypogenitalisme, reifen-
steinsyndroom, klinefeltersyndroom, swyersyndroom, complete gonadale 
dysgenesie, hirsutisme en 17alpha-hydroxylase defĳiciency.

Omdat de benaming van de te onderscheiden geslachtsvariaties nog al 
eens varieerde werden ook meer algemene zoektermen ingezet: geslacht, 
genitaal, genen, chromosomen, XX, YY, XXY, geslachtsontwikkeling, sek-
sualiteit, gender, intersexe, intersekse interseksualiteit, hermafroditisme, 
pseudo hermafroditisme, mannelĳ k pseudo hermafroditosme, vrouwelĳ k 
pseudo hermafroditisme, vruchtbaarheid, voortplanting en DSD (Disorders 
of Sex Development). Om hiaten in de terminologie op te vangen, werd 
vervolgens op de namen van Nederlandse auteurs geverifĳ ieerd of er meer 
Nederlandstalige en Engelstalige publicaties zoals bĳ voorbeeld proefschrif-
ten en leerboeken te vinden waren.34 In alfabetische volgorde onder andere: 
Nina Callens, Hedi Claahsen, Peggy Cohen Kettenis, Arianne Dessens, Stan 
Drop, Louis Gooren, Albert Holmer, A.J.C. Hufffstadt, F.Kuipers, I.S. Levĳ , 
Marc Mureau, Barto Otten, Willem Paul Plate, en Froukje Slĳ per, Klaas 
de Snoo, Nike Stikkelbroeck, Annelou de Vries en Katja Wolfffenbuttel. 
Deze sleutelfĳ iguren vertegenwoordigden de psychologische, urologische, 

33 H. Timmer, “Hypospadie Van Den Glans,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 48 (1904), 
L. Van der Hoeven, “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde, no. 45 (1881), C.W.J. Westerman, “Een Geval Van Hermafroditisme,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 45 (1901), C.W.J. Westerman, “Over Miskend Pseudo-Hermaphro-
ditismus,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde, no. 45 (1903). Gĳ sbertus H. van Everdingen, 
“Over Het Ontbreken En De Rudimentaire Vorming Der Baarmoeder” (Utrechtsche Hoogeschool, 
1858).
34 Bĳ voorbeeld de publicatie die ik in de Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde vond: A.J.C 
Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen, vol. 93, De Nederlandse Bibliotheek 
Der Geneeskunde (Leiden: Stafleu’s wetenschappelĳ ke uitgeversmaatschappĳ  b.v., 1975).
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gynaecologische, chirurgische, genetische en endocrinologische ken-
nis. Daarnaast oriënteerden Nederlandse artsen zich internationaal en 
publiceerden vanaf 2000 vaker in Engelstalige medische tĳ dschriften. 
Vandaar dat de internationale publicaties van Nederlandse auteurs over 
geslachtsvariaties zĳ n bestudeerd.35

Omdat vanaf de jaren zestig de medische kennis steeds meer in de 
Engelse taal internationaal werd uitgewisseld, zĳ n ook de belangrĳ kste 
Engelstalige medische publicaties bestudeerd.36 Hiervoor werden weer de 
genoemde algemene en nosologisch zoektermen vertaald naar het Engels 
gebruikt. ook werd er op de namen van auteurs naar wie veel verwezen 
werd gezocht. In alfabetische volgorde onder andere : Sheri Berenbaum, Sara 
Creighton, Melvin Crumbach, Jorge Daaboul, Christopher Dewhurst, Milton 
Diamond, Anke Erhardt, Joel Frader, Julianne Imperato-McGinley, Harry 
Klinefelter, Peter Lee, Thomas Mazur, Heino Meyer-Bahlburg, Catherine 
Minto, John Money, John-Maclean Morris, William George Reiner, Justine 
Schrober, G.M. Swyer, Kenneth Zucker en B. Zuger. Deze sleutelfĳ iguren 
waren verantwoordelĳ k voor de psychologische, de urologische gynae-
cologische, chirurgische, genetische en endocrinologische publicaties in 
het Engelse taalgebied. Hun publicaties werden weer gebruikt om uit te 
zoeken welke internationale Engelstalige medische en wetenschappelĳ ke 
tĳ dschriften bestudeerd konden worden (zie Tabel 2.2).

Emergent sampling kent een afbakening. Het is onmogelĳ k alle Engels-
talige publicaties over alle aspecten van geslachtsvariaties, te verzamelen 
en te bestuderen. Genetische en endocrinologische detailstudies heb ik 
daarom minder secuur bestudeerd. Sinds de nieuwe consensus in 2006 is het 
aantal medische publicaties snel in aantal toegenomen. Ik heb me daarom 

35 J. Veenemans, J. Hoogeveen, and A.J.P.M. Overbeke, “Nederlandse Auteurs in Internationale 
Medische Tĳ dschriften Ook Auteurs Van Publicaties in Het Nederlands Tĳ dschrift Voor Genees-
kunde,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 149, no. 46 (2005).
36 In de Nederlandstalige publicaties werd veelal verwezen naar Engelstalige publicaties. 
Bĳ voorbeeld, tot de late jaren negentig werd het zo snel mogelĳ k correctief chirurgisch ingrĳ -
pen in bĳ na elke Nederlandse publicatie over geslachtsvariaties onderstreept. De referentie 
hiervoor was zonder uitzondering een publicatie van Amerikaanse origine. Ook voor het 
geheimhoudingsbeleid werd in Nederlandse publicaties verwezen naar Amerikaans voorbeeld. 
Desalniettemin was een consensus niet aanwezig omdat Money in de ene publicatie openheid 
aanraadde, maar in andere publicaties adviseerde hĳ  terughoudendheid met het geven van 
informatie aan ‘patiënten’ en ouders. John Money, “Psychologic Considerations in Patients 
with Ambisexual Development,” Seminars in Reproductive Biology 5, no. 3 (1987). John Money, 
“Psychologic Evaluation of the Child with Intersex Problems,” Pediatrics 36 (1965). Zie ook: Luc 
Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money” 
(Proefschrift, Universiteit van Utrecht, 2001).
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in de afrondingsfase van dit onderzoek opnieuw verdiept in de relevante 
Nederlandse en Engelse publicaties in de periode van 2010 tot 2014.37 In de 
volgende paragraaf zal ik ingaan op de wĳ ze waarop medische publicaties 
werden geanalyseerd.

Tabel 2.2  Meest relevante Engelstalige medische tijschriften in alfabetische 

volgorde

American Journal of Obstetrics and Gynecology,
Archives of Pediatric and Adolescent Medicine
Archives of Sexual Behavior
British Medical Journal
Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America
Current Problems in Surgery
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America,
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
Journal of Psychology and Human Sexuality,
Journal of Pediatric Surgery
Journal for the Royal Society of Medicine,
Journal of Sex and Marital Therapy
New England Journal of Medicine,
Perspectives in Biology and Medicine
Plastic and Reconstructive Surgery
The Journal of Urology
The Lancet 

37 Bĳ voorbeeld: Michele Bertolotto et al., “Congenital and Acquired Nonneoplastic Disorders 
of the Penis and Scrotum,” in Genitourinary Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retro-
peritoneum, ed. Vikram S. Dogra and Gregory T. MacLennan (Springer, 2013), N. Callens et al., 
“Do Surgical Interventions Influence Psychosexual and Cosmetic Outcomes in Women with 
Disorders of Sex Development?” ISRN Endocrinology 2012 (2012), Nina Callens et al., “Long-Term 
Psychosexual and Anatomical Outcome after Vaginal Dilation or Vaginoplasty: A Comparative 
Study,” The Journal of Sexual Medicine 9, no. 7 (2012), Miriam van der Have and Margriet van 
Heesch, Interview with Betsy Driver June 10 (Amsterdam: 2014), Miriam van der Have, Saskia 
de Jong, and Margriet van Heesch, “Intersekse/Dsd, Standpunten En Beleid Nnid,” (Nĳ megen: 
Nederlands Netwerk Intersekse/DSD, 2013), Lisdonk, “Leven Met Intersekse/Dsd, Een Verken-
nend Onderzoek Naar De Leefsituatie Van Personen Met Intersekse/Ddsd.”, V. Pasterski, P. 
Prentice, and I.A. Hughes, “Impact of the Consensus Statement and the New Dsd Classifĳ ication 
System,” Best Practice & Research Clinical Endroclinology & Metabolism 24, no. 2 (2010), Y.G. Van 
der Zwan et al., “Severity of Virilization Is Associated with Cosmetic Appearance and Sexual 
Function in Women with Congenital Adrenal Hyperplasia: A Cross-Sectional Study.,” Journal 
of Sexual Medicine 10, no. 3 (2013), Yvonne G. van der Zwan et al., “Severity of Virilization Is 
Associated with Cosmetic Appearence and Sexual Function in Women with Congenital Adrenal 
Hyperplasia: A Cross-Sectional Study,” Journal of Sexual Medicine 10, no. 3 (2012).
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2.6 Analyse van de medische narratieven

De Nederlandse medische narratieven boden inzicht in de voorhanden 
zĳ nde kennis en hoe die kennis het medische protocol waarmee de 
ervaringsdeskundigen opgroeiden, motiveerde. De afbakening voor de 
historische tĳ dsperiode 1940 tot 2012 werd gemotiveerd door de levensloop 
van de vertellers, waarvan de oudsten in de jaren veertig geboren werden. 
Net als de levensverhalen zĳ n de medische narratieven geanalyseerd door 
een historisch-chronologische close reading en discoursanalyse.38

De historisch-chronologische close reading kon inzicht verschafffen in de 
medische kennisontwikkelingen over geslachtsvariaties en hoe deze kennis 
de keuzen omtrent geslacht en geheimhouding beïnvloedde. Per medische 
diagnose ontstond een beeld van hoe de medische wetenschap zich ontwik-
kelde en welke nieuwe technologieën invloed hadden op het kennen van 
geslachtsvariaties. Zo had bĳ voorbeeld de ontdekking van het lichaampje 
van Barr in 1948 grote invloed op het kennen van compleet androgeen 
ongevoeligheidsyndroom.39 Artsen kwamen erdoor voor de keuze te staan 
om niet alleen de mannelĳ ke aanleg van de gonaden achter te houden, 
maar ook mannelĳ ke genetische aanleg te verzwĳ gen voor hun “patiënten”. 
Toen het een paar jaar later mogelĳ k werd het X-geslachtschromossom 
van Y-geslachtschromosoom te onderscheiden, veranderde het kennen van 
bĳ voorbeeld het klinefeltersyndroom en het androgeen ongevoeligheidsyn-
droom. Mannen met het klinefeltersyndroom kregen er een “X” bĳ  : “XXY” 
en vrouwen met androgeen ongevoeligheid, bleken “XY-chromsomen” te 
hebben.40

Voor de discoursanalyse is gelet op de manier waarop in de medische 
narratieven kennis over geslachtsvariaties werd gerelateerd aan gender-
binariteit, heteronormativiteit, coïtale imperatief, dubbele standaard 
en heteronormativiteit. De medische narratieven werden gelezen op de 

38 Om een vertaalslag te kunnen maken van medische kennis en jargon is gebruik gemaakt 
van het Nederlands zakwoordenboek der geneeskunde. Bĳ  vragen en onduidelĳ kheden zĳ n 
geraadpleegd: Bart van Heesch, gepensioneerd huisarts en mĳ n promotor Hugo Heymans eme-
ritus hoogleraar kindergeneeskunde en voormalig directeur van het Emma Kinderziekenhuis 
van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Ik neem echter de 
verantwoordelĳ kheid voor eventuele vergissingen of verkeerde interpretaties van de medische 
kennis.
39 M. L. Barr and E. G. Bertram, “A Morphological Distinction between Neurones of the Male 
and Female, and the Behaviour of the Nucleolar Satellite During Accelerated Nucleoprotein 
Synthesis,” Nature 163 (1949).
40 Zie hoofdstuk 4 van het klinefeltersyndroom en hoofdstuk 6 en 7 voor het androgeen 
ongevoeligheidsyndroom.
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vooraangenomen heteronormatieve waarden waarbinnen geslachtsvaria-
ties genezen konden worden. Zo werd bĳ voorbeeld duidelĳ k dat lange tĳ d 
de keuze voor een kind met partieel ongevoeligheidsyndroom gebaseerd 
was op de lengte van de penis en of deze geschikt was voor penetratie. De 
vruchtbaarheid of de nog te ontwikkelen genderidentiteit waren daaraan 
ondergeschikt.

2.7 Etnografĳie en participerende observatie

Aangezien zowel levensverhalen als medische kennis en praktĳ k aan voort-
durende kennisvernieuwing en verandering onderhevig zĳ n geweest, heb ik 
mede ten behoeve van de triangulatie gedurende de gehele onderzoekspe-
riode parallel aan de verzameling van de levensverhalen, een etnografĳ isch 
onderzoek uitgevoerd. Gesprekken en interviews met ervaringsdeskundigen 
betrokken bĳ  Nederlandse en internationale netwerken aangaande “inter-
seksualiteit” werden gedocumenteerd via veldwerkaantekeningen. Hiermee 
werd het mogelĳ k een prolonged engagement aan te gaan en persistant 
observation uit te voeren om de bestaande onderzoeksgegevens te valideren. 
Het contact met de “ouders van” nog jonge kinderen gaf reflectie op recente 
veranderingen in het medisch protocol en de medische praktĳ k.

Het etnografĳisch onderzoek maakte het mogelĳ k inzicht te krĳ gen in de 
kennisnetwerken van ervaringsdeskundigen. Daartoe werden intensief in-
terviews en gesprekken gevoerd en contact onderhouden met de voorzitters 
en bestuursleden van de patiëntenorganisaties AIS/DSDNederland, Neder-
landse Klinefelter Vereniging, en de Werkgroep adrenogenitaal syndroom van 
de Nederlandse Addison en Cushing Vereniging. Het aanhoudende contact 
met ervaringsdeskundigen die binnen hun eigen organisaties leidinggevend 
waren, gaf een beeld van hoe de ervaringen en kennis onderling werden 
uitgewisseld. De documentatie hiervan bestond deels uit veldwerkaante-
keningen en notulen van vergaderingen alsmede e-mailcorrespondenties.

Om meer te weten te komen over de kennisuitwisseling tussen artsen en 
ervaringsdeskundigen heb ik participerend onderzoek gedaan door met de 
vertegenwoordigers van de verschillende patiëntenorganisaties mee te gaan 
naar bĳ eenkomsten met artsen. Het betrof onder andere bĳ eenkomsten 
tussen de voorzitter van de werkgroep AGS en het Genderteam van het 
Medisch Centrum van de Vrĳ e Universiteit in 2004 en later ook met het 
genderteam van het Sophia kinderziekenhuis in 2005. Ook de openbare 
lezingen van medische experts over geslachtsvariaties gaven inzicht in hoe 
kennis over geslachtsvariaties werd uitgewisseld. Deze lezingen werden 
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bĳ gewoond samen met voorzitters en andere ervaringsdeskundigen, wel 
of niet via de patiëntenorganisaties.

Participerende observatie heeft plaats gevonden van 2004 tot 2014. Samen 
met de voorzitters van de drie genoemde patiëntenorganisaties zĳ n vanaf 
2004 drie bĳ eenkomsten georganiseerd om ervaringen met het organiseren 
van een achterban en het doorgeven van kennis uit te wisselen. In 2013 zĳ n 
deze gesprekken voortgezet op initiatief van het ministerie van Onderwĳ s, 
Cultuur en Wetenschap en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). 
“Intersekse/DSD” werd zo voor het eerst een thema op de emancipatienota. 
Ook hier kon de participerende observatie dienen als lange-termĳ nvalidatie 
en prolonged engagement.

Met drie voorzitters en bestuursleden van de drie genoemde patiëntenor-
ganisaties is intensief contact onderhouden voor het uitwisselen van kennis 
en evaluatie van de uitkomsten van dit proefschrift. Ook hebben deze spe-
cifĳ ieke informanten een member check uitgevoerd. Zĳ  lazen verschillende 
versies van de hun aangaande hoofdstukken en becommentarieerden deze.

Vaak stonden de voorzitters en bestuursleden in contact met de bestuurs-
leden van zusterorganisaties in verschillende Europese landen, Australië, 
de Verenigde Staten en Canada. Tevens heb ik interviews, gesprekken en 
e-mailcorrespondenties gevoerd met internationaal bekende ervaringsdes-
kundigen zoals de Amerikaanse oprichter van de ISNA Cheryl Chase/Bo 
Laurent, de Canadese antropoloog Morgan Holmes, de Argentĳ nse fĳ ilosoof 
en mensenrechtenactivist Mauro Cabral en de Amerikaanse mensenrech-
tenactivist en oprichter van Bodies Like Ours, Betsy Driver.

Tĳ dens de gehele duur van het onderzoek is advies gevraagd aan medische 
experts, betrokken bĳ  kinderen met geslachtsvariaties in vier academische 
ziekenhuizen in de Randstad: Medisch Centrum van de Vrĳ e Universiteit 
Amsterdam, Emma Kinderziekenhuis van Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam, Universitair medisch Centrum Utrecht, Sophia kinderzieken-
huis van het Erasmus Medisch Centrum. Met name in het begin van het 
onderzoek zĳ n veldwerkgesprekken geweest met verschillende medische 
experts zoals Hugo Heymans, Froukje Slĳ per, Peggy Cohen Kettenis, Ari-
anne Dessens, Katja Wolfffenbuttel, Hedi Cleassens, Tim van de Grift en de 
leden van het genderteam van het Medisch Academisch Centrum van de 
Universiteit van Amsterdam.

Het combineren van levensverhalen, medische narratieven, veldwerk 
en participerende observatie stelde mĳ  in staat een triangulatie van me-
thoden en bronnen uit te voeren. Dat betekende dat ik met het gebruik van 
verschillende methodes, kon verifĳ iëren of de ene methode dezelfde kennis 
voorbracht als de andere methode.
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2.8 Op basis van interferentie de kennisasymmetrie 
doorbreken

De vraag die ik in dit hoofdstuk tracht te beantwoorden, is hoe onderzoek 
te doen naar de sociaal-politieke processen en normatieve implicaties van 
kennisnetwerken rondom geslachtsvariaties. Uitgangspunt daarbĳ  is dat 
verschillende kennende subjecten vanuit verschillende locaties, zoals het 
ziekenhuis, wetenschappelĳ ke tĳ dschriften, internet en de andere media, 
bepalen hoe geslachtsvariaties gekend worden. Dat kan een ervaringsdes-
kundige zĳ n, maar ook een historicus, fĳ ilosoof, antropoloog, gynaecoloog, 
endocrinoloog, psycholoog, chirurg of een geneticus. De kennis over 
geslachtsvariaties is te vinden in zowel de huiskamers van ervaringsdes-
kundigen, internet, kranten en tĳ dschriften, televisie als in de archieven 
en bibliotheken van academische ziekenhuizen en universiteiten. Met dit 
proefschrift wil ik deze verschillende soorten kennis samenbrengen. Door 
de kennis uit de medische narratieven naast de kennis uit de levensnar-
ratieve te leggen, tracht ik de kennis over geslachtsvariaties te herschikken. 
Bĳ gevolg verdwĳ nt de tegenstelling tussen een ‘objectief’ medisch narratief 
over ziekte en ‘subjectief’ levensnarratief over ziek-zĳ n.

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode verantwoord en inzicht 
geboden in de dataverzameling en selectie van bronnen. Ook is rekenschap 
gegeven van de analysemethode en de validatie via prolonged engagement 
en triangulatie. Naast het raadplegen van verschillende kennisbronnen, 
zoals medische publicaties en levensnarratieven, worden ook verschillende 
analysemodellen gehanteerd. Met een historische analyse, een close reading, 
een discoursanalyse en een thick description zullen de ongelĳ ksoortige 
vormen van kennis op elkaar worden betrokken. Deze interferentie werpt 
licht op de asymmetrie tussen ervaringskennis en medische kennis en biedt 
een basis om deze te doorbreken.

Het laten interfereren van het medische narratieven met de levensver-
halen is in dit proefschrift zowel methode als doel. Het analyseren van het 
asymmetrische kennisnetwerk houdt in dat de medische publicaties worden 
verbonden met de levensverhalen, teneinde nieuwe, meerduidige kennis 
en keuzemogelĳ kheden rondom geslachtsvariaties te ontwikkelen. De ken-
nisautoriteit wordt dan niet automatisch toegekend aan de wetenschappers 
die zich als gezaghebbend manifesteren. De aanspraak op kennis over 
geslachtsvariaties zal uitgespreid worden over meerdere locaties, tĳ den en 
vertellers. Het doel is nieuwe kennis over geslachtsvariaties te genereren, 
zonder een nieuwe autoriteit te willen worden. Om met Haraway te spreken, 
in de wisselwerking die ontstaat wanneer de als oppositioneel voorgestelde 
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discoursen zich verweven, wordt de kennisautoriteit over geslachtsvariaties 
ontvankelĳ k voor meerdere soorten kennis en keuzen.41 In het volgende en 
derde hoofdstuk zal de hieruit voortvloeiende methode van interferentie 
theoretisch verantwoord worden.
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III Hoe worden geslachtsvariaties gekend?

De geneeskunde [is], zoals alle andere disciplines net zo goed uit vergissingen als 
uit waarheden opgebouwd. (Michel Foucault)1

3.1 Inleiding: De wil tot weten: is het een man of een vrouw?

Op 17 augustus 2009 won de Zuid Afrikaanse atlete Caster Semenya het 
wereldkampioenschap 800 meter hardlopen in Berlĳ n. Lang kon zĳ  echter 
niet genieten van haar gouden medaille. Haar ietwat hoekige uiterlĳ k en 
de diepe toon van haar stem hadden aanleiding gegeven voor de concur-
rerende atletes een geslachtstest te eisen. Daarop werd het ‘ware’ geslacht 
van de atlete een nazomerse mediahype: “De wereld twĳ felt”, kopte De 
Volkskrant twee dagen na Semenya’s overwinning.2 Woordvoerders van de 
atletiekbond, sportjournalisten, familie en bekenden van de atlete buitelden 
over elkaar heen om de opschudding over vermeende “geslachtsfraude” te 
duiden. De persoonlĳ ke coach benadrukte dat Semenya een vrouw was 
en stelde voor dit na te vragen bĳ  de atletes die de douche met haar had-
den gedeeld. Een radiojournaliste diskwalifĳ iceerde dit plan direct: “Wie 
zoiets zegt heeft duidelĳ k geen idee waar het hier over gaat.”3 Volgens haar 
konden alleen medische deskundigen het ware geslacht van Semenya 
vaststellen. De organisator van de kampioenschappen, de International 
Association of Athletics Federations (IAAF), kwam snel met een offfĳ iciële 
verklaring, waarin een woordvoerder uitlegde dat het testen van iemands 
geslacht een bĳ zonder complexe aangelegenheid was. Ze zochten namelĳ k 
naar een “mogelĳ ke zeldzame medisch conditie” waarvan de verifĳ icatie 
een endocrinoloog, een gynaecoloog, een internist, een genderexpert en 
een psycholoog vereiste en bovendien meerdere weken zou duren.4 Niet 
veel later werd duidelĳ k dat Semenya zonder haar weten al eerder een 
geslachtstest had ondergaan. Kennelĳ k kon zĳ zelf geen bĳ drage leveren 
aan de “waarheid” over haar geslacht. Haar eerste reactie was dan ook “Het 

1 Michel Foucault, “De Orde Van Het Spreken,” in Breekbare Vrĳ heid, Teksten En Interviews 
(Amsterdam: BOOM/Parresia, 2004). p. 54
2 Mark van Driel, “De Wereld Twĳ felt: Is Semenya Een Vrouw?” Volkskrant, 19 augustus 2009.
3 Zie onder andere: NOS journaal verslag: “Hermafrodiete atleet Semenya niet naar cross-
country” (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/11/110909_semenya.html)
4 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Caster_Semenya
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kan me geen zier schelen.”, waarna ze de camera van de sportverslaggever 
van de NOS de rug toedraaide.5

In de zoektocht naar het “ware” geslacht van Semenya is het uitsluitings-
mechanisme te herkennen. De Franse fĳ ilosoof Michel Foucault noemde 
dit de “wil tot weten”.6 Volgens Foucault komt “het weten”, oftewel kennis 
tot stand middels processen van uitsluiting waarin kennende subjecten 
“macht” over kennis vergaren door anderen ten opzichte van die kennis 
buiten te sluiten, hen tot object te maken. Zo werd Semenya zelf al voor 
de afffaire begon, buitengesloten van het kennen van haar lichaam. Van 
de eerste geslachtstest die zĳ  had ondergaan, was zĳ  niet op de hoogte. 
Haar was verteld dat het om een dopingtest ging. Toen haar verschĳ ning 
en lage stem na haar overwinning op de 800 meter twĳ fel opriepen, werd 
het waarheidsgezag over haar geslachtsanatomie, na wat geharrewar, 
toegewezen aan een team van medische experts. Haar lichaam was zelfs 
zo complex dat het volgens de IAAF om een “zeldzame medische conditie” 
ging waarvoor meerdere medische disciplines nodig waren. ‘Leken’ zoals 
haar ouders werden ook niet in staat geacht het geslacht van hun kind, 
dat zĳ  achttien jaar geleden als dochter bĳ  de burgerlĳ ke stand hadden 
opgegeven, te kennen. In het mechanisme van de wil tot weten konden 
Semenya en haar ouders geen aanspraak meer maken op de waarheid, 
omdat die waarheid een kwestie van “onbetwistbare wetenschappelĳ ke 
feiten” buiten het menselĳ ke om was geworden.7

Het kennen van het lichaam van Semenya was nu alleenrecht van de 
wetenschap, en met name de medische wetenschap. Binnen de medische 
wetenschap waren het weer specifĳieke deeldisciplines met name de genetica, 
endocrinologie gynaecologie en urologie, waarbinnen de verhulde feiten van 
haar lichaam geopenbaard konden worden. Dat dit “bĳ zonder complex” zou 
zĳ n en meerdere weken vereiste, leidde ertoe dat de “waarheid” over Seme-
nya’s geslacht niet meer te achterhalen was voor niet-ingewĳ den. Vervolgens 
werd de toegang voor leken tot het kennen van de wetenschappelĳ ke feiten 
bemoeilĳ kt, omdat men geen duidelĳ ke terminologie gebruikte. De IAAF 
sprak immers van een “zeldzame medische conditie”. Toch lĳ kt het vreemd 
iemand die het snelste rent op de 800 meter als “zieke” te bestempelen.

5 “I couldn’t give a damn.” NOS journaal verslag: “Hermafrodiete atleet Semenya niet naar 
crosscountry” (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/9/11/110909_semenya.html)
6 Michel Foucault, De Wil Tot Weten, Geschiedenis Van De Seksualiteit I, trans. Peter Klinken-
berg, et al. (Nĳ megen: SUN, 1984). Foucault, “De Orde Van Het Spreken.”
7 Foucault, “De Orde Van Het Spreken.”
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Het gevolg was dat Semenya niet alleen werd buitengesloten van aan-
spraak op de “waarheid” over haar lichaam, maar ook haar privacy verloor. 
Onderworpen aan de door Foucault beschreven “medische blik”8 werden 
de details van haar genitaliën, hormoonhuishouding, chromosomen en 
genen gemeengoed van zowel de medische stand, de IAAF als de media. 
De Australische journalist Jacquelin Magnay meende dat de wereld het 
recht had op de “waarheid” en publiceerde de eerste uitkomsten van het 
medisch onderzoek, waar zĳ  de hand op had weten te leggen.9 Semenya 
zou een hoger dan “normaal” testosterongehalte hebben doordat zĳ  in 
plaats van eierstokken, testes bleek te hebben. En alhoewel dit wereldwĳ d 
door de media werd overgenomen, wist de Belgische krant De Standaard 
te vertellen dat “de atlete zelf voorlopig van niets [wist].”10 Kennelĳ k had 
Semeya zelf geen recht op de “waarheid”.

Het verhaal van Caster Semenya illustreert hoe medische wetenschap-
pelĳ ke kennis het gezag wordt toegekend over geslachtsvariaties en hoe 
ervaringskennis het onderspit delft in het uitsluitingsmechanisme van de 
“wil tot weten”. In de medische voorstelling van het kennen van de door 
Semenya belichaamde diversiteit verwerd de diversiteit tot “afwĳ king” 
en “zeldzame ziekte”. Hierdoor bleven de normatieve invullingen van 
mannelĳ ke en vrouwelĳ ke lichamen op sportevenementen buiten schot. 
Semenya daarentegen liep de kans buitengesloten te worden van toekom-
stige wedstrĳ den en zou eventueel ook haar medaille in moeten leveren.

De machtsstrĳ d om kennis die zich afspeelt rondom lichamen die niet 
geheel mannelĳ k of vrouwelĳ k zĳ n, wordt nog vaak door de medische 
wetenschap gewonnen. Dit wil echter niet zeggen dat kennis over lichamen 
met een geslachtsvariatie alleen in de medische praktĳ k tot stand komt. De 
macht over kennis is, volgens Foucault, niet aan een vaste groep of locatie 
gebonden. Over wat waar en onwaar is wordt onderhandeld op verschillende 
niveaus en door verschillende belanghebbenden.11 Alternatieve manieren 
Semenya’s lichaam te kennen, werden geuit door Zuid-Afrikaanse critici 
die de twĳ fels over haar geslacht racistisch noemden. Afrikaanse vrouwen 
konden nu eenmaal niet voldoen aan een blank en westers ideaalbeeld van 
vrouwelĳ ke atleten. Internationale mensenrechtenorganisaties wezen op 
het seksisme in de controverse rondom Semenya’s lichaam en het recht 

8 Voor Foucaults notie van de medische blik, zie: Michel Foucault, De Geboorte Van De Kliniek, 
trans. Peter Klinkenberg, Henk Hoeks, and Aukje van Rooden (Amsterdam: Boom, 2008).
9 Jacquelin Magnay, “Secret of Semenya’s Sex Stripped Bare,” The Sidney Morning Herald, 
September 11 2009.
10 Verslaggever, “Caster Semenya Kent Lot Op 20 November,” De Standaard, 12 september 2009.
11 Foucault, De Wil Tot Weten.
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van mensen met een geslachtsvariatie deel te nemen aan internationale 
sportevenementen sinds de Olympische spelen in Australië in 2000.12 An-
deren attendeerden op Semenya’s recht op privacy. De uitkomst van de 
hele afffaire kwam maanden later in november 2009. Dit keer was het geen 
voorpaginanieuws: de uitslag van de medische testen wees inderdaad op 
een geslachtsvariatie en dit werd alleen met de atlete zelf besproken. Haar 
medaille kon ze houden, maar de toekomst van haar sportcarrière stond 
twee jaar ter discussie. Hierover waren de advocaten, de IAAF en de Zuid 
Afrikaanse atletiekbond die tĳ d nog in conclaaf.

Nu, een paar jaar nadat zĳ  in opspraak raakte door een haar onbekende 
“zeldzame medische conditie”, die uiteindelĳ k geen reden was haar te 
diskwalifĳ iceren, heeft Semenya haar sportcarrière aarzelend doorgezet. 
In 2012 in Londen won ze alsnog het olympisch zilver op de 800 meter. Het 
medisch rapport over de hormonale en genetische vondsten in haar lichaam 
is haar bekend. Niettemin belooft ze sportjournalisten weg te lopen zodra 
hierover een vraag gesteld wordt.13 En dat kan, hoewel het taboe op anders 
zĳ n wellicht een rol speelt, gezien worden als een handelen waarmee zĳ  
de kennisautoriteit over haar lichaam en haar zelfbeschikkingsrecht terug 
vordert.

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe geslachtsvariaties gekend worden. 
Kennis over geslachtsvariaties komt mede tot stand middels de betekenissen 
die in een cultuur aan genitaliën, seksualiteit, mannelĳ kheid en vrouwe-
lĳ kheid worden gegeven. Hoe laag mag een vrouwenstem zĳ n? Hoe groot 
mag een clitoris zĳ n, voordat deze als mannelĳ k wordt bestempeld, hoe 
klein mag een penis zĳ n voor deze niet meer als functioneel wordt gezien? 
Waar behoort de secundaire haargroei te verschĳ nen en waar niet? Hoe 
groot mogen mannenborsten zĳ n en hoe klein die van een vrouw? Welke 
chromosomen mogen mannen hebben, en welke chromosomen horen bĳ  
een vrouw?

Voor meer inzicht in deze vragen zal ik een literatuurvergelĳ kend onder-
zoek presenteren om eerst het theoretisch kader te motiveren. Daarna zal 
ik de genealogie van het kennen van geslachtsvariaties onderzoeken. Doel 
is een epistemologisch kader te schetsen waarbinnen de asymmetrie tussen 
ervaringskennis en medische kennis opgeheven kan worden.

12 Zie voor een uitgebreide analyse van geslachtstesten op sportevenementen zoals de Olym-
pische spelen hoofdstuk 5.
13 Anna Kessel, “Caster Semenya, the Athlete Who Became a Reluctant Hero,” The Observer, 
June, 12 2011.
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3.2 Hoe worden geslachtsvariaties gekend?

Kennis over geslachtsvariaties beïnvloedt de levens van mensen zoals 
Semenya die niet typisch mannelĳ k of vrouwelĳ k zĳ n. Die kennis is niet 
een neutraal gegeven maar komt tot stand in processen van onderhandeling 
en uitsluiting. Het is daarom van belang de mechanismen van uitsluiting 
van kennis over geslachtsvariaties te analyseren.

Wat een geslachtsvariatie is en hoe het leven ermee beleefd wordt, 
hangt af van de kennis die op een bepaalde plaats en op een bepaalde tĳ d 
voorhanden is. De kennis over geslachtsvariaties is in de twintigste eeuw 
sterk toegenomen en is nog steeds in ontwikkeling.14 Bovendien zĳ n de 
culturele normen voor vrouwelĳ kheid, mannelĳ kheid en seksualiteit in 
beweging. Culturele ontwikkelingen en verschuivingen in medische kennis 
beïnvloedden de klinische praktĳ k van geslachtsvariaties en andersom. 
De persoonlĳ ke ervaringen worden evenzo beïnvloed door veranderde 
culturele normen, toegenomen kennis en verschuivingen in medische pro-
tocollen. Geslachtsvariaties kunnen dan ook alleen beschreven worden als 
contingent en meerduidig, waarbĳ  uiteenlopende betekeniskaders oftewel 
discoursen en waarheidsclaims elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar met 
elkaar in verband staan.15

De vraag rĳ st hoe inzicht te krĳ gen in het dynamische en asymmetrische 
proces van kennen rond geslachtsvariaties zonder zelf verstrikt te raken 
in de “wil tot weten”. Immers, de onderzoeker staat niet buiten of boven 
de dominante culturele en medische discoursen waarin ‘waarheden’ en 
‘onwaarheden’ geproduceerd worden. Hoe recht te doen aan de ervarin-
gen zoals die gearticuleerd worden in de levensverhalen? Hoe inzicht te 
krĳ gen in de asymmetrie tussen de ongeautoriseerde ervaringskennis uit 
de levensnarratieven en de geautoriseerde wetenschappelĳ ke kennis uit 
medische narratieven?

14 Zie hoofdstuk 1 en verderop in dit hoofdstuk.
15 De betekenis van contingent wordt in deze tekst ontleend aan hoe de Franse fĳ ilosoof Maurice 
Merleau Ponty de term invoert om aan te geven dat de betekenis van een contingente categorie 
open is voor verschillende zinstichtingen die elkaar niet uit hoeven te sluiten. De Amerikaanse 
fĳ ilsoof Judith Butler werkt de contingentie van theoretische funderingen uit als een mogelĳ kheid 
verder te denken vanuit een niet essentialistisch uitgangspunt. De Amerikaanse wetenschaps-
fĳ ilosoof Donna Haraway gaat in op de contingentie van wetenschappelĳ ke waarheden die dan 
wel als objectieve waarheden worden beschouwd, maar eigenlĳ k als ideologische waarheden 
gezien kunnen worden. Judith Butler, “Contingent Foundations: Feminism and the Question 
of ‘Postmodernism’,” Feminist Studies, no. 2 (1994), Donna Haraway, “Situated Knowledges: The 
Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” in Simians, Cyborgs, 
and Women, the Reinvention of Nature (New York: Routledge, 1991).
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Medische kennis over geslachtsvariaties wordt vergaard in een proces 
van onafgebroken onderhandeling waarbĳ  zowel de “ziekte” als het “ziek-
zĳ n” telkens worden geherdefĳinieerd. Kennende subjecten zoals artsen en 
“patiënten” kennen geslachtsvariaties op allerlei verschillende manieren. 
Dit kennen is niet op een neutrale manier verweven, maar maakt deel 
uit van de werkende machtsstructuren waarin de arts/behandelaar meer 
kennisautoriteit heeft dan de persoon met een geslachtsvariatie. Wanneer 
een geslachtsvariatie bĳ  een pasgeborene of een kind werd vastgesteld, 
scheen dat in 2003 in de woorden van kinderendocrinoloog Tom Vulsma 
“Een ramp voor ouders” te betekenen.16 Het ging volgens artsen hier niet 
om een natuurlĳ k variatie maar een medische afwĳ king: “Alle ouders waren 
diep geschokt bĳ  het vernemen van de afwĳ king na de bevalling.”17 schreef 
de Nederlandse kinderpsychologe Froukje Slĳ per in 1989.

Het overgrote deel van de medische stand zag een oplossing in de verwar-
ring in het achterhouden van kennis en in het chirurgisch en/of hormonaal 
interveniëren. In het medisch wetenschappelĳ k discours werden geslachts-
variaties gerepresenteerd als geneesbare “ziekten” die zonder medische 
interventies niets dan ellende zouden veroorzaken. Voor de mensen die 
mĳ  hun levensverhaal vertelden, betekende een geslachtsvariatie echter 
het onderhandelen met het “ziek-zĳ n”, achtergehouden kennis, stigma, 
schaamte en taboe. Deze ervaringen hadden tot nu geen gezag. Sterker nog, 
door de sociale druk tot geheimhouding werden ze nooit eerder gedeeld.

De ervaringen van mensen die met een geslachtsvariatie opgroeiden 
werden niet als onderdeel van het wetenschappelĳ ke kennisnetwerk gezien. 
De ervaringskennis over geslachtsvariaties van groepen zoals de Intersex 
Society of North America (ISNA) werd nogal eens gediskwalifĳ iceerd als 
biased: de ISNA was gewoon een groepje boze mensen.18 De ISNA pleitte 
sinds 1993 voor het uitstellen van onomkeerbare cosmetische chirurgische 
ingrepen. Geslachtsvariaties waren volgens hen vooral een probleem van 
stigma, niet van atypische geslachtanatomie. In het medisch discours werd 
dit vaak uitgelegd als dat de ISNA een “derde sekse” zou propageren. Een 

16 Monique Snoeĳ en, “De Derde Sekse,” NRC Handelsblad, no. 10 mei (2003).
17 Froukje M. E. Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De 
Geslachtsorganen,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986). (p. 1556)
18 Zie bĳ voorbeeld hoe een belangrĳ ke professor in de urologie geciteerd wordt dat de ISNA 
een derde sekse voorstaat. Schrĳ ver van het NRC artikel journalist Jannetje Koelewĳ n deed 
zelf geen onderzoek meer. Voor haar artikel interviewde zĳ  enkel artsen, deed geen online 
onderzoek en interviewde geen ervaringsdeskundigen. Jannetje Koelewĳ n, “Tussen Jongen En 
Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden Geopereerd,” NRC Handelsblad, 23 
juli 2005.
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derde sekse was zo een ridicuul idee dat medische wetenschappers verder 
niet meer naar deze kennis hoefden te luisteren.19

Zoals al duidelĳ k werd in het eerste hoofdstuk is er geen onomstotelĳ k 
theoretische of empirische rechtvaardiging voor onomkeerbare ingrepen bĳ  
kinderen zonder hun medeweten en toestemming. Ik observeer daarom dat 
er behoefte is aan nieuwe kennis die rekenschap aflegt van verschillende 
epistemologische invullingen van geslachtsvariaties als mede van de daar-
mee samenhangende ethische dilemma’s. Door een interferentie tussen de 
ervaringskennis uit de levensverhalen en de wetenschappelĳ ke kennis uit de 
medische publicaties, hoop ik tot een nieuw soort kennen te komen. Een kennen 
waarin zowel pĳ nlĳ ke herinneringen, bevrĳ dende ervaringen, idiosyncratische 
ervaringskennis als medische kennis samen kunnen leiden tot een billĳ ke 
vorm van kennen.20 Een kennen waarin mensen met een geslachtsvariatie 
aanspraak kunnen maken op zelfbeschikkingsrecht, recht op informatie en 
recht op ‘anders’-zĳ n alsmede op de waardevolle medische inzichten.

De kennisproductie rondom geslachtsvariaties kan gezien worden als 
mede gestructureerd door wetenschappelĳ ke paradigma’s over gender, ge-
slacht en seksualiteit die elkaar opvolgden, vervingen en in elkaar opgingen, 
zonder de inherente tegenstrĳ digheden op te hefffen.21 In een mogelĳ ke ge-
schiedenis van het kennen van geslachtsvariaties zĳ n meerdere paradigma’s 
te herkennen die afhankelĳ k van tĳ d en plaats autoriteit verwierven of 

19 In mensenrechten discours heet dit “tone-policing”. De onderdrukte en gemarginaliseerde 
groep wordt door machthebbers in een bepaalde context verweten een te boze of te emotionele 
toon te gebruiken. Laura Portwood- Stacer and Susan Berridge, “Introduction: Privilage and Dif-
ference in (Online) Feminist Activism,” Feminist Media Studies 14, no. 3 (2014). Gemarginaliseerde 
mensen hebben vaak niet de luxe met een afstand naar hun rechtspositie te kĳ ken en dat te 
bediscussiëren. Donna Haraway and Nicholas Gane, “When We Have Never Been Human, What 
Is to Be Done? Interview with Donna Haraway,” Theory, Culture & Society 23, no. 7-8 (2006). 
Donna Haraway, Modest_Witness at Second_Millennium. Femaleman(C)_Meets_Oncomouse(Tm) 
Feminism and Technoscience (New York, N.Y.: Routledge, 1997), Haraway, “Situated Knowledges: 
The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.”, Donna Haraway and 
Thyrza Nichols Goodeve, “More Than Metaphor,” in Feminist Science Studies, a New Generation, 
ed. Maralee Mayberry (New York/London: Routledge, 2001). Kirsten Campbell, “The Promise of 
Feminist Reflexivities: Developing Donna Haraway’s Project for Feminist Studies,” Hypatia 19, 
no. 1 (2004).
20 Haraway, Modest_Witness at Second_Millennium. Femaleman(C)_Meets_Oncomouse(Tm) 
Feminism and Technoscience, Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention 
of Nature (London: Free Association Books, 1991), Andrew Pickering, “Objectivity and the Mangle 
of Practice,” in Rethinking Objectivity, ed. Allan Megill (Durham, London: Duke University Press, 
1994).
21 Thomas Kuhn, The Structure of Scientifĳic Revolutions (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1962).
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vervangen werden door andere paradigma’s over mannelĳ ke en vrouwelĳ ke 
lichamen en de daaraan gekoppelde identiteit en seksualiteit.

In dit hoofdstuk wil ik daarom proberen tot een genealogische bestude-
ring, te komen van “de details en toevalligheden waarmee elke aanvang 
gepaard gaat”. Ik beoog een beeld te schetsen van de kennisnetwerken en 
de sociale praktĳ ken waarin bepaalde kennis aan autoriteit wint of deze 
juist verliest.22 Een Foucauldiaanse genealogie tast de gebeurtenissen af, 
“waar men ze het minst verwacht en waar zich een geschiedenis lĳ kt af te 
spelen – in de gevoelens, de liefde, het geweten, de instincten”.23

In de volgende paragraaf wil ik een beeld schetsen van de verschuivingen 
in de kennis over geslachtsvariaties vanaf 1900 tot 2014. Mĳ n doel is het 
inzichtelĳ k maken van het meerduidige, difffuse en contingente karakter 
van kennis over geslachtsvariaties. Pas nadat ik dat heb kunnen aantonen, 
wordt duidelĳ k waarom het interfereren van ervaringskennis en medische 
kennis over geslachtsvariaties nieuwe inzichten kan opleveren.

3.3 Verkenningsvlucht over de opeenvolgende paradigma’s 
van geslachtsvariaties

In deze paragraaf zal ik ingaan op zowel de biomedische paradigma-
verschuivingen als de cultuurkritische paradigmaverschuivingen in het 
denken over geslacht, gender en seksualiteit en de gevolgen daarvan voor de 
medische benadering van geslachtsvariaties in de twintigste eeuw. Voor het 
navertellen van de veranderende inzichten, zullen ook de onbewezen veron-
derstellingen, de gevallen van fraude, de vergissingen, de toevalligheden, de 
momenten van verzet en momenten van falen besproken worden.24 Ik maak 
daarbĳ  een onderscheid in opeenvolgende perioden: 1900-1950; 1950-1970; 
1970-1990; 1990-2014. In elke periode zĳ n steeds meerdere paradigma’s over 
geslachtelĳ kheid te herkennen, die elkaar overlappen en in elkaar opgaan 
zonder de tegenstrĳ digheden op te hefffen.

22 Michel Foucault, “Nietzsche, De Genealogie, De Geschiedschrĳ ving,” in Breekbare Vrĳ heid, 
Teksten En Interviews (Amsterdam: Boom/Parrèsia, 2004). p. 87; Voor kennisnetwerken zie: 
Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege 
of Partial Perspective,” Feminist Studies 14, no. 3 (1988).
23 Foucault, “Nietzsche, De Genealogie, De Geschiedschrĳ ving.” P. 83
24 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society 
(cambridge: Havard University Press, 1987), Bruno Latour and Catherine Porter, We Have Never 
Been Modern (New York: Harvester Wheatsheaf, 1993), Bruno Latour and Steve Woolgar, Labatory 
Life: The Social Construction of Scientifĳic Facts (Beverly Hills, London: Sage, 1979).
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1900-1950 Moet een geslacht toegewezen worden of openbaart het 
zich vanzelf?

De Amerikaanse ethicus en wetenschapsfĳ ilosoof Alice Domurat Dreger 
verbindt de belangstelling van artsen voor “hermafrodieten” aan het einde 
van de negentiende eeuw met de culturele ontwikkelingen in Europa en 
de Verenigde Staten.25 In de laat negentiende eeuw claimden vrouwen hun 
stemrecht en kreeg homoseksualiteit een naam.26 De culturele veranderin-
gen riepen een behoefte op aan het vaststellen van duidelĳ ke grenzen tussen 
mannen en vrouwen en tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. 
Mensen die niet geheel mannelĳ k of vrouwelĳ k waren moesten zodoende 
toch in één van beide sekse- en seksualiteitscategorieën ondergebracht 
worden. Om vast te kunnen stellen of iemands geslachtsanatomie varieerde, 
moesten eerst wel duidelĳ ke, niet overlappende defĳinities van mannen- en 
vrouwenlichamen gevonden worden.

Dreger laat zien dat tot het begin van de twintigste eeuw, de uitkomst 
lag in de geslachtsklieren. Deze waren testiculair of ovarieel. Hoe de rest 
van het lichaam er uitzag, en welk gedrag iemand vertoonde vormden 
geen criterium. Eierstokken betekenden dat iemand een vrouw was en 
testes maakten de man. De termen “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” 
en “vrouwelĳ k pseudo-hermafroditisme” moesten illustreren dat achter de 
geslachtsvariaties, toch mannen en vrouwen schuil gingen. Het wortelen 
van mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid in de geslachtsklieren wordt in 
de genderkritische theorievorming ook wel het biologisch determinisme 
genoemd.27

Mensen met een geslachtsvariatie stelden het biologische determinisme 
letterlĳ k op de proef. Onder andere omdat sommige vrouwen mannelĳ ke 
geslachtsklieren bleken te hebben en anderen geslachtsklieren hadden die 
zowel testiculair als ovariëel waren. Dat laatste werd daarom ook “echt 
hermafroditisme” genoemd. Medische wetenschappers moesten daarop 
zoeken naar andere paradigma’s die beter pasten bĳ  de toen geldende 

25 Alice Domurat Dreger, “A History of Intersex: From the Age of Gonads to the Age of Consent,” 
in Intersex in the Age of Ethics, ed. Alice Domurat Dreger (Hagerstown, Maryland: University 
Publishing Group, 1999).
26 Richard von Kraffft-Ebing muntte de term ‘homoseksualiteit’ om seksuele oriëntatie op 
hetzelfde geslacht te onderscheiden van seksuele oriëntatie op het andere geslacht, ‘heterosek-
sualiteit’. Freud maakte de terminologie populair. Harry Oosterhuis, “Richard Von Kraffft-Ebing’s 
‘Step-Children of Nature’: Psychiatry and the Making of Homosexual Identity,” in Sexualities in 
History. A Reader, ed. Kim M. Phillips and Barry Reay (New York, London: Routledge, 2002).
27 Linda Nicolson, “Interpreting Gender,” Signs 20, no. 1 (1994). P. 40
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inzichten van medische genezing en categorisering van geslachtsvariaties. 
In 1915 stelde de Amerikaanse chirurg William Bell Blair bĳ voorbeeld 
voor om het “hermafrodiete” lichaam holistisch te bekĳ ken en de soms 
onderontwikkelde geslachtsklieren buiten beschouwing te laten.28 Het 
geslacht kon, volgens hem, vastgesteld worden door te bepalen wat de meest 
geloofwaardige karakteristieken van het lichaam waren in combinatie met 
het gedrag van de “patiënt”. Bell Blair raadde aan om in het geval van twĳ fel 
bĳ  volwassenen het meest overheersende en voor de handliggende geslacht 
toe te wĳ zen, en het lichaam daarop aan te passen door het versterken en/
of weghalen van bepaalde kenmerken. Let wel, van medisch ingrĳ pen bĳ  
kinderen en zuigelingen was nog geen sprake.

De Joods-Duitse arts en schrĳ ver Fritz Kahn publiceerde in 1937 een 
boek over seksualiteit dat een internationale bestseller werd, ondanks dat 
de Nazis het kort na de Kristalnacht in 1938 verboden.29 In Het sexueele 
leven van den mensch schreef Kahn, dat het kind met een geslachtsvari-
atie zich vanzelf als jongen of als meisje ontwikkelde. Ouders en artsen 
moesten hierbĳ  enkel een ondersteunende rol vervullen: “[W]ant gewoonlĳ k 
openbaart zich het werkelĳ ke geslacht wel in de eerste jaren.”30 Mocht een 
vergissing begaan zĳ n, dan was het volgens Kahn het beste dat het gezin 
naar een plek verhuisde waar het kind met een schone lei kon beginnen. 
“Men mag niet het geluk van het kind opoffferen aan de booze praatjes 
van de menschen. Men wisselt van woonplaats en brengt het kind in zĳ n 
nieuwe geslacht in de nieuwe omgeving op, want op die manier alleen kan 
men het kind behoeden voor alle moeilĳ kheden die het krĳ gt wanneer men 
het verkeerde geslacht volhoudt, waardoor ouders uit valsche schaamte een 
zeer grote schuld op zich laden n.l. het bederven van een menschenleven.”31

28 Dreger, “A History of Intersex: From the Age of Gonads to the Age of Consent.”
29 Fritz Kahn, Het Sexueele Leven Van Den Mensch, trans. L. Heĳ ermans (Amsterdam: Contact, 
1937). Kort na Kristalnacht worden alle boeken van Kahn verboden. Het sexueele leven ven den 
Mensch is dan al in het Nederlands vertaald, kost 4,90 gulden en heeft een positieve recensie in 
het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde van de arts Beker. J.C. Beker, “Boekaankondigingen 
F. Kahn, Het Sexueele Leven Van Den Mensch,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 82, no. 2 
(1938).
30 Fritz Kahn, Het Sexueele Leven Van Den Mensch, trans. L. Heĳ ermans (Amsterdam: Contact, 
1932). Kahn begint zĳ n boek Het Sexueele Leven van den Mensch uit 1937 met een hoofdstuk 
over de geslachtsdiffferentiatie, waarin hĳ  uitlegt hoe mannelĳ ke en vrouwelĳ ke genitaliën in 
de basis hetzelfde zĳ n, maar dat wat bĳ  de man naar buiten is gegroeid, bĳ  de vrouw binnen 
is gebleven. Het is een visie die schatplichtig is aan het “one sex model” paradigma. Zie ook: 
Thomas Laqueur, Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge/London: 
Harvard University Press, 1990).
31 Kahn, Het Sexueele Leven Van Den Mensch. (p. 10)
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Uit de levensverhalen wordt duidelĳ k dat tot 1950 meerdere paradigma’s 
werden gehanteerd. In een grootstedelĳ k Nederlands ziekenhuis werden 
halverwege de jaren 1940 drie zusjes van tussen de twee en zes jaar onder-
zocht. Op basis van de aanwezige testiculaire geslachtsklieren, moesten zĳ  
volgens de artsen alle drie als jongens verder door het leven: “Mĳ n moeder 
ging met drie dochters het ziekenhuis in en kwam met drie zonen weer naar 
buiten.”32 Uit de herinneringen van de leden van dit gezin, blĳ kt dat niet 
altĳ d afgewacht werd tot kinderen zich in het ene of het andere geslacht 
ontwikkelden, maar nog steeds de gonaden de doorslag gaven. Ook Kahns 
advies te verhuizen zodat de kinderen met een schone lei konden beginnen, 
kon niet opgevolgd worden omdat het gezin niet de fĳinanciële middelen voor 
hervestiging had. Het aanschafffen van jongenskleding was eigenlĳ k al een 
probleem. Een van hen leeft al bĳ na dertig jaar weer als vrouw, een ander 
twĳ felt aan zĳ n mannelĳ ke genderidentiteit en de oudste heeft nooit over 
de gebeurtenissen willen spreken.

De verschillende paradigma’s in de periode tot 1950 hadden gemeen 
dat mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid zich oppositioneel ontwikkelden en 
biologisch gedetermineerd waren. In het ene paradigma dacht men dat de 
geslachtelĳ kheid in de gonaden lag besloten en dus voorspelbaar was. In 
het andere paradigma dacht men dat het individu zich vanzelf tot man of 
vrouw zou ontwikkelen ongeacht wat ouders en artsen dachten.

1950-1970 “Met dezelfde klei kun je een god of godin kneden”

In de Tweede Wereldoorlog was veel ervaring opgedaan met het herstellen 
van beschadigde lichaamsdelen middels huidtransplantatie.33 Ook werden 
de technieken om mensen te verdoven minder risicovol en werd het zelfs 
mogelĳ k kinderen onder anesthesie te brengen. Geslachtsvariaties werden 
bĳ gevolg in de jaren 1950 operabel en bĳ gevolg gepathologiseerd. Verschil-
lende geslachtsvariaties werden van elkaar onderscheiden en verdeeld onder 
mannelĳ k en vrouwelĳ k hermafroditisme.34

Begin jaren 1950, tĳ dens zĳ n promotieonderzoek Hermafroditisme, een on-
derzoek naar de natuur van een menselĳ ke paradox was de Nieuw-Zeelandse 
psycholoog John Money ervan overtuigd geraakt dat omgevingsfactoren 

32 Veldonderzoek 2001
33 Zie hfst 5 voor meer details over de geschiedenis van Chirurgie in Nederland.
34 Anne Fausto Sterling, Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality 
(New York: Basic Books, 2000). Milton Diamond, “Sex, Gender, and Identity over the Years: A 
Changing Perspective,” Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 13 (2004).
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mannelĳ ke of vrouwelĳ ke identiteit en gedrag determineerden.35 Hĳ  ver-
moedde dat elk kind, ongeacht de oorspronkelĳ ke geslachtelĳ ke kenmerken, 
zowel in de mannelĳ ke als vrouwelĳ ke rol opgevoed kon worden. Kinde-
ren zouden bovendien tot tweeëneenhalf jaar psycho-seksueel neutraal 
zĳ n. Om de geseksueerde anatomie te onderscheiden van geseksueerde 
identiteit en gedrag, introduceerde hĳ  de term gender. Met dit van het 
Latĳ nse “genus” afgeleide begrip kon hĳ  uitleggen dat het zich man of vrouw 
voelen en zich als man of vrouw gedragen gedetermineerd werden door 
socioculturele invloeden zoals de opvoeding. Let wel, Money erkende maar 
twee oppositionele genders: de heteroseksuele man en de heteroseksuele 
vrouw. Naast het biologisch determinisme was nu dus ook een sociocultureel 
determinisme te herkennen.36 Nu waren niet meer de gonaden, maar de 
mogelĳ kheden tot cosmetisch chirurgisch ingrĳ pen de doorslaggevende 
factor. In Money’s variant op het causale verband tussen geslacht en gen-
deridentiteit was sprake van een onveranderlĳ k oppositioneel model van 
mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid De genderidentiteit moest immers op 
jonge leeftĳ d sociaal gedetermineerd zĳ n. Bovendien was het van wezenlĳ k 
belang dat geseksueerde attributen gefĳ ixeerd waren. Wanneer meisjes ook 
broeken mogen dragen, met auto’s mogen spelen en jongensnamen kunnen 
krĳ gen, komen de uitgangspunten van deze zienswĳ ze op losse schroeven 
te staan. Toch werd het evenwel standaardpraktĳ k om bĳ  kinderen met een 
geslachtsvariatie en jongetjes met ernstig beschadigde genitaliën, zo snel 
mogelĳ k chirurgisch en hormonaal in te grĳ pen.

In Nederland, net als in de rest van de Westerse wereld, won het Money-
paradigma terrein en beïnvloedde het klinisch protocol aangaande medisch 
ingrĳ pen in geval van een geslachtsvariatie. De Amerikaanse endocrinoloog 
Melvin Grumbach, die met Money samenwerkte, scheef in 1962 het hoofd-
stuk Abnormaliteiten in de geslachtsdiffferentiatie in het ook in Nederland 
gebruikte medische leerboek.37 Hĳ  legde uit dat in tegenstelling tot eerdere 
aannamen over geseksueerd gedrag, “psychosociale oriëntatie” zich niet 
automatisch of instinctief, evenredig met chromosomale en hormonale 
aanleg manifesteerde.38 Hĳ  wees hiervoor op Money’s “suggestie” dat gen-
deridentiteit een gevolg was van opvoedkundige invloeden. De rol van de 

35 John Money, “Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (Doctoral 
Dissertation, Harvard University, 1952).: Fausto Sterling, Sexing the Body.
36 Benaming van dit paradigma is geïnspireerd op Linda Nicolson. Nicolson, “Interpreting 
Gender.”
37 Veldwerk 2003. het leerboek werd gevonden in de bibliotheek van prof. dr. Hugo Heymans.
38 Melvin M. Grumbach, “Abnormalities of Sex Diffferentiation,” in Pediatrics, ed. L. Emmet 
Holt (New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962). p. 870
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arts werd in geval van klinische gendertoewĳ zing cruciaal, omdat deze de 
ouders moest overtuigen dat het kind óf een jongen óf een meisje was. Ook 
moest de arts de ouders geruststellen dat het kind, mits zĳ  de klinische 
toegewezen gender “standvastig getrouw” bleven, niet het “risico” liep 
travestiet of homoseksueel te worden.39 Genderidentiteit werd in de jaren 
zestig nog gekoppeld aan seksuele oriëntatie in een sterk heteronormatief 
kader.40

In geval van “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” raadde Grumbach aan 
de gendertoewĳ zing af te laten hangen van het uiterlĳ k van de genitaliën 
en de mogelĳ kheden van “correctieve” chirurgie.41 De geslachtsklieren, 
testiculair of ovarieel, leken geen rol meer te spelen, noch de spontane 
psycho-seksuele ontwikkeling en gedrag van het kind. Een jaar later al, in 
1963, stelde de Nederlandse gynaecoloog Paul Willem Plate voor dat bĳ  de 
geslachtstoewĳ zing niet de geslachtsklieren, chromosomen of gedrag, maar 
uiterlĳ k van de genitaliën doorslaggevend moest zĳ n voor de gendertoe-
wĳ zing. Mocht later een operatie nodig zĳ n dan raadde hĳ  aan rekening 
te houden met het feit dat een “kunstmatige vagina” makkelĳ ker te maken 
is dan een “kunstmatige penis”.42 Wanneer bĳ  de geboorte van een kind 
het geslacht onduidelĳ k was, moest de aangifte bĳ  de burgerlĳ ke stand 
uitgesteld worden tot medisch onderzoek kon uitwĳ zen “welk geslacht het 
kind toegekend [moest] worden.”43

Het Money-paradigma contrasteerde met het paradigma waarin de 
geslachtsklieren en genetische aanleg de aanwĳ zers voor de genderiden-
titeit van een kind met een geslachtsvariatie waren.44 Beide paradigma’s 
bleven in Nederland in omloop en onomstotelĳ k bewĳ s voor het biologische 

39 Ibid. p. 870
40 Ondanks de “seksuele revolutie” en het eerste Kinsey rapport, blĳ ft het heteronormatieve 
denkkader dominant in de benadering van variaties in de geslachtsdiffferentiatie. Alfred C. 
Kinsey et al., Sexual Behavior in the Human Female (Philadelphia: W. B. Saunders, 1953).
41 Hiervoor verwĳ st het tekstboek naar de studie van John Money. Over de term “correctieve” 
chirurgie: Soms wordt in medische publicaties naar chirurgisch ingrĳ pen zonder een medisch 
spoedgeval gesproken van correctieve chirurgie, soms van cosmetische of esthetische chirurgie. 
Vermoedelĳ k kan het bĳ voeglĳ k naamwoord “correctieve” beter gebruikt worden in geval de 
patiënt niet mee heeft kunnen beslissen. 
42 Willem Paul Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 107, no. 34 (1963). (p. 1509)
43 Ibid. (p. 1505)
44 I.S. Levĳ , “Enkele Toepassingen Van De Geslachtsbepaling Aan Celkernen,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 99, no. 21 (1955). Fausto Sterling, Sexing the Body.
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determinisme of sociocultureel determinisme was nog niet geleverd. De 
verzamelde data ondersteunden en weerspraken beide paradigma’s.45

De aanname dat genderidentiteit een socioculturele basis had, hoopte 
Money niet veel later te kunnen bewĳ zen toen hĳ  in 1965 een eeneiige twee-
ling van ongeveer twee jaar op bezoek kreeg. Bĳ  een van de tweelingbroers, 
was de penis tĳ dens de besnĳ denis ernstig beschadigd. Omdat een jongen 
zonder penis volgens Money sociale problemen kon verwachten, raadde 
hĳ  aan het kind als meisje op te voeden. De testes werden verwĳ derd. 
In de prepuberteit werden vrouwelĳ ke hormonen voorgeschreven en een 
vaginaconstructie gepland. Dat dit jongetje een identieke tweelingbroer had, 
creëerde de mogelĳ kheid de aangeboren factoren van sociale invloeden te 
onderscheiden, dacht men.46

In 1972 publiceerde Money de casus die hĳ  de John/Joan case of de Balti-
more case noemde, in zĳ n boek Man & Woman, Boy & Girl.47 Hĳ  beschreef 
hoe het vroegere jongetje “John” op veertienjarige leeftĳ d als “Joan”, een 
“overtuigende” vrouwelĳ ke gender identiteit ontwikkeld had. Het leek 
onomstotelĳ k bewĳ s voor de zienswĳ ze dat gender een gevolg was van 
opvoeding, omdat de tweelingbroer als een genetische controle gezien kon 
worden. Money verwees in zĳ n uitleg over het succes van de therapie naar 
de klassieke Griekse mythe waarin een begaafde beeldhouwer, Pygmalion 
een rol speelde. Dichterlĳ k verklaarde hĳ  dat men met dezelfde klei zowel 
een god als een godin kon vormen.48

Het boek werd een wereldwĳ de bestseller en Money werd een autoriteit 
op het gebied van gender en seksualiteit in een klinische context. Een 
geslachtsvariatie kon, nu bewezen was dat gender het gevolg was van op-
voeding, als geneesbaar beschouwd worden. Dit werd het Optimal Gender 
of Rearing protocol oftewel het “optimale-gender-voor-opvoeding-protocol” 
genoemd.49 Helaas, zo meldde Money, was het kind John/Joan “lost to fol-

45 Fausto Sterling, Sexing the Body.
46 John Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, 1st ed. (New York: 
Harper Collins Publishers, 2000), Fausto Sterling, Sexing the Body..
47 Doordat het kind een eeneiig tweelingbroertje had was een genetische controle factor 
aanwezig. John Money, Man & Woman, Boy & Girl: The Diffferentiation and Dimorphism of Gender 
Identity from Conception to Maturity (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972).
48 “To use the Pygmalion allegory, one may begin with the same clay and fashion a god or a 
goddess.”
John Money, Man & Woman Boy & Girl: The Diffferentiation and Dimorphism of Gender Identity 
from Conception to Maturity (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972).
49 Oftewel in het kort: Het Money-protocol. Fausto Sterling, Sexing the Body, Bernice L. 
Hausman, Changing Sex: Transsexualism, Technology, and the Idea of Gender (Durham: Duke 
University Press, 1995), Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed (New Brunswick, New 
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low up” en was lange termĳ n onderzoek onmogelĳ k geworden. Het werd, 
ondanks het summiere bewĳ smateriaal en het achterwege blĳ ven van 
lange-termĳ n-onderzoek, in de Westerse wereld het meest gangbare pro-
tocol. Het paradigma van Money leek namelĳ k een simpele oplossing voor 
een ingewikkeld probleem te bieden: wat te doen met een geslachtsvariatie 
in een omgeving die alleen eenduidige heteroseksuele mannen en vrouwen 
toelaat?

Het paradigma dat gender een gevolg was van opvoeding en het aange-
paste uiterlĳ k van genitaliën werd al snel in de Westerse wereld overge-
nomen. De toenemende kennis over de invloed van prenatale hormonen 
die het uitgangspunt dat kinderen psychoseksueel neutraal ter wereld 
komen ter discussie stelde, werd naar de achtergrond geschoven. Money’s 
paradigma leek zich te stabiliseren als gezaghebbende bron van kennis. 
Onderzoeken die zĳ n theorie tegenspraken werden genegeerd.50 Weten-
schappelĳ k onderzoek naar aangeboren factoren voor genderidentiteit en 
genderrolgedrag werd desalniettemin in de marge voortgezet. Bĳ voorbeeld 
door Amerikaanse bioloog Milton Diamond die als promotiestudent in de 
jaren zestig geïnteresseerd raakte in het bewĳ zen dat geseksueerd gedrag 
hardwired in de hersenen was vastgelegd. Proeven met laboratoriumratten 
leken deze zienswĳ ze te ondersteunen.

Ander onderzoek naar de werking van prenatale hormonen en gesek-
sueerd gedrag en identiteit, was van Amerikaanse endocrinoloog Juliane 
Imperato-McGinley. Zĳ  deed eind jaren zestig onderzoek naar het erfelĳ ke 
5-alpha reductase defĳiciëntiesyndroom in de Dominicaanse Republiek.51 
5-alpha reductase defĳiciëntiesyndroom is een autosomaal recessieve con-
ditie waarbĳ  de hormoonomzetting van testosteron naar dihydrotestosteron 
vertraagd is. De kinderen hadden bĳ  de geboorte een micropenis, gespleten 
scrotum en een ondiepe vaginale opening. In meerdere gevallen werden 

Jersey, and London: Rutgers University Press, 1998), Susanne J. Kessler, “The Medical Construc-
tion of Gender: Case Management of Intersexed Infants,” Signs: Journal of Women in Culture and 
Society 16, no. 1 (1990), Sharon E. Preves, Intersex and Identity, the Contested Self (New brunswick, 
New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2003).
50 Eind jaren 60, begin jaren zeventig publiceerden zowel Bernard Zuger als Milton Diamond 
artikelen waarin zĳ  het uitgangspunt van psychoseksuele neutraalheid aanvochten.
Fausto Sterling, Sexing the Body., (p. 66-71).
51 Imperato-McGinley et al., “Steroid 5-Alpha Reductase Defĳiciency in Man: An Inherited Form 
of Male Pseudohermaphroditism,” Science 186 (1974). Gilbert: Herdt, “Mistaken Sex: Culture 
Biology and the Third Sex in New Guinea,” in Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism 
in Culture and History, ed. Gilbert Herdt (New York: Zone Books, 1996).p. 419. Gilbert (ed.) Herdt, 
Third Sex, Third Gender, Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History (New York: Zone 
Books, 1996).
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deze kinderen opgevoed als meisje. In de puberteit zorgt de toename van 
testosteron voor mannelĳ ke geslachtskenmerken. De als meisjes opgevoede 
jongens leken zich probleemloos verder te ontwikkelen naar volwassen 
heteroseksuele mannen. Door de erfelĳ kheid komt dit verhoudingsgewĳ s 
vaker voor in besloten gemeenschappen. Het verklaarde de relatieve be-
kendheid met geslachtsvariaties in de Dominicaanse taal en cultuur in 
vergelĳ king met de Westerse wereld.52 Imperato-McGinley concludeerde 
dat de probleemloze verwisseling van genderidentiteit bĳ  deze personen 
het gevolg was van prenatale hormonen die hun hersenen hadden ‘verman-
nelĳ kt’. De omschakeling van genderidentiteit als gevolg van de uitgestelde 
werking van hormonen kon volgens haar makkelĳ k plaats vinden, omdat de 
Dominicaanse cultuur zich ten opzichte van deze personen kenmerkte door 
een laissez faire houding, die herinnert aan het advies van Fritz Kahn uit 1937.

Tot de jaren zeventig ontstonden aan de hand van psychologisch en bio-
medisch onderzoek naar geslachtsvariaties twee verschillende paradigma’s 
aangaande genderidentiteitsontwikkeling. In het Moneyparadigma werd 
genderidentiteit gezien als manipuleerbaar door opvoeding, achterhouden 
informatie en chirurgie en in het biomedische paradigma leken genderi-
dentiteit en genderolgedrag zich vanzelf te ontwikkelen. Beide paradigma’s 
werden in de decennia daarna verder onderzocht middels medisch ingrĳ pen 
bĳ  kinderen met een geslachtsvariatie.

1970-1990 Genderidentiteit kneedbaar of misschien toch hard-wired?

Parallel aan het wetenschappelĳ ke natuur/cultuur-debat, maar aanvanke-
lĳ k geheel gesegregeerd speelde het verband tussen geslacht en genderiden-
titeit een belangrĳ ke rol in opkomende feministische en genderkritische 
paradigma’s. Feministische theoretici leverden in de jaren 1970 kritiek op 
het biologisch determinisme door de door Money geïntroduceerde term 
gender over te nemen. Hiermee konden zĳ  aannemelĳ k maken dat hoewel 
geslacht een biologisch feit was, de gedragingen van mannen en vrouwen 
naar gelang tĳ d en plaats varieerden. De statische kĳ k van het biologisch 
determinisme op de oppositionele verschillen tussen mannen en vrouwen 
stond de verbetering van de maatschappelĳ ke positie van vrouwen in de 

52 Guevedoche, wat zoveel als penis-op-twaalfde betekent was een Dominicaans-Spannse term 
waarmee de kinderen met 5-alpha reductase defĳ iciëntie werden aangeduid. Gilbert H. Herdt 
and Julian Davidson, “The Sambia “Turnim-Man”: Sociocultural and Clinical Aspects of Gender 
Formation in Male Pseudohermaphrodites with 5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Papua New 
Guinea,” Archives of Sexual Behavior 17, no. 1 (1988), Herdt, “Mistaken Sex: Culture Biology and 
the Third Sex in New Guinea.”
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weg. Met als doel het vaste geloof in een materiële basis voor zelfĳ identiteit 
te ondermĳ nen, deden feministische theoretici een beroep op de Marxis-
tische theorievorming. Uit dit denkkader destilleerden zĳ  de idee dat het 
menselĳ k bestaan sociaal geconstrueerd is.53 Maar hoewel het van Money 
geleende begrip gender werd ingezet om de onherroepelĳ kheid van de 
man/vrouw-dichotomie aan te vechten, bleef het begrip geslacht als een 
met gender contrasterende entiteit buiten schot. Deze houding waarin de 
scheiding tussen cultuur en natuur ongemoeid bleef, stelde het biologische 
nog steeds voor als basis waarop culturele betekenissen over mannen en 
vrouwen gelimiteerd konden variëren. De biologie was geen determinant 
meer voor gender, maar nog wel een fundament waarop gender per tĳ d 
en plaats kon verschillen. Dit paradigma wordt dan ook wel het biologisch 
fundamentalisme genoemd.54 Deze feministische stroming is nogal eens 
bekritiseerd om het centraal stellen van de hoogopgeleide christelĳ ke 
blanke heteroseksuele vrouw.55 Onderwerpen zoals transgender, queer, 
dragkings en dragqueens homoseksualiteit en geslachtsvariaties stonden 
nog niet op de doorsnee feministische agenda.

Alhoewel het sociaal-cultureel determinisme zonder al te veel kritiek 
erop de klinische praktĳ k van genezing van geslachtsvariaties bepaalde, 
was van een consensus geen sprake. Aan biologische factoren bleef een 
grote waarde toegekend worden, vooral in het culturele discours. Binnen 
de biomedische wetenschappen bleef de Amerikaanse kinderpsychiater 
Bernard Zuger de psychoseksuele neutraliteit van kinderen betwĳ felen.56 
Zĳ n publicaties in 1970 en 1975 over zĳ n negatieve ervaringen met gender-
toewĳ zing vergaarden echter geen autoriteit.

53 Nicolson, “Interpreting Gender.” Suzanne J. Kessler and Wendy McKenna, Gender: An 
Ethnomethodological Approach (New York: John Wiley and Sons, 1978).
54 Nicolson, “Interpreting Gender.”
55 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (New York: Routledge, 
1993), Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Rou-
tledge, 1990). Anne Fausto-Sterling, Myths of Gender: Biological Theories About Women and Men, 
2d ed. (New York: BasicBooks, 1985), Ann Stoler, “Educating Desire in Colonial South-East Asia: 
Foucault, Freud and Imperial Sexualities,” in Sites of Desire/Economies of Pleasure, Sexualities 
in Asia and the Pacifĳic, ed. Lenore Manderson and Margaret Jolly (Chicago/London: University 
of Chicago Press, 1997). Kimberlé Crenshaw, “Intersectionality and Identity Politics: Learning 
from Violence against Women of Color
,” in Reconstructing Political Theory, Feminist Perspectives, ed. M. Lyndon Shanley and U. Narayan 
(Cambridge: Political Press, 1997). Avtar Brah and Ann Phoenix, “Ain’t I a Woman? Revisiting 
Intersectionality,” Journal of International Women’s Studies 5, no. 3 (2004).
56 B Zuger, “Gender Role Determination. A Critical Review of the Evidence from Hermaphro-
ditism.,” Psychosomatic Medicine 32, no. 5 (1970), Bernard Zuger, “Comments on “Gender Role 
Diffferentiation in Hermaphrodites”,” Archives of Sexual Behavior 4, no. 5 (1975).
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Ook de publicaties van Diamond deden geen stof opwaaien, ondanks dat 
hĳ  in 1982 aantoonde dat Money de positieve uitkomsten van de Jonh/Joan 
casus verzonnen had.57 Diamond vernam namelĳ k van een documentaire 
team van de Engelse BBC dat John/Joan, niet zoals Money altĳ d beweerde 
“lost to follow up” was, maar weer als jongen leefde. Ook Money was hiervan 
op de hoogte, maar gaf dat niet te kennen. Het kind bleek de toenaderings-
pogingen van Money en zĳ n team met grote weerstand beantwoord te 
hebben. De documentaire hierover, The Fight To Be Male (1979), was wel in 
Verenigd Koninkrĳ k uitgezonden, maar niet in de Verenigde Staten.58 Aan 
Diamonds publicatie in 1982 over het mislukken van het experiment met 
John/Joan in een academisch tĳ dschrift werd echter geen waarde gehecht 
en het raakte in de vergetelheid. De tragische uitkomst van de John/Joan 
casus werd genegeerd en het Money paradigma bleef –ongemoeid- het 
meest dominante. Teleurgesteld concentreerde Diamond zich daarom op 
het terugvinden van John/Joan zelf, iets wat nog tot 1993 zou duren, omdat 
Keith Siegmundson, de later bĳ  het kind betrokken arts, represailles van 
de invloedrĳ ke Money vreesde.59

Kennis over geslachtsvariaties was tot halverwege de jaren 1985 uitslui-
tend in medische publicaties van casusbesprekingen te vinden. Persoonlĳ ke 
verhalen van mensen met een geslachtsvariatie zelf waren geheel afwezig. 
De heruitgave van de in 1868 achtergelaten memoires van Herculine Barbin, 
op initiatief van Foucault in 1978, vormde hierop een uitzondering.60 In 1985 
verscheen een eerste poging van de Amerikaanse biologe en gendercriticus 
Anne Fausto-Sterling om het medisch-biologisch kennen van geslachtsva-
riaties aan een cultuurkritische analyse te onderwerpen.61 Later in 1989 
maakten ook de Nederlandse sociologen Marianne van de Wĳ ngaard en 
Ini Huyts een analyse van Nederlandse medische casusbesprekingen van 
geslachtsvariaties. Zonder ook maar één ervaringsdeskundige te raadplegen, 
concludeerden zĳ  dat ondanks seksistische uitgangspunten van klinische 
keuzen: “Dit alles [niets] verandert aan het feit dat mensen die als pseudo-
hermafrodiet in onze samenleving geboren worden, dankbaar zĳ n dat er 
medische kennis voorhanden is om hen te helpen veranderen in een vrouw 

57 Milton Diamond, “Sexual Identity: Monozygotic Twins Reared in Discordant Sex Roles and 
a Bbc Follow-Up,” Archives of Sexual Behaviour 11 (1982).
58 Edward Goldwyn, “The Fight to Be Male,” ed. BBC (1979).
59 Fausto Sterling, Sexing the Body. Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised 
as a Girl, John Colapinto, “The True Story of John/Joan,” Rolling Stone, 11 December 1997.
60 Michel Foucault, Herculine Barbin Dite Alexina B. (Saint Almond: Éditions Gallimard, 1978).
61 Fausto-Sterling, Myths of Gender: Biological Theories About Women and Men.
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of een man.”62 Van de Wĳ ngaard en Huyts lieten de kennisasymmetrie 
ongemoeid. Sterker nog, zonder aanwĳ sbaar lange-termĳ nonderzoek 
meenden zĳ  te weten dat de kinderen als volwassenen blĳ  zouden zĳ n met 
de medische interventies. Kortom, de medische autoriteit over kennis van 
geslachtsvariaties nam vanaf de jaren zeventig toe en het Money protocol 
bleef tot 1990 onbetwist.63 In de volgende decennia zou er veel veranderen. 
Eerst begonnen academici zich te interesseren voor mensen ‘buiten’ de 
genderdichotomie, hetzĳ  nog wel als exotische voorbeelden zonder stem. 
Later kwam ook wetenschappelĳ ke aandacht voor hun stemmen, hun 
verhalen en kennis, mede omat sommigen van hen zelf sociaal-cultureel 
wetenschapper werden.64

1990-2000 Hĳ dra’s, Berdaches, gezworen maagden en 
“hermafrodieten”

Het biologisch determinisme, het sociaal determinisme en het biologisch 
fundamentalisme waren gebaseerd op oppositionele defĳinities van mannen 
en vrouwen. Het vrouwelĳ ke was in de feministische fĳilosofĳie al ontmaskerd 
als de ‘Ander’ of als het ‘afwezige’, maar de echtheid van dat vrouwelĳ ke 
werd niet in twĳ fel getrokken en nog altĳ d als tegenovergesteld aan het 
mannelĳ ke gedefĳinieerd. In het postmoderne denkkader, geïnspireerd door 
Foucault, werd het biologische en het natuurlĳ ke getypeerd als dialectische 
axioma’s: onbewezen, maar voor waar aangenomen stellingen.65 In dit 
nieuwe denkkader was niets a-priori kenbaar, maar werden oppositionele 
geslachten geproduceerd door de machtsstructuren binnen de taal en de 
cultuur. De gediffferentieerde geslachten waren dan te zien als discursieve 
producten die middels taal als het natuurlĳ ke en als voorafgaand aan de 
cultuur werden voorgesteld.66 Foucault gaf met de visie een nieuwe impuls 

62 Marianne van den Wĳ ngaard and Ini Huyts, “Niet Vrouw, Niet Man; Wat Dan?” Kennis en 
methode 13, no. 4 (1989). p. 392
63 Zie de eerste publicatie van Susanne Kessler. Suzanne Kessler, “The Medical Construction 
of Gender: Case Management of Intersexual Infants,” Signs: Journal of Women in Culture and 
Society 16, no. 1 (1990).
64 Mauro Cabral, “International: Intersexuality Is a Human Right Issue,” (International Gay 
and Lesbian Human Rights Commission, 2007), Mauro Cabral, “Operating Logic,” (National 
University of Cordoba, 2010).
65 “My understanding of Foucault’s notion of genealogy is that it is a specifĳ ically philosophical 
exercise in exposing and tracing the installation and operation of valse universals.” Butler, Bodies 
That Matter.p. 282.
66 Foucault, De Wil Tot Weten. Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I: An Introduc-
tion, trans. Robert Hurley (New York: Viking, 1980). Zie ook: Haraway, “Situated Knowledges: 
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aan het denken over mannen en vrouwen en er ontstond een theoretische 
afsplitsing die ook wel het cultureel constructivisme of poststructuralisme 
werd genoemd.

Een van de vertegenwoordigers van het constructivistisch denkkader 
was de Amerikaanse fĳ ilosoof Judith Butler, die zich in haar beroemde 
boek Gender Trouble uit 1990 een aantal vragen stelde. Bĳ voorbeeld hoe 
het mogelĳ k was dat genderidentiteiten, alhoewel geconstrueerd in een 
cultuur altĳ d weer langs dezelfde gediffferentieerde lĳ nen vormgegeven 
werden.67 Het antwoord dat zĳ  gaf, was dat de natuurlĳ kheid van twee 
polaire biologische geslachten gestalte kreeg door de cultureel gedwongen 
herhaling van oppositionele genderidentiteiten.68 Niet de materiële feiten 
van geseksueerde lichamen beïnvloedden hoe men gender ervoer, maar de 
cultuur. De oppositionele heteronormatieve genders waren dus de cultu-
rele middelen waarmee de binaire geslachten gematerialiseerd werden. In 
Butlers paradigma werd een Copernicaanse wending gemaakt ten opzichte 
van het biologisch fundamentalisme. De zon draaide niet om de aarde, 
maar de aarde om de zon. Biologische kenmerken bepaalden niet hoe de 
cultuur mannen en vrouwen zag, de cultuur bepaalde hoe mannelĳ ke en 
vrouwelĳ ke kenmerken gekend en beleefd werden.

Hĳ dra’s, Berdaches, “hermafrodieten”, gezworen maagden en transsek-
suelen bleken nu interessante onderwerpen voor gedragswetenschappen 
en geesteswetenschappen. Echter hun bestaan werd voornamelĳ k bestu-
deerd in niet-westerse culturen of in andere tĳ den, niet in de hedendaagse 
westerse cultuur.69 Zĳ  werden niet erkend als kennisdragende subjecten. 
De Amerikaanse antropoloog Gilbert Herdt bĳ voorbeeld, deed net als 

The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” Latour, Science in 
Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Latour and Woolgar, Labatory 
Life: The Social Construction of Scientifĳic Facts.
67 Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity., p. 7.
68 De onderliggende gedachte van Butlers taalfĳ ilosofĳ ische wending was dat het opvatten van 
mannen- en vrouwenlichamen als gefĳ ixeerde onveranderlĳ ke gegevens atypische lichamen en 
ook atypische identiteiten uitsloot. In een kader waarin lichamen onveranderlĳ k simpelweg 
mannelĳ k of vrouwelĳ k zĳ n, werden per defĳ initie andersoortige lichamen uitgesloten van het 
talige, deze waren niet intelligibel, begrĳ pelĳ k.
69 Resp.: Nada, Serena, ‘Hĳ ras: An Alternative Sex and Gender Role in India’ in: Herdt, Gilbert, 
Third Sex, Third Gender., Roscoe, Will, ‘How to Become a Berdache: Toward a Unifĳ ied Analysis 
of Gender Diversity’, in: Herdt, Gilbert, Third Sex, Third Gender, Grémaux, Réne, ‘Woman Beco-
mes Man in the Balkan’, in: Herdt, Gilbert, Third Sex, Third Gender. Zie ook: Ornella Moscucci, 
“Hermaphroditism and Sex Diffference: The Construction of Gender in Victorian England,” in 
Science and Sensibility. Gender and Scientifĳic Enquiry, ed. Marina Benjamin (Oxford, Cambridge: 
Blackwell, 1991). Laqueur, Making Sex. Julia Epstein, “Either/or—Neither/Both: Sexual Ambiguity 
and the Ideology of Gender,” Genders 7 (1990).
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Imperato-McGingley en haar team onderzoek naar mensen met 5-alpha 
reductase defĳ iciëntie, maar dan bĳ  de Sambia in Nieuw Guinea. Aan de 
hand van zĳ n eigen bevindingen bĳ  de Sambia en de werkgegevens van 
het onderzoek in de Dominicaanse Republiek beoordeelde hĳ  dat de con-
clusies van Imperato-McGinley etnocentrisch en gemanipuleerd waren. 
Dominicanen met 5-alpha reductase defĳ iciëntie die, na hun puberteit, 
ondanks de hormonale impuls, als vrouwen waren blĳ ven leven, waren uit 
het onderzoek weggelaten. Daarnaast kon er volgens Herdt geen sprake zĳ n 
van een laissez faire houding, daar in de Dominicaanse cultuur mannen een 
betere positie genoten. Volgens hem speelde de persoonlĳ ke en sociale voor-
uitgang een belangrĳ ke rol in de verruiling van genderidentiteit. Bovendien 
signaleerde Herdt dat, net als bĳ  de Sambia, in de Dominicaanse Republiek 
drie seksen en genders bestonden. Een mannelĳ ke, een vrouwelĳ ke en één 
er tussenin.70 Er was dus volgens Herdt de mogelĳ kheid dat kinderen met 
5-alpha reductase defĳ iciëntie al in een “derde gender” opgevoed waren, 
waardoor de “overstap” naar een andere genderidentiteit geleidelĳ k was of 
dat zĳ  die derde genderidentiteit behielden.71

Studies naar zogenaamde derde geslachten en derde genders in niet-
westerse culturen zouden met scepsis bekeken moeten worden. Met 
een Westerse blik werden variaties in geslachtsidentiteit voorgesteld als 
niet-westers, als exotisch of als voltooid verledentĳ d. Het gevolg was dat 
ontelbare voorbeelden van grensoverschrĳ dende geslachtsidentiteiten in 
de hedendaagse Westerse cultuur over het hoofd werden gezien.72 Boven-
dien bleef met het aanroepen van een derde categorie de oppositionele 
genderhegemonie ongemoeid. Niet alleen mannen en vrouwen bleven starre 
invullingen houden, ook de derde categorie werd begrensd, zodat al snel 
behoefte kwam aan een vierde of vĳ fde categorie.73 Fausto Sterling stelde 

70 De benamingen van mensen met het 5- Alpha Reductase Defĳiciëntie moesten dit staven: Het 
Dominicaanse Guevedoche (penis op je twaalfde) en het Sambiaanse Kwolu-aatmwol (vrouwelĳ k 
ding verandert in mannelĳ k).
71 Herdt, Third Sex.
72 Réne Grémaux beschreef gezworen maagden op de balkan als voltooid verleden tĳ d, maar 
een recente documentaire over gezworen maagden in Albanië laat zien dat er nog steeds nieuwe 
generaties vrouwen met hun maagdelĳ kheid als onderpand hun genderrol verruilen. Zie: Paske 
and Sofĳia, de documentaire van Karin Michalski uit 2003. In Nederland alleen al zĳ n, om 
maar een voorbeeld te noemen sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw tientallen 
organisaties actief. De Noedels, Stichting Renee, Het Jongensuur, Transgender Film Festival, 
www.continuum.nl, Transvisie, ILGA etc.
73 Er bestaan op basis van de verschillende manieren om mannen van vrouwen te onder-
scheiden voorstellen voor het erkennen van vĳ f tot 343 gendercategorieën. Immers ,wanneer we 
chromosomen, hormonen, lichamen en gedrag oppositioneel seksueren, ontstaat er een veelvoud 
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in 1993 ironisch voor niet drie maar vĳ f geslachtsidentiteiten te erken-
nen en in 1996 telde de Nederlandse wetenschapsfĳ ilosoof Annemarie Mol 
maar liefst acht geslachtscategorieën.74 Naar dit paradigma kan dan ook 
verwezen worden met de term categorisch determinisme.75 Het categorisch 
determinisme inspireerde ook de hardnekkige misvatting dat de in 1993 
opgerichte Intersex Society of North America (ISNA) een derde categorie 
voor kinderen met geslachtsvariaties zou promoten.

In 1993 wist Diamond het jongetje John, dat nu als het meisje Joan zou 
leven, terug te vinden. David Reimer bleek sinds zĳ n veertiende als jongen 
te leven. Omdat Money hiervan op de hoogte was, maar had nagelaten 
dit te vermelden, ging het om wetenschappelĳ ke fraude. Echter door de 
dominantie van het Moneyparadigma lukte het Diamond pas drie jaar 
later, in 1996 zĳ n bevindingen te publiceren.76 Toen werd de ontdekking 
van de fraude evenwel het wereldnieuws waarop Diamond had gehoopt. 
Reimer verkocht zĳ n memoires en verscheen, ondertussen getrouwd en 
stiefvader van drie kinderen, in februari 2000 in de wereldwĳ d uitgezonden 
Amerikaanse talkshow The Ophra Winfrey Show.77 De pogingen van hem 
een meisje te maken middels castratie, hormonenkuur en sekstherapie, 
werden nu omschreven als barbaars.78 De belangrĳ kste conclusie was dat 
de anekdotische John/Joan-casus het medisch ingrĳ pen bĳ  kinderen met 
een geslachtsvariatie niet kon verantwoorden.

Diamond gebruikte de aandacht die het wetenschappelĳ ke fraudeschan-
daal van de John/Joan casus veroorzaakte om een nieuw paradigma voor de 

aan mogelĳ ke combinaties per persoon. Anne Fausto-Sterling, “The Five Sexes: Why Male and 
Female Are Not Enough,” The Sciences 33, no. 2 (1993). Annemarie Mol, “De Vele Seksen Van De 
Geneeskunde,” Het Continuüm, no. 3 (1998). Anne Fausto-Sterling heeft haar pleidooi voor de 
‘vĳ f geslachten’ ondertussen terug getrokken. Bĳ  nader inzien, besefte zĳ  dat het vĳ f geslachten 
ideaal beperkend is, omdat de nadruk nog steeds bĳ  het uiterlĳ k van de genitaliën wordt gelegd, 
in plaats van het verbreden van de al bestaande geslachtscategorieën. Fausto Sterling, Sexing 
the Body. (p. 110)
74 Annemarie Mol, “De Afwĳ kende Sekse. Man/Vrouw, Doorhalen Wat Niet Van Toepassing 
Is,” Filosofĳie Magazine, no. 9 (1997), Mol, “De Vele Seksen Van De Geneeskunde.” Fausto-Sterling, 
“The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough.”
75 Ik volg voor het in het leven roepen van deze categorie de terminologie van Linda Nicolson. 
Nicolson, “Interpreting Gender.”
76 Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Management of Intersexuality: Guidelines for 
Dealing with Persons with Ambiguous Genitalia.,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 
151 (1997), Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Sex Reassignment at Birth: A Long Term 
Review and Clinical Implications,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 150 (1997), 
Fausto Sterling, Sexing the Body.
77 Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl.
78 Ibid, Colapinto, “The True Story of John/Joan.”
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vorming van genderidentiteit uiteen te zetten. Diamond vermoedde, door 
proeven op laboratoriumratten, dat genderidentiteit prenataal gevormd 
werd door hormonen die inwerken op de hersenen. Genderidentiteit zou 
dus al neurologisch vaststaan bĳ  de geboorte. Klinische gendertoewĳ zing 
en de daarbĳ  horende chirurgie en geheimhouding zou daar geen enkele 
invloed op kunnen hebben.79 Volgens Diamond was het feit dat Reimer 
vanaf zĳ n puberteit weer als jongetje leefde een, alhoewel anekdotisch, 
bewĳ s dat genderidentiteit niet een chromosomale, gonadale of sociale 
basis had, maar een neurobiologische. Diamonds paradigma onderscheidde 
zich van het biologisch determinisme, omdat hĳ  een grote neurobiologische 
diversiteit in genderrolgedrag, genderidentiteit en seksualiteit benadruk-
te.80 Daarom kan deze visie als biologisch constructivistisch omschreven 
worden.81 De biologie laat een diversiteit zien die niet altĳ d sociaal gewenst 
is. Zĳ n voorstel voor de klinische praktĳ k in geval van een geslachtsvariatie 
luidde daarom medisch ingrĳ pen uit te stellen. “Wĳ  voeren aan dat het beter 
is ouders en kind door te verwĳ zen voor passende en regelmatige lange 
termĳ n voorlichting dan onmiddellĳ ke chirurgie en geslachtshertoewĳ zing, 
alleen maar omdat dat een snelle en eenvoudige oplossing lĳ kt voor een 
gecompliceerd probleem”.82

De vraag rĳ st of het anekdotische en unieke verhaal van Reimer eigenlĳ k 
wel als bewĳ smateriaal kan fungeren.83 Kunnen de ongelukkige ervaringen 
van Reimer, die in 2004 op veertig jarige leeftĳ d een einde aan zĳ n leven 
maakte, ingezet worden als bewĳ s voor welk paradigma dan ook? De 
consequentie van het verlies aan autoriteit van het Money-paradigma was 
dus niet zo zeer een nieuw paradigma en een nieuw klinisch protocol, 
maar veel eerder dat de klinische praktĳ k wat betreft geslachtsvariaties 

79 Colapinto, As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, Milton Diamond, 
“Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia,” Journal of Urology 162, 
no. 3 (Part 2) (1999), Milton Diamond, “Sexual Identity and Sexual Orientation in Children 
with Traumatized or Ambiguous Genitalia,” Journal of Sex Research 34 (1997), Diamond and 
Sigmundson, “Management of Intersexuality: Guidelines for Dealing with Persons with Ambi-
guous Genitalia.”, Diamond and Sigmundson, “Sex Reassignment at Birth: A Long Term Review 
and Clinical Implications.”
80 Diamond, “Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia.”
81 Ik volg voor deze benaming wederom de woordenkeus van Linda Nicolson. Nicolson, 
“Interpreting Gender.”
82 “We suggest this means referring the parents and child to appropriate and periodic long 
term counseling rather than immediate surgery and sex reassignment just because that seems 
a simpler immediate solution to a complicated problem.” Diamond and Sigmundson, “Sex 
Reassignment at Birth: A Long Term Review and Clinical Implications.”. 
83 Judith Butler, “Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexua-
lity,” GLQ: Journal of Gay and Lesbian Studies 7, no. 4 (2001).
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in een crisis raakte. Niet alleen de uitkomst van de John/Joan casus zette 
het Money-paradigma op losse schroeven. De op internet gedeelde tragi-
sche verhalen van ervaringsdeskundigen shockeerden betrokken artsen, 
behandelaars theoretici en andere geïnteresseerden. Het werd duidelĳ k 
dat het paradigma waarin geslacht en gender als manipuleerbaar werden 
geacht, voornamelĳ k stigma, trauma, taboe en littekens had voortgebracht. 
Het zoeken naar een oplossing, een accommodatie voor de nieuwe kennis, 
zonder de uitgangspunten van het Money-paradigma los te hoeven laten 
kenmerkte het merendeel van de medische publicaties sinds de late jaren 
1990. De neurobiologische basis voor genderidentiteit werd weliswaar 
vaker erkend, maar de overtuiging betrefffende de noodzaak om zo snel 
mogelĳ k een defĳinitieve gender toe te wĳ zen en chirurgisch in te grĳ pen 
bleef dominant.84

In de volgende paragraaf zal ik ingaan op hoe alle paradigma’s vanaf 
2000 naast elkaar bestonden en in elkaar overgingen zonder de onderlinge 
tegenstrĳ digheden op te hefffen. Vandaag de dag bestaat er dan ook een 
syncretische praktĳ k waarbinnen het medisch handelen door verschil-
lende paradigma’s word geïnformeerd. Medische zorg voor mensen met een 
transgenderidentiteit is gestoeld op het Diamondparadigma, het biologisch 
constructivisme: gender ontwikkelt zich onafhankelĳ k van anatomie en 
opvoeding. Medische zorg voor kinderen met een geslachtsvariatie bleef, 
ondanks de fraude, geïnspireerd door het Moneyparadigma, het cultureel 
determinisme: gender is afhankelĳ k van anatomie en opvoeding.

In de praktĳ k is het gebruik van de verschillende geslacht/gender para-
digma’s uitermate onduidelĳ k. Niet alleen artsen bedienden zich, zonder 
verantwoording af te leggen, afwisselend van het biologisch determinisme 
en het cultureel determinisme en er zĳ n ook vele mensen met een geslachts-
variatie die zich verantwoordden vanuit een biologisch fundamentalistisch 
of biologisch deterministisch vertoog. Daarom is het interessanter geen 
standpunt in te nemen in het cultuur/natuur debat, maar dit aan een 
epistemologisch onderzoek te onderwerpen.85 Geen enkel paradigma kan 
namelĳ k rechtvaardigen dat informatie wordt achtergehouden en dat bĳ  
kinderen met een geslachtsvariatie om esthetische redenen onomkeerbare 
chirurgische ingrepen worden uitgevoerd.

84 Zie bĳ voorbeeld protocol beschrĳ ving in: Peggy T. Cohen Kettenis and Friedemann Pfäffflin, 
Transgenderism and Intersexuality in Childhood and Adolescence, Making Choices, ed. Alan E. 
Kazdin, vol. 46, Developmental Clinical Psychology and Psychiatry (London: Sage Publications, 
2003).
85 Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter 
Comes to Matter,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, no. 3 (2003).
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3.4 2000-2014 Paradoxale paradigma’s over 
geslachtsvariaties vandaag de dag

In 2003 stelde een Nederlandse kinderendocrinoloog nog dat hĳ  de cosme-
tische operaties aan atypische genitaliën het liefst voor het derde levensjaar 
van de patiënt achter de rug had.86 Omdat lange-termĳ nonderzoek, dat zulke 
vroegtĳ dige ingrepen rechtvaardigt, nog steeds ontbrak, moest de endocri-
noloog zich waarschĳ nlĳ k op de John/Joan-casus gebaseerd hebben. Juist 
deze casus moest bewĳ zen dat kinderen “psycho-seksueel” neutraal waren. 
Het wĳ st erop dat in Nederland anno 2003 nog steeds medisch werd geïnter-
venieerd vanuit het verouderde optimale-gender-voor-opvoeding-protocol.

De Nederlandse kinderendocrinoloog, Barto Otten baseerde zich in 2003 
op een religieuze variant van het cultureel determinisme toen hĳ  stelde 
dat, om te bestaan je een aan mannen of vrouwen verbonden geslacht 
nodig hebt.87 Ter verduidelĳ king haalde hĳ  de christelĳ ke uitleg van een 
bĳ bels verhaal aan: “Iemand is pas iemand als hĳ  een naam heeft. De bĳ bel 
zei dat al, in Genesis: Adam gaf de dieren een naam en toen bestonden ze 
pas echt. Met mensen is dat precies hetzelfde. Naar meisjes wordt anders 
gekeken dan naar jongens. Daarom moet er snel duidelĳ kheid komen.”88 
Geslachtsvariaties hebben in zĳ n visie geen bestaansrecht.

De Amerikaanse ISNA maakte, om juist wel een bestaansrecht voor men-
sen met een geslachtsvariatie op te eisen, gebruik van zowel het cultureel 
constructivisme als het biologisch constructivisme. De ISNA meent daarom 
dat elke geslachtstoewĳ zing, atypische geslachtsanatomie of niet, voorbarig 
is, gelet op de weliswaar ook niet onomstotelĳ k bewezen neurobiologische 
basis voor transseksualiteit. Bovendien valt niet te voorspellen hoe een 
cultuur met geslachtsvariaties om zal gaan wanneer het kind de volwassen 
leeftĳ d heeft bereikt.89

De sociaal-culturele omgang met geslachtsvariaties verschilde per con-
tinent, land, plaats en familie. Vooral in die gevallen van geslachtsvariatie 
waarbĳ  een gender klinisch toegewezen werd, bestond grote plaatselĳ ke 
verscheidenheid. Bĳ voorbeeld, in Nederland werden alle kinderen met 
adrenogenitaal syndroom en vrouwelĳ ke geslachtschromosomen, ongeacht 
de mate van vermannelĳ king als meisjes beschouwd. In Turkĳ e was dit niet 

86 Snoeĳ en, “De Derde Sekse.”
87 Zie hoofdstuk 1
88 Ingeborg van Teeseling, “Tussenmensen, Geen Man En Geen Vrouw,” Vrĳ  Nederland, 15 
maart 2003. P. 28
89 Dreger, Alice Domurat (For the ISNA) Shifting the Paradigm of Intersex treatment www.
isna.org
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het geval. Daar worden sommige kinderen met adrenogenitaal syndroom, on-
danks de aanwezigheid van een functionerende baarmoeder en eierstokken 
als jongen opgevoed.90 De Turkse chirurg Hüseyin Özbey rapporterrde in 2004 
dat van de zeventig kinderen die hĳ  onder behandeling had, 21 als jongen 
waren opgevoed. De latere diagnose, de culturele voorkeur voor zonen en 
economische omstandigheden in Turkĳ e zou hieraan ten grondslag liggen.91

Met de migratiestroom van Turkse arbeiders en hun families naar Ne-
derland kon dit leiden tot botsingen.92 Artsen van het Academisch Medisch 
Centrum van de Universiteit van Amsterdam spanden einde jaren negentig 
een rechtszaak aan tegen ouders van Turkse afkomst, omdat zĳ  hun kind 
tegen hun advies in als jongen wilden opvoeden.93 Evenwel vermeldde de 
Nederlandse uroloog Tom de Jong in 2005 dat op verzoek van de ouders een 
kind met adrenogenitaal syndroom en XX-chromosomen wel als jongen 
werd opgevoed.94 Voor een vermannelĳ kt kind met XX-chromosomen en 
adrenogenitaal syndroom dat als meisje werd opgevoed schreef het protocol 
een reductie van het zwellichaam voor. In geval eenzelfde kind als jongen 
werd opgevoed, werd een verwĳ dering van baarmoeder en eierstokken en 
implanteren van testesprotheses aangeraden.95 Ook in de Verenigde Staten 
werden kinderen met XX chromosomen en adreno genitaal syndroom als 
jongen opgevoed en in 2010 bleek bĳ  een lange-termĳ nonderzoek naar 12 
mannen tussen de 35 en 69 jaar hoge tevredenheid met gender en rede-
lĳ ke tevredenheid met seksueel functioneren te zĳ n.96 De auteurs van het 
onderzoek concluderen op basis van de ervaringen van deze mannen dat 
het toewĳ zen van de mannelĳ ke gender aan sterk geciviliseerde kinderen 
met 46 XX, en adreno genitaal syndroom een “levensvatbare” keuze is.97 

90 Hüsoyin Özbey, Darendeliler, Fayza, Kayserili, Hüyla, Korkmazlar, Ümran en Salman, Tansu, 
“Gender Assignment in Female Congenital Adrenal Hyperplasia: A Difffĳ icult Experience,” BJU 
International 94, no. 3 (2004). 
91 “Furthermore, the delay in diagnosis and the male bias in choice of gender in our population 
might be a result of strong social pressures on families, influenced by cultural, traditional and 
economic factors.” Ibid. p. 388
92 Zie ook: David Diamond et al., “Case Study, Culture Clash Involving Intersex,” Hastings 
Center Report (2003).
93 Gesprekken Genderteam AMC, Veldwerkonderzoek 2000-2006
94 Koelewĳ n, “Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden 
Geopereerd.”
95 V. Sripathi et al., “Gender Reversal in 46 XX Congenital Virilizing Adrenal Hyperplasia,” 
British Journal of Urology 79, no. 5 (1997).
96 Peter A. Lee, Christopher P. Houk, and Douglas A. Husmann, “Should Male Gender As-
signment Be Considered in the Markedly Virilized Patient with 46,XX and Congenital Adrenal 
Hyperplasia?” The Journal of Urology 184, no. 4 (2010).
97 Ibid. p. 1786
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Hysterectomie, mannelĳ ke hormonen en testis protheses worden aan-
geraden. Maar over geïnformeerde toestemming voor deze ingrepen en 
informatieverschafffĳ ing over de geslachtsvariatie wordt niets vermeld.

In de polemiek over wie nu autoriteit had wat betreft kennis en keuzen 
over geslachtsvariaties liepen de meningsverschillen hoog op, zonder dat 
de onderliggende premissen goed bekeken en vergeleken werden. Er was en 
is een wirwar van vooronderstellingen over geslacht en gender, met grote 
gevolgen voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen met een geslachtsvari-
atie. De instabiliteit en het zoeken naar aanpassingen die te herkennen wa-
ren in de paradigmawisselingen, vonden ook hun weerslag in de gebruikte 
terminologie. Vanaf ongeveer 1950 werden de termen “hermafroditisme” en 
“pseudo-hermafroditisme” gedeeltelĳ k vervangen door “interseksualiteit”. 
Vanaf ongeveer 1995 pleitte de ISNA voor het gebruik van weer een andere 
term, namelĳ k “atypical sex anatomy”. In juli 2006 werd een internationale 
consensus geformuleerd met de titel Consensus Statement on Management 
of Intersex Disorders. De consensus tekst vangt aan met het voorstel alleen 
nog te spreken van Disorders of Sex Development (DSD), omdat de andere 
termen stigmatiserend zouden zĳ n.98

Het zoeken naar een oplossing voor de stigmatiserende terminologie en 
de op gender gebaseerde diagnostische labels, zoals de term “Disorders of 
Sex Development”, bleek echter vergeefs. Vooral het gebruik van de term 
disorder, “stoornis” vormt een struikelblok. Zodra de consensus gepubliceerd 
werd in Archives of Diseases in Childhood, ontstond de controverse. De 
ISNA bĳ voorbeeld, onderschreef het gebruik van de term, gezien het hun 
doel tot een beter medisch protocol te komen in samenwerking met artsen. 
Andere lotgenotenorganisaties en ook Diamond spraken zich juist uit tegen 
het gebruik van de, naar hun mening nog steeds stigmatiserende, term. 
Diamond stelde in zĳ n reactie aan de schrĳ vers van het artikel een meer 
bescheiden houding van medici voor. Dat wil zeggen dat het niet aan de 
arts maar aan de “patiënt” is om iets als een stoornis te beschouwen. Als 
alternatief stelde hĳ  de term “Variations of Sex Development” voor.99

98 “Terms such as intersex, pseudohermaphroditism, hermaphroditism, sex reversal and 
gender-based diagnostic labels are particularly controversial. These terms are perceived as 
potentially pejorative by patients, and can be confusing to practitioners and parents alike. The 
term Disorders of Sex development (DSD) is proposed, as defĳ ined by congenital conditions in 
which development of chromosomal, gonadal or anatomical sex is atypical.”
Ieuan A. Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders,” Archives 
of Disease in Childhood 91, no. 7 (2006). 
99 Milton Diamond, “Variations of Sex Development Instead of Disorders of Sex Development,” 
Archives of Disease in Childhood 91, no. 7 (2006).
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De consensus statement gaf een nieuwe impuls aan lange-termĳ n-
onderzoek. In plaats van de inmiddels volwassen voormalig patienten 
als lost-to-folow-up te beschouwen proberen steeds meer medische en 
cultuurwetenschappers hen terug te vinden. In Nederland leidde dat tot 
de oprichting van de Nederlandse studiegroep DSD-life die sinds 2008 lange-
termĳ nbevindingen publiceert.100 De belangrĳ kste conclusies lĳ ken, nu 
de kennis over geslachtsvariaties wordt verrĳ kt met medisch kwantitatief 
onderzoek, dat het nog steeds moeilĳ k is deze mensen terug te vinden.101 

Het lange termĳ n onderzoek geeft echter toch zeer waardevolle inzichten 
in hoe medische zorg verbeterd kan worden. De nieuwe kennis komt ech-
ter voornamelĳ k ten goede aan de artsen. Ervaringsdeskundigen en hun 
familie hebben niet zomaar toegang tot medisch tĳ dschriften. Bovendien 
kunnen leken en ervaringsdeskundigen de wetenschappelĳ ke kennis nog 
altĳ d moeilĳ k ontcĳ feren door het gebruik van medisch Latĳ n en omdat 
verreweg de meeste publicaties in het Engels zĳ n. Dat geldt ook voor de 
publicaties in de gedragswetenschappen en de geesteswetenschappen. Deze 
zĳ n bĳ na altĳ d in het Engels doorspekt met jargon en alleen in academische 
tĳ dschriften of boeken te vinden.102

100 M. Cools et al., “Genetische Basis, Terminologie En Het Risico Voor De Ontwikkeling Van De 
Kiemceltumoren Bĳ  Stoornissen in De Geslachtsontwikkeling,” Tĳ dschrift voor kindergenees-
kunde 76, no. 3 (2008), A.B. Dessens and P.T. Cohen-Kettenis, “Genderrol En Genderidentiteit Bĳ  
Geslachtsdiffferentiatiestoornissen,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008), S.L.S. 
Drop, P.T. Cohen Kettenis, and B.J. Otten, “Stoornissen in De Geslachtelĳ ke Ontwikkeling,” 
Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008), Foucault, De Geboorte Van De Kliniek, H.L. 
Claahsen-ban der Grinten et al., “De Pasgeborene Met Een Gestoorde Geslachtelĳ ke Ontwik-
keling,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008), M.J. van der Have, I.C.A.H. Intven, 
and A. Barends, “Patiënten, Ouders, Behandelaars En De Patiëntenorganisaties,” Tĳ dschrift voor 
kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008), Morgan Holmes, Intersex, a Perilous Diffference (Selinsgrove: 
Susquehanna University Press, 2008), Patrick Marx, “Belangrĳ ke Rol Huisarts Bĳ  Diagnose 
Klinefelter,” Mednet Magazine, no. 6 (2008), B.J. Otten, H.L. Claahsen-van der Grinten, and E.M. 
van Kuyk, “Disorders of Sex Development En Stoornissen in De Synthese Van Bĳ niersteroïden,” 
Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no.  3 (2008), P.N.M.A. Rieu et al., “Reconstructieve 
Chirurgische Behandeling Bĳ  Meisjes Met Disorders of Sex Development,” Tĳ dschrift voor 
kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008).
101 van der Y.G. Zwan et al., “Severity of Virilization Is Associated with Cosmetic Appearance 
and Sexual Function in Women with Congenital Adrenal Hyperplasia: A Cross-Sectional Study.,” 
Journal of Sexual Medicine 10, no. 3 (2013), Yvonne G. van der Zwan et al., “Long-Term Outcomes 
in Males with Disorders of Sex Development,” The Journal of Urology 190 (2013).
102 Iain Morland, “Intoduction: Lessons Form the Octopus,” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay 
Studies 15, no. 2 (2009), Iain Morland, “Is Intersexuality Real?” Textual Practice 15, no. 3 (2001), 
Iain Morland, “What Can Queer Theory Do for Intersex?” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay 
Studies 15, no. 2 (2009). Katrina Karkazis, Fixing Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived 
Experience (Durham, NC: Duke University Press, 2008). Elizabeth Reis, Bodies in Doubt, an 
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Ervaringsdeskundigen hebben zich inmiddels internationaal verenigd 
onder een mensenrechtendiscours.103 Internationale allianties en organi-
saties zĳ n opgericht en erkend door grotere netwerken zoals de Verenigde 
Naties, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
(ILGA), Organisation International Europe (OII Europe), en in Nederland 
is er nu het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). In Riga werd in 
2014 een statement geschreven waarin alle deelnemende organisaties 
meedeelden dat zĳ  hoopten op wettelĳ k bescherming tegen discriminatie 
op basis van een geslachtsvariatie en het onwettelĳ k maken van onnodige 
onomkeerbare medische ingrepen zonder toestemming van het kind.104 
Er blĳ ft veel te bespreken in Nederland. Zeker gezien de opmerking in het 
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat emancipatie tot 
meer zichtbaarheid en tot meer stigma zou kunnen leiden.105 Desalniettemin 
is de internationale tendens niet te stoppen. “Intersekse condities” zĳ n op 
dit moment aandachtspunt van belangrĳ ke mensenrechtenorganisaties 
zoals het Europees parlement, de Raad van Europa, de Verenigde Naties 
en ILGA en niet meer weg te denken uit het discours van culturele studies 
van gender, queertheorieën en de mensenrechten.106

American History of Intersex (Baltimore: Jonh Hopkins University Press, 2009). Geertje Mak, 
Doubting Sex, Inscriptions, Bodies and Selves in Nineteenth-Century Hermaphrodite Case Histories 
(Manchester, New York: Manchester University Press, 2013). 
103 Grant Lahood and Mani Bruce Mitchell, “Intersextion, a Documentary About Being 
Intersex,” (Australia: 2012). Phoebe Hart, “Orchids, My Intersex Adventure,” (Australia: 2010).
104 Intersex-Iceland et al., “Statement of the European Intersex Meeting in Riga,” (Riga: ILGA 
Europe, 2014). 
105 Kritiek op het rapport is dat het is gebaseerd op maar zeven interviews met ervarings-
deskundigen die allen nauwe banden met patiëntenorganisaties hadden en dus nog niet de 
kans hebben gehad over geslachtsvariaties na te denken buiten “het ziek-zĳ n” om. (Prologed 
engagement 2010-2014; Expert meeting ministerie OC en W juni 2014 in Den Haag; Persoonlĳ ke 
communicatie; NNID platvorm overleg 2012-2014). Jantine van Lisdonk, “Leven Met Intersekse/
Dsd, Een Verkennend Onderzoek Naar De Leefsituatie Van Personen Met Intersekse/Ddsd,” (Den 
Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2014). p. 63
106 Alice D. Dreger and April M. Herndon, “Progress and Politics in the Intersex Rights Move-
ment: Feminist Theory in Action,” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 15, no. 2 (2009). Sarah 
M. Creighton et al., “Intersex Practice, Theory, and Activism: A Roundtable Dicussion,” GLQ: A 
Journal of Lesbian and Gay Studies, 15, no. 2 (2009). Del LaGrace Volcano, “The Herm Portfolio,” 
GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 15, no. 2 (2009). Vernon A. Rosario, “Quantum Sex: 
Intersex and the Molecular Deconstruction of Sex,” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 
15, no. 2 (2009).
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3.5 Kennis aangaande geslachtsvariaties is contingent maar 
niet waardevrĳ 

In de woorden van de Britse gynaecoloog Cahterine Minto is het Money-
protocol waarin uitgegaan werd van de psychoseksuele neutraliteit van 
kinderen tot tweeëneenhalf jaar vervangen door: “(...) een model van 
complexe interactie tussen prenatale en postnatale factoren die leiden 
tot de ontwikkeling van een gender en later ook seksuele identiteit.”107 Dat 
wil zeggen dat genderidentiteit niet voorspelbaar, noch beïnvloedbaar 
bleek. Bovendien zĳ n de cultuur en de normen voor gender en seksuele 
identiteit ook onvoorspelbaar. Sommige samenlevingen hebben voorkeur 
voor zonen en sommige samenlevingen zoals de Nederlandse hebben 
seksuele en genderdiversiteit in de wet opgenomen met het openstellen 
van het huwelĳ k voor partners van het gelĳ ke geslacht. Juist daarom 
vereist inzicht in geslachtsvariaties een interdisciplinaire benadering. 
Het vereist een benadering die biomedische kennis kan samenbrengen 
met cultuuranalyse en ervaringskennis. In de volgende paragraaf zal ik 
daarom ingaan op de theoretische aspecten van een interdisciplinaire 
benadering.

Hoe werken de verschillende waarheidsclaims op het verband tussen 
geslacht en gender door in de kennisproductie rondom geslachtsvariaties 
in de eenentwintigste eeuw? Welke door mĳ  onderscheiden kennispara-
digma’s zoals het biologisch determinisme en het cultureel constructivisme, 
overheersten het laatste decennium in de kennis over geslachtsvariaties in 
Nederland? Het is moeilĳ k te zeggen. Paradigma’s volgen elkaar niet alleen 
op, ze gaan ook in elkaar op zonder de onderlinge tegenstrĳ digheden op 
te hefffen.108 De kennisproductie rondom geslachtsvariaties heeft daardoor 
een inherent paradoxaal karakter. Medici en medische publicaties na 2006 
verwezen zowel naar het nieuwe consensus protocol als naar de achter-
haalde studies van Money.109

Hoe geslachtsvariaties gekend werden en worden kan daarom ook 
gezien worden als een “door de mangel halen” van kennis in de praktĳ k, 

107 Catherine L. Minto et al., “The Efffect of Clitoral Surgery on Sexual Outcome in Individuals 
Who Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: A Cross-Sectional Study,” The Lancet 
361, no. 9365 (2003).
108 Kuhn, The Structure of Scientifĳic Revolutions.
109 Ik doe deze uitspraak op basis van mĳ n veldonderzoek. Gesprekken met Froukje Slĳ per, 
Peggy Cohen Kettenis en kinderartsen van AMC en Erasmus Universiteit. Verder baseer ik mĳ  
op uitspraken van kinderartsen in de Vrĳ  Nederland en NRC Handelsblad en het Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde.
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zoals de Amerikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Andrew Pickering dat voor-
stelt.110 Pickering stelt kennisproducties voor als modellen van associatie, 
verzet en accommodatie, een proces dat zowel contingent, gesitueerd als 
zonder defĳ initieve uitkomst is. Dat wil zeggen dat bepaalde kennis over 
geslachtsvariaties slechts een tĳ delĳ ke stabilisatie kent in de vorm van 
op dat moment dominante paradigma’s en machtsverhoudingen. Zo werd 
het Moneyparadigma gedestabiliseerd door de ontdekking van fraude en 
de vorming van lotgenotenorganisaties. Nu lĳ kt het Diamondparadigma 
aan terrein te winnen en eventueel dominant te worden, tot ook dit 
paradigma weer stabiliteit kwĳ t raakt en men op zoek gaat naar nieuwe 
accommodaties. Niet lang na Diamonds spraakmakende terugvondst van 
David Reimer alias John/Joan, werd bĳ voorbeeld een casus gepubliceerd 
van eenzelfde lotgeval als Reimer. Ook hier werd de penis van een kind, 
twee maanden oud, onherstelbaar beschadigd. Castratie en vaginacon-
structie volgden. Deze persoon had de vrouwelĳ ke identiteit wel geac-
cepteerd, ook nadat op volwassen leeftĳ d haar medische geschiedenis 
verteld werd.111

Wat wel een leidraad voor het maken van keuzen en het overbrengen 
van informatie zou kunnen zĳ n, is de schat aan ervaringskennis en de 
nog steeds toenemende genetische, endocrinologische, urologische, 
psychologische en chirurgische kennis. Onderzoek naar de vraag hoe 
kennis en keuzen de levens van mensen met een geslachtsvariatie positief 
kunnen beïnvloeden vereist derhalve een interdisciplinaire benadering. In 
de volgende paragraaf zal ik daarom een interdisciplinaire methode voor 
het laten interfereren van medische kennis en ervaringskennis rondom 
geslachtsvariaties uiteenzetten. Deze methode brengt orale geschiedenis, 
sociologie, antropologie, fĳ ilosofĳie van de medische wetenschap, narratieve 
ethiek en levensverhalenonderzoek samen.

In de Nederlandse krant NRC Handelsblad verscheen in 2005 een twee 
pagina’s beslaand achtergrondstuk over het chirurgisch ingrĳ pen in geval 
van “ambigue genitaliën”.112 De titel luidde Tussen jongen en meisje, een 
baby met onduidelĳ k geslacht moet zo snel mogelĳ k worden geopereerd. 
Verscheidene artsen uit verschillende disciplines waren geïnterviewd 

110 Pickering, “Objectivity and the Mangle of Practice.” Andrew Pickering, The Mangle of 
Practice: Time, Agency, and Science (Chicago: University of Chigaco Press, 1995).
111 Susan J. Bradley et al., “Experiment of Nurture: Ablatio Penis at 2 Months, Sex Reassignment 
at 7 Months, and a Psychosexual Follow-up in Young Adulthood,” Pediatrics (Electronic Pages) 
102, no. 1 (1998).
112 Koelewĳ n, “Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden 
Geopereerd.”
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over de noodzaak van chirurgisch ingrĳ pen. Woordvoerders van de 
Nederlandse lotgenotenorganisaties werden niet gehoord. In de inlei-
ding werd tevens de idee van een “derde sekse” voor kinderen met een 
variatie in de geslachtsdiffferentiatie opnieuw ten onrechte aan de ISNA 
toegeschreven. Een uroloog mocht dit idee weer af doen als “te zot voor 
woorden”.113

De afwezigheid van hoor en wederhoor, van een dialoog, had een polari-
satie tot gevolg.114 Hierdoor ontstond de indruk dat geslachtsvariaties alleen 
te begrĳ pen waren door medici. Het uitsluiten en/of diskwalifĳ iceren van 
niet-medici is te zien als een beweging waarmee de ‘waarheid’ over geslachts-
variaties werd voorbehouden aan een ingewĳ de groep specialisten,waarbĳ  
“patiënten” buitengesloten werden.115 Ervaringsdeskundigen waren geen 
gezaghebbende kenners: wat zĳ  meenden te weten, was niet geloofwaardig. 
Het gevolg was, en is, dat het kennisnetwerk rondom geslachtsvariaties 
asymmetrisch van aard is.

De Amerikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Donna Haraway zoekt naar 
een methode voor wetenschappelĳ k onderzoek waarin zowel de 
normativiteit als de dynamiek van kennisproductie wordt uitgelicht. 
Maar, voor Haraway is waardevrĳ e ref lexiviteit van kennisnetwerken 
niet genoeg. Zĳ  wil blĳ ven geloven in de “wereldse hoop voor vrĳ heid 
en rechtvaardigheid”.116 Zĳ  onderzoekt daarom de objectiviteit van 
wetenschap door ‘waarheden’ als politieke systemen of netwerken te 
zien. Wat voor ‘waar’ wordt aangenomen kan ook een power move, een 
machtsaangelegenheid zĳ n.

Een power move kan in de kennispraktĳ k van geslachtsvariaties heel 
openlĳ k zĳ n zoals bĳ voorbeeld het niet serieus nemen van de ISNA. 
Maar een power move kan ook een subtielere vorm aannemen, zoals het 
gebruik van voor leken onbegrĳ pelĳ k medisch jargon. Natuurlĳ k was ook 
het verdoezelen van de eigenlĳ ke ervaringen van David Reimer door John 
Money door hem als “lost–to–follow-up” te bestempelen in de John/John 

113 Ibid.
114 Andere in de media verschenen artikelen benadrukken nogal eens de tragiek wanneer 
en verkeerde keuze was gemaakt. Op hun beurt voelden artsen zich dan weer ten onrechte 
afgeschilderd als snĳ grage chirurgen omdat zĳ  wel degelĳ k de internationale discussies volgden. 
Tom de Jong, “Chirurgen Niet Snĳ graag,” NRC Handelsblad, 24 mei 2003.
115 In zet de categorie ‘patiënten’ tussen aanhalingstekens om aan te geven dat ik de categorie 
als discursief opvat.
116 Haraway, Modest_Witness at Second_Millennium. Femaleman(C)_Meets_Oncomouse(Tm) 
Feminism and Technoscience. (p. 199); Campbell, “The Promise of Feminist Reflexivities: Deve-
loping Donna Haraway’s Project for Feminist Studies.”

PROEF 1



HOE WORDEN GESLACHTSVARIATIES GEKEND? 113

case ook een power move. Dit is geen uitzonderlĳ k geval. De Wetenschap-
santropologen Bruno Latour en Steve Woolgar zien fraude als een van de 
constructieve elementen in kennisproducties.117 Voor collega’s en leken 
worden de onoverzichtelĳ ke situaties en meerduidige interpretaties weg-
gepoetst en voorgesteld als heldere conclusies. Latour en Woolgar spreken 
in dit geval van “geheimzinnigheid”.118 Latour vergelĳ kt dit mechanisme in 
zĳ n latere werk met het in zwarte dozen stoppen van niet zo heel duide-
lĳ ke onderzoeksresultaten of van de mechanismen waarmee kennis werd 
verworven.119 Alleen een heldere en duidelĳ ke conclusie blĳ ft dan over. 
Echter, de kennis die voortvloeit uit de gegevens die in de zwarte dozen 
zĳ n gestopt, is niet verdwenen, enkel moeilĳ ker te vinden. De autoriteit 
over kennis is dus niet stabiel.

Net als Latour en Woolgar, ziet Haraway dat in de complexe totstand-
koming van kennis, de kennisautoriteit en machtsstructuren ondermĳ nd 
worden door bĳ voorbeeld toevalligheden en vernieuwingsmentaliteit. 
Reductionistische en totalitaire kennis kan volgens haar afgebogen worden 
door gedeeltelĳ ke, lokaliseerbare en kritische kennisproducties die de 
mogelĳ kheid op netwerken van connecties openlaten en zowel “solidair 
zĳ n, als gedeelde epistemologische gedachtewisselingen mogelĳ k maken”.120 
Daarvoor is het interessant de spanningen en resonanties van de gefĳixeerde 
uiteinden van de asymmetrie, in dit geval geautoriseerde medisch kennis 
en ongeautoriseerde ervaringskennis, bĳ  elkaar te brengen, deze te laten 
interfereren (zie fĳ iguur 3.1).121

117 Latour and Woolgar, Labatory Life: The Social Construction of Scientifĳic Facts.
118 Ibid.
119 Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society.
120 Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective.” (p. 588)
121 “We don’t want a theory of innocent powers to represent the world where language and 
bodies both fall into the bliss of organic symbiosis. We also don’t want to theorize the world, 
much less act within it, in terms of Global Systems, but we do need an earth-wide network of 
connections, including the ability partially to translate knowledges among very diffferent-and 
power diffferentiated – communities. We need the power of modern critical theories of how 
meanings ad bodies get made, not in order to deny meanings and bodies, but in order to build 
meanings and bodies that have a chance for life.” Ibid. (p. 580)
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Figuur 3.1  Thomas Youngs schets van Interferentie door diff ractie van twee 

golven

Hoe zou Haraways oplossing voor de paradox dat kennis zowel contingent 
als normatief is, zich vertalen naar de methode voor kennisvernieuwing 
van dit proefschrift? Hoe kan het asymmetrische kennisnetwerk omtrent 
geslachtsvariaties omgebogen worden tot een meer rechtvaardig netwerk? 
In de reconstructie van hoe geslachtsvariaties gekend werden, wil ik geen 
apolitieke analyse die een alziende houding vereist, maken. De Amerikaanse 
wetenschapsfĳ ilosoof Sheila Jasanofff meent dat een geëngageerde analyse 
van kennisnetwerken streeft naar het belichten van hoe wetenschappelĳ ke 
en sociaal-culturele domeinen wederzĳ dse ondersteunende vormen van 
kennis en manieren van leven voortbrengen. “[Z]ulk werk is politiek in de 
diepste betekenis omdat het, hoewel subtiel of voorzichtig, opnieuw vorm 
geeft aan de manier waarop we omgaan met de voortdurende problemen 
rondom waarheid, macht, agency [regie over het eigen leven], legitimiteit, 
individuele rechten en sociale verantwoordelĳ kheid.”122

Met dit proefschrift wil ik daarom deze verschillende soorten kennis 
laten interfereren ten einde de kennisasymmetrie te doorbreken. De 
kennis over geslachtsvariaties werd gezocht in huiskamers van ervarings-
deskundigen, internet, kranten en tĳ dschriften, televisie, academische 
bibliotheken en ziekenhuizen. Kennende subjecten zĳ n onder andere 

122 [S]uch a work is political, in the deepest sense, for it reshapes, however subtly or tenta-
tively, the way we come to grips with enduring problems of truth, power, agency, legitimacy, 
individual rights and social responsibility. Sheila Jasanofff, “Beyond Epistemology: Relativism 
and Engagement in the Politics of Science,” Social studies of science 26 (1996). (p. 397)
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ervaringsdeskundigen, historici, fĳ ilosofen, antropologen, gynaecologen, 
endocrinologen, psychologen, chirurgen en genetici.

De kennisautoriteit wordt dan niet automatisch toegekend aan de we-
tenschappers die zich als gezaghebbend manifesteren. Het doel is nieuwe 
kennis over geslachtsvariaties te genereren, zonder een nieuwe autoriteit te 
willen worden. Om wederom met Haraway te spreken, in de wisselwerking 
die ontstaat wanneer de als oppositioneel voorgestelde discoursen zich 
verweven, wordt de kennisautoriteit over geslachtsvariaties ontvankelĳ k 
voor meerdere soorten kennis en keuzen.123 Er is hoop op nieuwe geïnter-
fereerde kennis die solidariteit en een gesprek op gang kan brengen ten 
einde de beste zorg te bieden aan het kind met een geslachtsvariatie dat 
nu geboren wordt, en de kinderen die de komende generaties nog geboren 
zullen worden.124

3.6 Conclusies: Een meervoudig perspectief

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van paradigmaverschuivingen laten zien 
dat geslachtsvariaties tot stand kwamen in een kennisnetwerk bestaande 
uit contingente, toevallige en paradoxale boodschappen. Echter, hoe con-
tingent de kennisproductie omtrent geslachtsvariaties ook mag zĳ n, de 
onderliggende ideologie die de paradigmaverschuivingen in gang zette, was 
en is hoofdzakelĳ k normatief. Kennisproducties en kennisnetwerken zĳ n 
dan wel contingent, maar niet waardevrĳ . Er zĳ n wel degelĳ k normatieve 
implicaties te herkennen voor het leven met een geslachtsvariatie. Grenzen 
tussen wat normaal en afwĳ kend is, werden en worden klinisch bepaald 
waardoor een kennisasymmetrie is ontstaan.

Onderzoek naar geslachtsvariaties vergt daarom een meervoudig per-
spectief dat rekenschap kan geven van zowel de instabiele medische kennis 
als van persoonlĳ ke ervaringen, alsmede van de context waarin zowel de 
medische kennis als de ervaringen tot stand komen. Om geslachtsvariaties 
te leren kennen is het van belang de zwarte dozen van zowel het medisch 
discours als van het ervaringsdiscours te openen. Hoe nu een weg te vinden 
uit de paradox dat kennisnetwerken contingent zĳ n, maar niet waardevrĳ ? 
Dat fraude, geheimzinnigheid of kennisvernieuwing belangrĳ ke waarde 

123 Campbell, “The Promise of Feminist Reflexivities: Developing Donna Haraway’s Project for 
Feminist Studies.”
124 “Webs of connection called solidarity in politics and shared conversations in epistemologie.” 
Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. p. 191
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hebben voor het kennen van geslachtsvariaties in het medisch discours is 
geen onschuldig fenomeen. Fraude en geheimzinnigheid kunnen alleen 
die waarde krĳ gen binnen aanwezige asymmetrische machtsstructuren 
waarin het belangrĳ ker is wie wat zegt dan wat er gezegd wordt. De vraag 
hoe geslachtsvariaties gekend en ervaren werden en wie welke keuzen maakte 
in de omgang met geslachtsvariaties, zal ik beantwoorden door de levens- en 
medische narratieven te laten interfereren in chronologische volgorde. Door 
deze interferentie beoog ik de kennis over geslachtsvariaties te herschikken 
tot een niet-hiërarchisch en niet door dichotomie gevormd kennisweb. 
Hierin zal de medische wetenschap haar autoriteit moeten delen met de 
ervaringsdeskundigen, zodat medici, vertellers en leken op hun beurt meer 
kennis kunnen vergaren.
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IV “Ik was blĳ kbaar een soort van 
curiosum”
Hoe wordt het klinefeltersyndroom gekend en beleefd?

I guess we are all a combination of male and female and, of muscle and fat. 
(D. Cameron)1

4.1 Inleiding: Van “passagier” naar “patiënt”

Op werkdagen vervoert de metro van lĳ n 50/51 richting Gein een on-
ophoudelĳ ke stroom passagiers van het centrum van Amsterdam naar 
de halte Holendrecht buiten de stad. Daar wordt een zwerm mensen 
uitgespuugd die zich in colonne spoedt over het zigzaggend pad naar de 
hoofdingang van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit 
van Amsterdam (AMC). Het ziekenhuis ligt ver van de andere grote 
gebouwen in dit district. De omgeving is onbebouwd en nauwelĳ ks 
begroeid op een paar bomen en wat struiken na. Wanneer ik als vanzelf 
in de zwerm reizigers richting de hoofdingang wordt meegezogen, lĳ kt 
de bloemenstal aan het begin van het pad een douanehokje. Hier is de 
denkbeeldige grens tussen de routine van de stad en de praktĳ k van het 
ziekenhuis. Wie de bloemenstal passeert, verandert onwillekeurig van 
gedaante. Wie eerst passagier was, is nu patiënt, arts, verpleegkundige, 
student medicĳ nen of bezoeker van zieken. De studenten slaan hal-
verwege het pad linksaf richting collegezalen, de rest van het bataljon 
marcheert routineus door.

Eenmaal de aankomsthal bereikt, verlies ik de cadans en raak achter 
bĳ  de menigte die nu automatisch de pas voortzet naar de juiste afdeling 
in het labyrint van het uit verschillende blokken bestaande en negen 
verdiepingen tellende ziekenhuis. Ik aarzel want ik moet nu goed oplet-
ten de weg niet kwĳ t te raken. Ik herken nog wel de informatiebalie, 
de inpandige crèche, de boekhandel en dat ene snelbufffet, maar dan 
gaat het mis. In het AMC bevinden zich meerdere zelfbedieningsres-
taurants en ik weet niet meer in welke hal ik rechtsaf moet. Of was het 
nu juist links? Ik kĳ k om mĳ  heen en laat de moderne architectuur en 

1 D. Cameron, “Caught Between: An Essay on Intersexuality,” in Intersex in the Age of Ethics, 
ed. Alice Domurat Dreger (Hagerstown, Maryland: University Publishing Group, 1998). p. 96
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de bewegwĳ zering op me inwerken. Waar is de zaal waar vandaag een 
informatiedag over het klinefeltersyndroom zal plaatsvinden?2 Waarom 
bevind ik me juist in een ziekenhuis? Ik ben immers op zoek naar erva-
ringskennis, naar levensverhalen van mannen die geboren werden met 
het klinefeltersyndroom.

Dan zie ik een bekende, Niels. Zĳ n levensverhaal had ik een tĳ dje ge-
leden gedocumenteerd voor mĳ n onderzoek. Vanaf de jaren veertig werd 
er door sommige artsen voor gekozen de mannen niet op de hoogte te 
stellen van hun geslachtsvariatie. De aanname was dat kennis over het 
extra X-geslachtschromosoom een stabiele mannelĳ ke genderidentiteit 
bedreigde.3 Samen vinden we uiteindelĳ k de grote collegezaal waar de 
bĳ eenkomst plaats vindt.

Niels weet sinds zĳ n vĳ fentwintigste dat hĳ  geboren is met een 
extra X-geslachtschromosoom (XXY). Ook weet hĳ  sindsdien dat dit 
het klinefeltersyndroom wordt genoemd. Maar wat hĳ  lange tĳ d niet 
wist is dat hĳ  niet de enige was. Hĳ  was zich zodoende gaan schamen 
en durfde er lange tĳ d met niemand over te praten. Pas toen hĳ  hoorde 
van de Nederlandse Klinefelter Vereniging, ontmoette hĳ  lotgenoten en 
leerde nog veel meer over zĳ n syndroom dat bĳ  één op de 600 mannelĳ ke 
geboorten voorkomt.4

In de jaren 1970, toen Niels zĳ n diagnose hoorde, werd klinefelter-
syndroom gecategoriseerd onder de parapluterm “mannelĳ k pseudo-
hermafroditisme”. Sinds de consensus uit 2006 heette het “47-XXY 
DSD”.5 De symptomen werden omschreven als hypogonadisme oftewel 
ondervermannelĳ king en ondervirilizatie: prepuberale testes, soms 
ook “kleinere” penis, ontbreken van zaadproductie, minder secundaire 
beharing met een vrouwelĳ k groeipatroon en eventueel “vrouwelĳ ke” 
borstontwikkeling en vetverdeling. Pas toen Niels in de jaren 1990 
lotgenoten ontmoette, ontdekte hĳ  dat er meer voor hem herkenbare 
dingen bĳ  het syndroom hoorden. Bĳ voorbeeld het hebben van een 
gebrekkig kortetermĳ ngeheugen en vermoeidheid. Tot die tĳ d kende 
hĳ  het klinefeltersyndroom simpelweg als “niet-mannelĳ k-genoeg”. De 

2 Spelling Moderne Nederlandse taal sinds 2006 wordt gevolgd, dus syndroomnamen zĳ n 
zonder hoofdletter, en dus afwĳ kend van de medische spelling. Henk Walvoort, “Medische 
Spelling,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 156, no. 8 (2012).
3 Zie hoofdstuk 1.
4 Louis J. G. Gooren and Wim de Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyn-
droom,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 150, no. 49 (2006).
5 Ieuan A. Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders,” 
Archives of Disease in Childhood 91, no. 7 (2006).
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ondervermannelĳ king werd voor Niels zelfs een reden om te onderzoeken 
of hĳ  niet een vrouw had moeten zĳ n. Maar is “niet-mannelĳ k-genoeg”, 
inderdaad ook “vrouwelĳ k”?

Hoe een syndroom gekend wordt, hangt samen met de ontwikkelingen 
in de medisch wetenschappelĳ ke kennis. Een syndroom zoals het klinefel-
tersyndroom is een symptomencomplex, een optelsom van verschillende, 
soms ongerelateerde “ziekteverschĳ nselen” die samen een “ziektebeeld” 
vormen.6 Sommige symptomen van het klinefeltersyndroom hebben te 
maken met de hormoonhuishouding, andere symptomen zĳ n cognitief 
van aard. Om het klinefeltersyndroom te kennen is daarom toegang 
nodig tot genetische, endocrinologische, psychologische, psychiatrische 
en neurologische kennis. Artsen krĳ gen toegang tot dit soort kennis in 
leerboeken tĳ dens hun studie geneeskunde of ook in de klinische praktĳ k. 
Vervolgens kunnen zĳ  nieuw verworven kennis opdoen tĳ dens nascho-
lingen en het lezen van academische publicaties in medisch tĳ dschriften. 
Mannen met het klinefeltersyndroom, en volgens schattingen zĳ n vĳ f 
tot 50 procent gediagnosticeerd, hebben doorgaans moeilĳ ker of geen 
toegang tot deze kennis.7 Zĳ  zĳ n sterk afhankelĳ k van hun artsen voor 
hoe zĳ  het syndroom waar zĳ  mee leven, leren kennen. Sinds de opkomst 
van lotgenotencontact en internet zĳ n er meerdere manieren om kennis 
over het klinefeltersyndroom te vinden. Niet alleen werd het door Internet 
mogelĳ k medische kennis op te doen, ook ervaringskennis kon worden 
uitgewisseld.

Op de bewuste landelĳ ke informatiedag in het AMC stond kennisuitwis-
seling over het klinefeltersyndroom centraal. In een grote collegezaal van 
het ziekenhuis presenteerden medisch experts hun nieuwste bevindin-
gen. De toon van de lezingen was bĳ gevolg voornamelĳ k van medisch-
wetenschappelĳ ke aard. Powerpoint presentaties van tabellen, wiskundige 
representaties van genetisch materiaal en hormoonsyntheses volgden 
elkaar op. Van een gelĳ kwaardige kennisuitwisseling was dan ook niet 
direct sprake. De hoorcollegeachtige setting belemmerde het stellen van 
vragen of geven van kritiek. Bovendien hielden medische sprekers niet echt 
rekening met het gebrekkige kortetermĳ ngeheugen van hun toehoorders, 
noch met de niet-alomtegenwoordige kennis van het medisch Latĳ n. Hoe 
zou die asymmetrie in de kennisuitwisseling de keuzemogelĳ kheden in de 
levens van de mensen met het klinefeltersyndroom beïnvloeden? Wat zĳ n 

6 A.A.F. Jochems and F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde, ed. Henk 
Deen, 26 ed. (Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke PBNA, 2000).
7 Gooren and Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyndroom.”
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de medische mogelĳ kheden ondervermannelĳ king te behandelen en wat 
zĳ n de culturele implicaties daarvan? Meer specifĳ iek: Hoe ervaren mannen 
met het klinefeltersyndroom de medicalisering van hun mannelĳ kheid en in 
hoeverre zĳ n zĳ  in staat keuzen voor de aangeboden medische interventies 
af te wegen?

Teneinde antwoorden te kunnen formuleren op de vragen zal ik de 
medische kennis over het klinefeltersyndroom laten interfereren met 
ervaringskennis. De ervaringskennis werd gevonden in de levensverha-
leninterviews met zeven mannen, geboren met het klinefeltersyndroom 
van ongeveer 20 tot ongeveer 60 jaar.8 Ook zĳ n er voor validatie nog twee 
interviews geweest met twee mannen geboren met het klinefeltersyndroom. 
De eerste verteller vond ik via via. Hĳ  bracht mĳ  in contact met de Neder-
landse Klinefelter Vereniging waar ik de zeven overige vertellers vond. De 
meeste van hen groeiden op in kleinere dorpen, sommigen in een van de 
steden in de randstad. De ouderen kenden hun diagnose meestal pas na hun 
twintigste of dertigste levenjaar, de jongeren onder hen vóór de puberteit. 
Allen hebben medische behandelingen achter de rug, hormoonkuren en 
borstweefselverwĳ dering.

De ervaringskennis van het klinefeltersyndroom zal worden verweven 
met de kennis in de medische narratieven. Door veldwerkonderzoek, 
participerende observatie en lange-termĳ nvalidatie bleef ik op de hoogte 
van de ontwikkelingen in de klinische praktĳ k en de kennisuitwisseling 
tussen mannen met het klinefeltersyndroom en hun behandelaars. Hiertoe 
mocht ik ook het archief van de Nederlandse Klinefelter Vereniging inzien.9 
De eerste geneeskundige beschrĳ ving van het klinefeltersyndroom, in 
de jaren 1940, zal het beginpunt zĳ n. Daarna zullen, per twee decennia, 
chronologisch de ontwikkelingen in medische kennis en de ervaringskennis 
op elkaar betrokken worden.

De interferentie zou meer inzicht kunnen geven in hoe het klinefel-
tersyndroom en de pathologisering van mannelĳ kheid door de mannen 
beleefd wordt. Door de interferentie van medisch kennen en levenskennis 
kan de aanvankelĳ ke asymmetrie doorbroken worden en zodoende de 
diverse kennis van hoe ermee te leven blootleggen. Het doel is een meer 
symmetrische, hetzĳ  ook weer tĳ delĳ ke en gesitueerde kenschets van het 
klinefeltersyndroom te geven.

8 Om de anonimiteit van de vertellers te waarborgen, geef ik geen precieze leeftĳ den.
9 Ik dank de toenmalig voorzitter van de NKV, Hielke de Wolf hiervoor.
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4.2 1940-1960 De ontdekking van het klinefeltersyndroom

Begin jaren veertig ging de Amerikaanse endocrinoloog Harry Klinefelter 
medicĳ nen studeren aan het beroemde medisch faculteit van de Johns 
Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten.10 Elke zaterdagochtend gaf 
zĳ n professor en grondlegger van de moderne endocrinologie Fuller 
Albright speciale colleges waarin hĳ  met zĳ n studenten “opmerkelĳ ke” 
patiënten besprak. Op een ochtend stond een “lange zwarte jongen ge-
naamd George Bland met vrouwelĳ ke borstvorming, en hele kleine 
testikels” op het podium voor de collegezaal.11 Secundaire beharing was 
grotendeels afwezig. Toen Klinefelter hoorde dat de oorzaak van deze 
vorm van ondervermannelĳ king niet bekend of beschreven was, besloot 
hĳ  op onderzoek uit te gaan. Een jaar later had de student acht andere 
jongens en mannen met dezelfde soort kenmerken gevonden. In 1942 
publiceerde hĳ  een artikel over zĳ n bevindingen onder een zo lange titel 
dat het syndroom gemakshalve onder zĳ n eigen naam bekend werd: “Het 
klinefeltersyndroom”.12

Omdat Klinefelter zich specialiseerde in de endocrinologie werden 
vooral de hormonale aspecten bestudeerd. Het klinefeltersyndroom werd 
zodoende aanvankelĳ k gekend als een hormonale “afwĳ king” die onder-
vermannelĳ king tot gevolg had. Voor de endocrinoloog Klinefelter was 
het zodoende logisch het syndroom te scharen onder de paraplutermen 
mannelĳ k pseudohermafroditisme. Dat het klinefeltersyndroom als een 
geslachtsvariatie kon worden beschouwd, werd later bevestigd door de 
genetica. Mannen met klinefeltersyndroom bleken een geslachtschromo-
soomvariatie te hebben: in plaats van “46-XY” bleken zĳ  “47-XXY” te hebben. 
De geschiedenis van dit kennen zal ik hier beschrĳ ven.

10 Klinefelter beschreef in 1986 in een overzichtsartikel over het syndroom hoe hĳ  terecht 
kwam bĳ  de grondlegger van de moderne endocrinologie, de arts Fuller Albright. Harry F. 
Klinefelter, “Klinefelter’s Syndrome: Historical Background and Development,” Southern Medical 
Journal 79, no. 9 (1986).
11 “On the fĳ irst one I saw a tall black boy named George Bland who had gynecomastia and 
very small testes.” Ibid. (p. 1090) Het medisch zakwoordenboek defĳ inieert gynecomastia als: 
“abnormale ontwikkeling van het klierweefsel van de mannelĳ ke borsten, waardoor deze op 
vrouwenborsten gelĳ ken.” Jochems and Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde.
12 Harry F. Klinefelter, E.C. Reifenstein, and F. Allbright, “Syndrome Characterized by Gyneco-
mastia, Aspermatogenesis without Aleydigism, and Increased Excretion of Follicle-Stimulating 
Hormone,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2 (1942). Zelf vindt hĳ  dit nog steeds 
te veel “eer”. Het was eigenlĳ k “weer een van Albrights ziekten” merkt hĳ  op in zĳ n publicatie 
uit 1986. Klinefelter, “Klinefelter’s Syndrome: Historical Background and Development.”
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In 1949, zeven jaar nadat het klinefeltersyndroom bekend was geworden 
als een hormonale “afwĳ king”, werd er in de genetica een vinding gedaan. 
De Canadese arts en onderzoeker Murray Llewellyn Barr publiceerde 
toen zĳ n observatie dat aan de rand van de celkernen bĳ  vrouwen een 
extra zwart stipje zichtbaar was. Bĳ  mannen kon dit extra zwarte stipje 
of cellichaampje niet gezien worden. Het stipje werd bekend als de ge-
slachtschromatine, of het lichaampje van Barr. Het werd nu mogelĳ k om 
met een microscoop de menselĳ ke cellen zo ver te vergroten dat het Barr-
lichaampje te zien was. Nu kon het lichaam naast fenotypisch, gonadaal 
en hormonaal ook genetisch als mannelĳ k of vrouwelĳ k geduid worden. 
De nieuwe genetische kennis werd in de westerse geneeskunde meteen 
enthousiast toegepast bĳ  de geslachtdeterminatie van mensen met een 
geslachtsvariatie.13

Echter, met de toename in kennis over de menselĳ ke genetica nam ook 
de verwarring toe. Bĳ voorbeeld, in de vertaling van genetische kennis naar 
de pathologie vonden volgens de Amerikaanse wetenschapshistoricus Fiona 
Alice Miller nogal wat misinterpretaties plaats. Zĳ  liet zien dat nieuwe 
genetische kennis, tegen de verwachtingen in, meestal geen betere be-
handelingsstrategie tot gevolg had. “Paradoxaal genoeg, kan vooruitgang 
in genetische kennis leiden tot grotere nosologische verwarring, omdat 
traditionele classifĳ icaties door de war worden gegooid zonder een heldere 
richtlĳ n voor de herverdeling.”14

De genetische kennis maakte grote stappen in een paar jaar tĳ d en 
dat was niet gemakkelĳ k bĳ  te benen. Artsen en genetici konden bĳ voor-
beeld nog niet uitleggen waarom ook sommige mannen het vrouwelĳ ke 
lichaampje van Barr in hun celkern hadden.Weer nieuwe kennis over de 
genetische kenmerken van mannen en vrouwen maakte het allemaal 
wat duidelĳ ker.

In 1955 ontdekte de Indonesische geneticus Joe Hin Tĳ o, werkend 
in Zweden, toevalligerwĳ s dat de menselĳ ke celkern 46 chromosomen 
telde, en niet zoals al dertig jaar was aangenomen 48 chromosomen. 
Om zĳ n bevinding te delen, stuurde hĳ  een foto aan zĳ n collega’s van 

13 Fiona Alice Miller, “‘Your True and Proper Gender’: The Barr Body as a Good Enough Science 
of Sex,” Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 37, no. 3 (2006).
14 “Contrary to expectations, better knowledge of pathophysiologic processes does not 
translate into more robust nosologic strategies. Paradoxically, advances in genetic knowledge 
may lead to greater nosologic confusion, as traditional disease classifĳ ications are disrupted 
without clear guidance for their reconstruction.” 
Fiona Alice Miller et al., “Redefĳ ining Disease? The Nosologic Implications of Molecular Genetic 
Knowledge,” Perspectives on Biology and Medicine 49, no. 1 (2006). (p. 110)
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wat hĳ  door de microscoop had geobserveerd. Verbaasd na het zien van 
Tĳ o’s materiaal, lieten zĳ  weten dat zĳ  eerder inderdaad 46 en niet 48 
chromosomen hadden moeten tellen. “De voornaamste reactie in het 
internationale veld was verrassing, niet onenigheid; andere genetici 
kwamen met een snelle bevestiging of lieten weten dat zĳ  zich had-
den vergist.”15 Het aantal van 48 bleek volgens de Britse geneticus Peter 
Harper niet op systematisch observaties gestoeld te zĳ n geweest, maar 
op subjectieve invloeden. Aannemende dat de mens 48 chromosomen 
had en de microscopische technologie nog geen haarscherpe beelden 
produceerde, was een vergissing als snel gemaakt. Over hoe moeilĳ k 
het was de chromosomen te tellen, schrĳ ft ook de Nederlandse arts M.A 
Van Herwerden in 1921: “Merkwaardigerwĳ ze is men nog steeds niet 
op de hoogte van het juiste aantal chromosomen bĳ  de mensch.” Van 
Herwerden liet zien dat de ene wetenschapper 48 bĳ  de man en 47 bĳ  de 
vrouw telt, maar anderen telden weer 24 of juist 40 of 44 chromosomen 
bĳ  zowel mannen als vrouwen.16

Nu was het nog een opdracht om uit de microscoopfoto’s van Tĳ o 
van het hoopje kriskras gelegen, X-vormige chromosomen iets op te 
maken. Uiteindelĳ k werden met schaar en plakband de 46 chromo-
somen gegroepeerd. Van de vaderlĳ ke chromosomen correleerde 22 
precies met 22 van de moederlĳ ke chromosomen en deze werden met 
elkaar gekoppeld. Deze paren, de autosomen werden gerangschikt op 
grootte. De laatste twee chromosomen bleken bĳ  vrouwen en mannen 
te verschillen. Vrouwen hadden namelĳ k nog twee chromosomen van 
precies dezelfde grootte over, en bĳ  mannen bleek één van de twee 
chromosomen vier keer kleiner.17 Omdat deze chromosoomparen bĳ  
mannen en vrouwen verschilden, leek het logisch ze aan te merken 
als geslachtschromosomen. Kortweg “XX” voor vrouwen en “XY” voor 
mannen (zie fĳ iguur 4.1).

15 “The clarity and unambiguous nature of the published results in the Hereditas paper meant 
that the predominant reaction internationally was surprise rather than dispute; confĳ irmation 
rapidly came from other workers, (notably Ford and Hamerton (1956) at Harwell, England, using 
meiotic preparations from testis), while workers who had previously supported the number of 
48, such as Hsu (1952) soon admitted that they had been wrong (Hsu 1979).” Peter S. Harper, 
“The Discovery of the Human Chromosome Number in Lund, 1955–1956,” Human Genetics 119, 
no. February, 4 (2006). (p. 230) 
16 M.A. Van Herweden, “Het Aantal Chromosomen Bĳ  De Mensch,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 66 (1922). (p. 447)
17 Willem Paul Plate, “Een Geval Van Mannelĳ k Pseudohermafroditisme,” Nederlands Tĳ d-
schrift voor Geneeskunde 101 (1957).
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Figuur 4.1  Karyotyperen

Het duurde wel even voor deze nieuwe genetische kennis ook in Ne-
derland was doorgedrongen. In 1955, meldde de Nederlandse arts I.S. 
Levĳ  namelĳ k nog enthousiast hoe de nieuwe genetische kennis over het 
barrlichaampje toegepast kon worden op de bepaling van het geslacht van 
“pseudo-hermafrodieten”.18 Van geslachtschromosomen had hĳ  nog niet 
vernomen. De voordelen langsgaand, meende hĳ  dat het nu makkelĳ ker 
was te bepalen of iemand een man of een vrouw was. Levĳ  moest in deze 
lĳ n ook aannemen dat mannen met het klinefeltersyndroom genetisch 
vrouwelĳ k waren. Bĳ  hen was de geslachtschromatine namelĳ k ook zicht-
baar. In 1956 nam hĳ  van 74 homoseksuele mannen en 4 homoseksuele 
vrouwen wangslĳ mvlies af om te kĳ ken of hun seksualiteit, die in de 
nosologie nog “hermafroditisme van de geest” werd genoemd genetisch 
aangetoond kon worden. Dit was echter bĳ  geen van de 78 proefpersonen 
het geval.19 Weer een jaar later, in 1957 vond Levĳ  samen met zĳ n col-
lega Coenegracht na onderzoek bĳ  “zes lĳ ders aan het Syndroom van 

18 I.S. Levĳ , “Enkele Toepassingen Van De Geslachtsbepaling Aan Celkernen,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 99, no. 21 (1955).
19 I.S. Levĳ , C.T. van Schaik, and F.J. Tolsma, “Bepaling Van Het Genetische Geslacht Bĳ  
Homoseksuelen,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 100, no. 30 (1956). (p. 2121)
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Klinefelter” wel degelĳ k de vrouwelĳ k geslachtschromatine. Voorzichtig 
speculeerden zĳ  dat “(...) lĳ ders aan het syndroom van Klinefelter gene-
tisch vrouwelĳ ke individuen kunnen zĳ n, wier fenotypische ontwikkeling 
gestoord is.”20

De verwarring in de bepaling van het genetisch geslacht van mannen 
met het klinefeltersyndroom, waren zĳ  mannelĳ k of vrouwelĳ k, werd in 
januari 1959 opgelost. Toen toonde de Britse genetica Patricia Jacobs, met 
de nieuwe cytogenetische kennis over de 46 menselĳ ke chromosomen, 
dat sommige mannen in totaal geen 46, maar 47 chromosomen bleken te 
hebben. Zĳ  hadden een extra X-geslachtschromosoom, “XXY”. Net als bĳ  
vrouwen was de tweede, inactieve X verantwoordelĳ k voor de aanwezig-
heid van het Barrlichaampje. En dit waren nu precies die mannen die 
de arts Klinefelter in 1942 voor het eerst had beschreven.21 Toch schreef 
de Nederlandse arts F. Kuipers een paar maanden later in mei 1959 dat, 
aangezien bĳ  mannen met het klinefeltersyndroom de geslachtschroma-
tine werd gezien, zĳ  “genetisch vrouwen [waren]”.22 Misschien had hĳ  de 
publicaties van Jacobs, van maar een paar maanden eerder, nog niet in 
kunnen zien.

Desalniettemin hadden de ontdekkingen van de geslachtschromatine, 
de geslachtschromosomen en het 46-XX of 46-XY en het 47-XXY karyo-
gram tot gevolg dat het Klinefeltersyndroom van gedaante veranderde. 
Het syndroom was nu niet alleen een hormonale “afwĳ king” meer, maar 
ook een genetische variatie. Omdat de genetische variatie zich op het 
geslachtschromosomenpaar voordeed, bleef de categorisering van het 
syndroom onder de noemer mannelĳ k pseudo-hermafroditisme onge-
moeid. vanaf de ontdekking in 1942 tot en met de jaren 1950 werd het 
klinefeltersyndroom dan ook uitgedrukt in de omvang van de testikels, 
de lengte van de penis, vrouwelĳ k borstvorming, secundair haarpa-
troon en de aan of afwezigheid van de geslachtschromatine. Ondanks 
de ongelofelĳ ke voorruitgang in genetische kennis was over het leven 
met het syndroom niets bekend, noch over de kenmerkende cognitieve 
implicaties.

20 J. Coenegracht et al., “Het Genetische Geslacht Bĳ  Lĳ ders Aan Het Syndroom Van Klinefelter, 
Reifenstein En Albright,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 101, no. 31 augustus (1957). 
(p. 1605)
21 PA Jacobs and JA Strong, “A Case of Human Intersexuality Having a Possible XXY Sex-
Determining Mechanism,” Nature 183, no. January 31 (1995).
22 F. Kuipers, “Het Syndroom Van Klinefelter,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 103, 
no. 1 (1959).
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In de volgende paragraaf komt, naast de ontwikkelingen in de medische 
kennis, ter sprake hoe Niels en de andere vertellers vanaf de jaren 1960 tot 
1980 leerden dat zĳ  het klinefeltersyndroom hadden en de daarop volgende 
verwarring en medicalisering.

4.3 1960-1980 “Dat zag je vroeger op de kermis”

Begin jaren zestig was het aantonen van het klinefeltersyndroom nog steeds 
niet erg makkelĳ k. In 1961 maakten Nederlandse artsen Van Gelderen en 
Hustinx voor het eerst gebruik van de nieuwe cytogenetica en probeerden 
de chromosomen van een dertien jarige jongen met downsyndroom en 
een geslachtschromatine te karyotyperen.23 De geschikte lichaamscellen 
moesten aan beenmerg ontrokken worden, een ingewikkelde operatie. Het 
genetisch materiaal bleek “jammer genoeg” niet geheel geschikt.24 De telling 
van het extra chromosoom op het 21ste paar bĳ  het downsyndroom en de 
telling van een extra chromosoom op het geslachtschromosomenpaar was 
eigenlĳ k niet mogelĳ k.

In 1964 lukte het onder leiding van de Nederlandse arts O. Steeno voor 
het eerst een XXY-karyogram te maken (zie fĳ iguur 4.2). Een 35 jarige man 
was bĳ  zĳ n huisarts gekomen met gordelroos. De arts had een “onvoldoende 
genitale ontwikkeling” geconstateerd, maar verwees hem een paar maanden 
later door naar Steeno voor nader onderzoek naar hartklachten. De man 
werd aan volledig lichamelĳ k en psychisch onderzoek onderworpen. De 
conclusie was dat de man met “een evenwichtige persoonlĳ kheidsstructuur, 
met zeer goed ontwikkelde verstandelĳ ke begaafdheid en degelĳ k gevormde 
kunstzin” het klinefeltersyndroom had.25 De man “was zich lange tĳ d niet 
bewust van zĳ n genitale minderwaardigheid en stelde op dit gebied ook 
geen problemen”.26

23 H.H. van Gelderen and Th.W.J. Hustinx, “Combinatie Van Het Klinefelter-Syndroom Met 
Mongolisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 105 (1961).
24 Ibid. p. 1926
25 O. Steeno et al., “Syndroom Van Klinefelter Met Andere Congentiale Afwĳ kingen,” Neder-
lands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 108, no. 1 (1964). p. 15
26 Ibid. p. 15
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Figuur 4.2  Karyogram met links in de marge XXY geslachtschromosomen27

Dat was anders voor de 41-jarige man die in 1966, nadat hĳ  zĳ n auto in 
brand had gestoken werd geobserveerd door de zenuwartsen J. Knol en 
P.l. Los. De psychische problematiek van de man werd omschreven als 
een minderwaardigheidgevoel en homoseksuele voorkeur: “Wĳ  krĳ gen 
de indruk dat hĳ  in wezen een uiterst kwetsbare, sensitieve man is, die 
dikwĳ ls heeft ervaren dat hĳ  niet geaccepteerd werd, als het ware afgewezen 
werd, “er niet bĳ  hoorde” (mede door zĳ n homoseksuele neigingen).”28 De 
artsen beschrĳ ven de man, die zich veelal onbegrepen voelde door zĳ n 
onverklaarbare moeheid, respectvol en zonder vooroordeel. Maar zĳ n 
homo-erotische fantasieën en contacten werden wel als onderdeel van de 
psychopathie beschouwd. “Er werden grove oordeelstoornissen vastgesteld 
met betrekkingsideeën, (...) en tenslotte narcistische en homo-erotische 
neigingen.”29 De homoseksualiteit werd gezien als een gevolg van de vrou-
welĳ ke lichaamsbouw, de borstgroei en onderontwikkelde testes en tevens 
als oorzaak van de minderwaardigheidsgevoelens die tot grootheidswaan 
en narcisme hadden geleid. De man droeg een replica van een uniform van 
grĳ sblauwe stof om uitdrukking te geven aan zĳ n interesse voor het leger. 
Hĳ  was tot zĳ n spĳ t ooit afgekeurd, hĳ  vermoedde dat de reden was dat 
zĳ n kleine testes met homoseksualiteit in verband waren gebracht door 
de keuringsarts. Homoseksualiteit werd in de jaren zestig in de westerse 

27 Ibid.
28 J. Knol and P.L. Los, “Een Patiênt Met Psychische Stoornissen En Het Syndroom Van Kline-
felter,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 110, no. 5 (1966). p. 244
29 Ibid. p. 242
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wereld inderdaad nog gezien als een psychische stoornis en stond nog in 
de internationale classifĳ icatie voor mentale ziekten, DSM-II. Maar in 1973 
werd homoseksualiteit, na een verhitte polemiek onder psychiaters, in DSM-
III vervangen door “seksuele oriëntatiestoring”.30 Homoseksualiteit werd 
omdat het als ziekte werd beschouwd ook nogal eens gezien als medisch 
geneesbaar.

De man had vanwege zĳ n onverklaarbare vermoeidheid vele artsen in 
binnen en buitenland geraadpleegd. In 1963 was hĳ  zelfs naar Zwitserland 
afgereisd om zich te laten behandelen door de beroemde Zwitserse arts 
Paul Niehans in zĳ n exclusieve privé kliniek in Vervey, net buiten Genève. 
Daar had hĳ  injecties gekregen met celextracten van schapendarm, -maag 
en -placenta, net als vele beroemdheden waaronder de paus Pius XII en de 
Amerikaanse fĳ ilmster Charlie Chaplin.31 Zĳ n vermoeidheid genas niet, 
maar: “Na de Zwitserse behandeling veranderde zoals is gezegd de seksuele 
gerichtheid: een meisje kon hem in seksueel opzicht weer prikkelen.”.32

Knol en Los legden nog geen direct verband tussen het extra X-
chromosoom en de psychische problematiek. Wel vermoedden zĳ  dat 
de symptomen van klinefeltersyndroom zoals hypogonadisme, snellere 
vermoeidheid, naast zĳ n homoseksualiteit, het emotioneel onbehagen had 
kunnen veroorzaken. De symptomatische therapie die zĳ  voorstelden was 
het toedienen van testosteron. Dat maakt de publicatie van Knol en Los de 
eerste Nederlandse medische publicatie waarin testosteron voor mannen 
met klinefeltersyndroom werd aangeraden. Tot die tĳ d werd het vooral toe-
gediend bĳ  vrouwen met vruchtbaarheidsklachten, menstruatie klachten en 
klachten tĳ dens de zwangerschap, tot de daaropvolgende vermannelĳ king 
van zowel de moeders als de dochters een contra-indicatie vormde.33

Eind jaren vĳ ftig werd voor het eerst een link gelegd tussen het klinefel-
tersyndroom en transseksualiteit. Tĳ dens de medische zoektocht naar een 
biologische oorzaak voor transseksualiteit werd in die tĳ d nog ingezoomd 
op de chromosomen. In een formalistisch en eugenetisch denkkader rees 
het vermoeden dat een extra X-geslachtschromosoom mannen vrouwelĳ k 

30 “Sexual orientation disturbance” in: Robbert L. Spitzer, “The Diagnostic Status of Homosexu-
alit in Dsm-Iii: A Reformulation of the Issues,” American Journal for Psychiatry 138, no. 2 (1981). 
p. 210
31 Knol and Los, “Een Patiênt Met Psychische Stoornissen En Het Syndroom Van Klinefelter.” 
en zie www.paulniehaus.ch. 
32 Ibid. p. 243
33 F. Kuipers, “Aangeboren Afwĳ kingen Door Het Gebruik Van Testosteron Tĳ dens De Zwanger-
schap,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 103, no. 12 (1959). 
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maakte. Steekhoudend bewĳ s werd niet gevonden.34 Ook aannamen over 
de relatie tussen het extra geslachtschromosoom en “seksueel afwĳ kend 
gedrag”, oftewel parafĳ ilie zoals pedofĳ ilie of exhibitionisme konden niet 
bewezen worden. Onderzoek uit 1969 toonde aan dat er géén verband 
bestond tussen een extra X-geslachtschromosoom en parafĳ ilie, maar 1983 
werd zo een verband weer wel vermoed. Pas in 2007 nam men defĳinitief 
afscheid van een relatie tussen het klinefeltersyndroom en parafĳ ilie.35

Het gevolg van het onderzoek naar een verband tussen “afwĳ kende” 
chromosomen en “afwĳ kend” gedrag was dat het klinefeltersyndroom in de 
medische narratieven nogal eens negatief gerepresenteerd werd. Ook was 
er verwarring ontstaan door de onjuiste gelĳ kstelling van het klinefelter-
syndroom met andere chromosoomvariaties zoals turnersyndroom en het 
XYY-syndroom. Waarschĳ nlĳ k was het daarom dat de Nederlandse arts J. J. 
van der Werfff ten Bosch het klinefeltersyndroom in 1974 nog bestempelde 
als “een van de vele spelingen der natuur” en daarmee een uitdaging voor 
biomedische onderzoekers.36

Niels, begin twintig en student in een van de geesteswetenschappen, 
raadpleegde einde jaren zeventig een arts voor pĳ n in zĳ n lies. De pĳ n bleek 
veroorzaakt te worden door een niet ingedaalde testis, die bĳ  de vondst werd 
verwĳ derd. Niels herinnert zich niet waarom de testis werd verwĳ derd, noch 
of zĳ n toestemming was gevraagd. Niet veel later hoorde hĳ  de diagnose: 
klinefeltersyndroom als gevolg van een extra X-chromosoom. Niels werd 
vervolgens opgeroepen zich weer bĳ  zĳ n arts te melden voor verder onder-
zoek. Dat bĳ  dit onderzoek ook artsen in opleiding aanwezig waren, leidde 
ertoe dat hĳ  de medische zorg als bedreigend ging ervaren. Hĳ  voelde zich 
een “proefdier” dat “bekeken en bevoeld” werd. Hĳ  voelde zich onderworpen 
en stemloos. Het gediagnosticeerd zĳ n met het Klinefeltersyndroom werd 
schaamtevol: “Ik zal het nooit vergeten. Een of andere professor die mĳ  

34 P. Waverly Davidson, “Transsexualism in Klinfelter Syndrome,” Psychosomatisc 7, no. 2 
(1966).
35 W.L. Marshall, “Diagnostic Issues, Multiple Paraphilias, and Comorbid Disorders in Sexual 
Offfenders: Their Incidence and Treatment,” Aggression and Violent Behavior, no. 12 (2007). Boven-
dien was wat in aanmerking kwam en komt voor parafĳ ilie aan een tĳ delĳ ke moraal onderhevig. 
Homoseksualiteit werd begin jaren zeventig van de lĳ st met parafĳ ilie gehaald, Sadomasochisme 
tot zeer recent en inmiddels is er een lobby transseksualiteit onder de stigmatiserende noemer 
weg te halen. Zie: Gert Hekma, Homoseksualiteit in Nederland Van 1730 Tot De Moderne Tĳ d 
(Amsterdam: Meulenhofff, 2004), Gert Hekma, “How Libertine Is the Netherlands? Exploring 
Contemporary Dutch Sexual Cultures,” in Regulating Sex: The Politics of Intimacy and Identity, 
ed. Elizabeth Bernstein and Laurie Schafffner (New York: Routledge, 2005)
36 J.J. Werfff Ten Bosch, van der, “Leydigcel Function in Klinefelter Syndrome,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 118, no. 20 (1974).
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had onderzocht, had mĳ  laten opdraven voor zĳ n college. Voor mĳ n gevoel 
als proefdier. Ik lag naakt op een bank, benen wĳ d. Hĳ  en nog een stuk of 
vĳ ftien artsen stonden om die bank heen. Allemaal tasten ze uitgebreid in 
mĳ n kruis. Aan mĳ n testikel, ik heb er eentje, de ander was niet ingedaald. 
Ze hebben daar allemaal omstandig aan zitten voelen, zonder toestemming 
te vragen. Je bestaat als mens gewoon niet. Je bent een interessant geval. Ik 
was blĳ kbaar een soort van curiosum. Zoiets wat je vroeger op de kermis 
zag of iets van dien aard: een creep!”37

In de jaren zeventig werden de rechten van de patiënt doorgaans in acht 
genomen. Operatieve ingrepen en het onderwerp zĳ n van een college kon-
den niet plaats vinden zonder uitdrukkelĳ ke toestemming van de persoon 
in kwestie. Toch herinnert Niels zich in de medicalisering van zĳ n lichaam 
als gevolg van het klinefeltersyndroom als stemloos, als een “creep” wiens 
van de norm afwĳ kende genitaliën eigendom werden van de medische 
wetenschap. De Israëlische literatuurwetenschapper Shlomith Rimmon 
Kenan herkende in veel ziektegeschiedenissen eenzelfde verhouding van 
de verteller tot de medische interventies. “Het bĳ na onpersoonlĳ ke aspect 
van de moderne geneeskunde lokt vaak uit dat zieke subjecten hun ziekte, 
zoals zĳ  die ervaren, vaak bewust laten contrasteren met de ‘medische 
casusbespreking’. Hierin is de hoofdfĳiguur de ziekte, niet de zieken wier 
stem gesmoord wordt (zoals zĳ  dat in ieder geval ervaren).”38 Ook Niels zet 
zĳ n ervaringen af tegen een medische omgeving waarin hĳ  zich monddood 
en rechteloos voelde.

De structuur van Niels’ verhaal komt maar deels overeen met de 
ziektegeschiedenissen die Rimmon Kenan bestudeerde. Er is namelĳ k 
een betekenisvol verschil. Omdat Niels zich door zĳ n ervaringen in de 
klinische praktĳ k was gaan schamen, was zĳ n ziekteverhaal ongear-
ticuleerd gebleven. De reden dat de artsen geïnteresseerd waren in zĳ n 
testikel(s), kan inderdaad zoals Rimmon Kenan opmerkte, gezien worden 
als “onpersoonlĳ ke” wetenschappelĳ ke interesse. Als gevolg van het extra 
X geslachtschromosoom volgroeien de zaadballen in de puberteit niet en 
blĳ ven dus klein van stuk en de zaadbuisjes produceren doorgaans geen 
zaadcellen. De testes zĳ n niet in staat androgenen om te zetten in testoste-
ron, waardoor bepaalde ontwikkelingen zoals secundaire lichaamsbeharing 
en stemdaling uitblĳ ven. Andere ontwikkelingen, zoals de vorming van 
borstweefsel blĳ ven hierdoor weer niet uit. Het verhaal dat Niels hiermee 
laat contrasteren gaat evenwel niet over zĳ n persoonlĳ ke beleving van de 

37 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Niels, 25 Januari (Amsterdam: 2004).
38 Shlomith Rimmon Kenan, “The Story of “I”: Illness and Narrative,” Narrative 10, no. 1 (2002).
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kleine testes en onvruchtbaarheid, maar over schaamte. Niels ging zich uit 
schaamte na het voorval medisch verwaarlozen. De eventuele medische 
zorg die hĳ  nodig gehad zou kunnen hebben, liep hĳ  mis omdat hĳ  een tĳ d 
geen arts meer vertrouwde. Hĳ  sprak met niemand over de diagnose, ook 
niet met zĳ n familie. Niels begon te twĳ felen aan zĳ n mannelĳ kheid. Hĳ  
vroeg zich af of hĳ  wel een man was en kreeg derhalve het idee “geen man 
te zĳ n, of niet te kloppen. Niet oké te zĳ n.”39

De internalisering van de medische categorisering als “afwĳ kend” 
en “niet kloppend” vond een hoogtepunt toen Niels rond zĳ n veertigste 
uiteindelĳ k aan artsen van het genderteam van de Vrĳ e Universiteit van 
Amsterdam om raad vroeg. Het team, in 1972 in het leven geroepen door 
kinderarts Otto de Vaal, was speciaal opgericht om medisch specialistische 
zorg te bieden aan transseksuelen. In 1971 beschreef De Vaal met een niet 
geveinsde empathie de “transseksuele mens als volstrekt uniek verschĳ nsel 
dat de medemens voor een groot aantal problemen stelt,” en vervolgens als 
“extreem variant”40 Net als het klinefeltersyndroom werd transseksualiteit 
destĳ ds bestempeld als een van de norm afwĳ kende uitzondering. De 
unieke gevallen en uitzonderlĳ ke fenomenen.

In de tĳ d dat Niels hulp zocht voor zĳ n gevoel niet te kloppen werd 
transseksualiteit gedefĳinieerd als “het fenomeen van de discrepantie tussen 
het biologische geslacht en de eigen ervaring van de geslachtsidentiteit.”41 
Niels werd inderdaad door het genderteam gediagnosticeerd met gender-
dysforie en hem werd de mogelĳ kheid geboden zĳ n lichaam met behulp 
van cosmetische chirurgie en hormoonpreparaten een vrouwelĳ k uiterlĳ k 
te geven. Voor Niels was dit toch weer een stap te ver. Een bĳ komende 
zaak was dat Niels zich seksueel tot vrouwen voelde aangetrokken, wat 
toen nog een contra-indicatie voor een geslachtsverandering inhield. Het 
was niet de bedoeling dat iemand na de chirurgische ingrepen lesbisch 
zou worden. Bovendien zou hĳ  dan weer een uniek geval zĳ n dat van alle 
kanten bestudeerd kon worden. Uiteindelĳ k realiseerde hĳ  dat hĳ  zich 
niet voelde kloppen als man, maar dat dit niet wilde zeggen dat hĳ  zich 
een vrouw voelde.

Geïnteresseerd in hoe Niels het klinefeltersyndroom had leren kennen 
en daar betekenis aan gaf, vroeg ik hem tĳ dens het levensverhaalinterview 

39 Heesch, Levensverhaal Interview Niels, 25 Januari.
40 O.M. de Vaal, Man of Vrouw? Het Dilemma Van De Transseksuele Mens (Amsterdam: Weten-
schappelĳ ke Uitgeverĳ  N.V., 1971). (p. 28)
41 M.W. Hengeveld, “Transseksualiteit,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 131, no. 18 
(1987).
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of hĳ  wilde uitleggen wat het syndroom precies inhield: “Waar hebben we 
mee te maken? Even nadenken hoor. Nou, ten eerste is er een afwĳ king 
in het chromosomenpatroon. Dat betekent dat ik, in plaats van het nor-
male XY, wat mannen zouden zĳ n, wat mannen zĳ n, XXY ben.” Niels zet 
zĳ n syndroom af tegen een norm, want hĳ  heeft een “afwĳ king”. Dat het 
geslachtschromosomenpatroon van iemand met het klinefeltersyndroom 
afwĳ kt van het ‘normale’ toont dat Niels zich uitdrukt binnen een medisch 
en normatief vertoog. Hĳ  vervolgt door zichzelf als variant te bestempelen: 
“Van deze variant schĳ nen, naar ik me heb laten vertellen 46 varianten te 
zĳ n. Ik ken ze niet allemaal, maar ik ken een man en die is XXX, bĳ voor-
beeld. Heel vreemd, maar het bestaat. Er zĳ n mannen en die zĳ n XX/XY. 
Zo eentje heb ik nog nooit ontmoet, maar die schĳ nen te bestaan.”42

Niels beschrĳ ft de chromosoomvariatie die aan zĳ n conditie ten grond-
slag ligt in een medisch normatief kader. Andere chromosoompatronen dan 
“XY” zĳ n “heel vreemd”. En hĳ  is zelf een “XXY”. Hĳ  neemt zo niet alleen 
de medische terminologie, maar ook het met de medische wetenschap 
geassocieerde categoriseren over. “Normaal”, “afwĳ kend”, “vreemd”, en 
“zo eentje”. Tegelĳ kertĳ d neemt hĳ  ook afstand van de medisch weten-
schappelĳ ke norm. Hĳ  geeft aan dat mannen XY-chromosomen “zouden 
zĳ n”, waarmee hĳ  de medische kennis over chromosomen en geslacht ter 
discussie stelt. Iemand heeft namelĳ k niet alleen “XY”-, “XX”-, of “XXY”-
geslachtschromosomen, bĳ  zĳ n weten zĳ n er wel 46 varianten, wat de norm 
relativeert. Desondanks behoudt Niels zĳ n ontzag voor de medische kennis 
die volgens hem nog altĳ d in ontwikkeling is. Eigenlĳ k wordt er volgens hem 
nog maar heel weinig geweten over het syndroom waar hĳ  mee geboren 
is. Ook zĳ n eigen verhaal nuanceert hĳ  vervolgens door te zeggen dat hĳ  
het zelf ook allemaal niet zo goed weet. “Zo ver ik weet, maar mĳ n kennis 
is zeer gering, want er is heel weinig kennis over klinefelter, komt XXY het 
meeste voor. Maar ik weet het gewoon niet. Ook daar is gewoon veel te 
weinig onderzoek naar gedaan.”43

Het klinefeltersyndroom wordt door Niels gefragmenteerd gekend en hier 
en daar vergist hĳ  zich dan ook. Opmerkelĳ k is dat hĳ  zĳ n herinneringen 
aan het leven met het klinefeltersyndroom in hetzelfde normatieve kader 
plaatst als medische publicaties. Niels schippert daarom tussen de uit de 

42 Het is aannemelĳ k dat Niels hier doelt op de voorkomende variaties in het geslachtschro-
mosomenpatroon, de vraag blĳ ft of dat er inderdaad 46 zĳ n. Ook vergist hĳ  zich waarschĳ nlĳ k 
over het patroon van de man met XXX chromosomen. XXX geslachtschromosomen wĳ zen op 
het “Tripple X Syndrome”, dat uitsluitend bĳ  vrouwen voorkomt. XX/XY is de genetische notatie 
voor een persoon met “echt hermafroditisme”. 
43 Heesch, Levensverhaal Interview Niels, 25 Januari.
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medische vertogen overgenomen normatieve kennis waarin hĳ  een “afwĳ -
king is” en zĳ n latente verzet daartegen. Het is voor hem een ingewikkelde 
zaak, gezien de zichtbare moeite die hĳ  had zĳ n verhaal te vertellen. Vaak 
benadrukte hĳ  hoe zwaar hĳ  zĳ n leven vond. Gevoelens van schaamte en 
depressie overheersten sommige anekdotes uit zĳ n leven. Nu en dan vroeg 
hĳ  mĳ  de opname-apparatuur stop te zetten zodat hĳ  zich kon herstellen. 
Dan ĳ sbeerde hĳ  een poos door de kamer, kalmeerde, rolde een nieuwe 
sigaret en vervolgde zĳ n verhaal.

Het gediagnosticeerd zĳ n met het klinefeltersyndroom en de medische 
interventies hadden verregaande gevolgen voor het leven van Niels. Hĳ  had 
het gevoel niet te kloppen en schaamde zich voor de diagnose. Volgens hem 
kwam dit door hoe hĳ  door zĳ n artsen werd bevoeld en bekeken, en niet de 
kans kreeg vragen te stellen, meer kennis te verwerven en met lotgenoten te 
praten. Vervolgens ging hĳ  zĳ n mannelĳ kheid betwĳ felen. Maar de keuze 
voor een geslachtsverandering was voor hem niet geschikt. Dan had hĳ  zich 
moeten onderwerpen aan het medische regime rondom transseksualiteit, 
waarin zĳ n seksuele verlangen naar vrouwen niet paste. Bovendien werd 
transseksualiteit in een strikt oppositioneel model van mannen en vrouwen 
gezet, waarin sterilisatie en “al het medisch mogelĳ ke” te ondergaan van de 
“patiënten” geëist werd.44 Dus ook al werden in de jaren 1970 de medische 
keuzemogelĳ kheden voor mensen met klinefeltersyndroom uitgebreid 
met geslachtsverandering, bleef deze keuze beperkt door het taboe op 
homoseksualiteit en binaire genderopposities.

Tot einde jaren zeventig lag in de benadering van het klinefeltersyndroom 
de nadruk op het normaliseren van zowel mannelĳ k, heteroseksueel gedrag 
als uiterlĳ ke kenmerken. Mannelĳ kheid werd uitgedrukt in haargroeipatro-
nen, spieropbouw en de grootte van testikels. Met de toename van medische 
technologieën kwamen nieuwe synthetische hormoonpreparaten op de 
markt voor het stimuleren van secundaire haargroei en spieropbouw. Daar-
naast werd het mogelĳ k de eventuele borsten chirurgisch te verwĳ deren.45 
Ondervermannelĳ king leek een geneesbare “afwĳ king” geworden, waarbĳ  
chirurgisch en/of hormonale manipulatie een keuze was geworden. Het 
gedrag van mensen met chromosoomvariaties XO, XXY, XYY en XXX werd 

44 Ines Orobio de Castro, Made to Order, Sex/Gender in a Transsexual Perspective (Amster-
dam: Het Spinhuis, 1993). Klinefelter, “Klinefelter’s Syndrome: Historical Background and 
Development.”
45 “The gynecomastia should be treated by excision of the tissue with preservation of the 
nipple. This should be done not only for cosmetic reasons but because cancer of the breast 
is about ‘20 times as frequent in this condition as in normal men.” Klinefelter, “Klinefelter’s 
Syndrome: Historical Background and Development.”

PROEF 1



140 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

onder de loep genomen om het vermeende verband met criminaliteit aan te 
kunnen tonen. En ondanks dat dit tot op de dag van vandaag niet is gelukt, 
kreeg het klinefeltersyndroom naast dat het de norm voor mannelĳ kheid 
op de proef stelde een slechte naam omdat het gezien werd als oorzaak van 
ongewenst en onaangepast gedrag.46

Zowel de heersende normen voor mannelĳ kheid als ontdekkingen in 
de genetica gaven het klinefeltersyndroom een gezicht. De herinneringen 
van Niels lieten zien dat een evenredige kennisdialoog decennia belet 
werd door zowel een normatieve invulling van mannelĳ kheid, alsmede 
door een asymmetrisch kennisregime waarin medisch kennis meer gezag 
had dan ervaringskennis. Toch zĳ n er momenten te herkennen waarop 
de vertellers zich proberen los te maken van de medische invulling van 
hun geslachtsvariatie en zĳ  de complexiteit van het medisch en genetisch 
kennen inzetten om tot een alternatieve zelfdefĳ initie te komen. Ik zal hier 
in de volgende paragraaf op ingaan.

4.4 1980-2000 “We zĳ n allemaal niet goed genoeg”

De ondertussen internationaal bekende arts Klinefelter zette in 1985 alle 
nieuwe kennis op een rĳ  die over het klinefeltersyndroom was verworven 
sinds zĳ n eerste publicatie uit 1942. Of het klinefeltersyndroom nu wel of niet 
samenging met persoonlĳ kheidsafwĳ kingen, was nog steeds onopgelost. 
Klinefelter zelf meende geen verband te zien: “Mentale defĳiciëntie, manisch 
depressieve psychoses en schizofrenie lĳ ken niet vaker voor te komen bĳ  dit 
syndroom dan in de controlegroep; De meeste van deze patiënten werken 
regelmatig en leiden normale levens, behalve dan hun onvermogen zich 
voort te planten.”47 Maar in een veel gebruikt Nederlands leerboek voor 
Kinderpsychiatrie uit hetzelfde jaar 1985 werden door de Nederlandse 
kinderpsychiater Jannie Sanders-Woudstra weer wel psychopathische 
trekken aan het syndroom toegeschreven.48

46 V. Leggett et al., “Neurocognitive Outcomes of Individuals with a Sex Chromosome Trisomy: 
XXX, XYY, or XXY: A Systematic Review,” Developmental Medicine & Child Neurology 52, no. 119-
129 (2010).
47 “Mental defĳ iciency, manic depressive psychoses, and schizophrenia seem not to occur 
more commonly in this syndrome than in controls; most of these patients work regularly, and 
lead normal lives except for their inability to procreate.” Klinefelter, “Klinefelter’s Syndrome: 
Historical Background and Development.”
48 Sanders-Woudstra beschrĳ ft een negenjarig kind waarvan zĳ  dacht dat het geboren was 
met het Klinefeltersyndroom. Het kind toonde geen berouw na zĳ n moord op een meisje. Nu 
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Concluderend vermeldde Klinefelter in 1985 dat medische interventies 
kunnen bestaan uit het verwĳ deren van te veel aan borstweefsel en het 
toedienen van testosteron preparaten, wat niet alleen de mannelĳ kheid zou 
bevorderen, maar ook ongewenst gedrag zou tegen gaan. “Als onderverman-
nelĳ king aanwezig is dan is behandeling met geïnjecteerde testosteron 
efffectief. Er is enig bewĳ s dat suggereert dat behandeling met testosteron 
tĳ dens de puberteit kan helpen sommige van de persoonlĳ kheidsabnor-
maliteiten die deze patiënten laten zien te corrigeren.”49 Klinefelter die de 
mannen met het naar hem vernoemde syndroom consequent met de patiënt 
aanduidde, legde niet uit wat hĳ  met de “persoonlĳ kheidsabnormaliteiten” 
bedoelde.

Ondanks de waslĳ st van verschillende ongerelateerde verschĳ nselen die 
als gevolg van een extra X-geslachtschromosoom kunnen voorkomen, werd 
het klinefeltersyndroom in de jaren 1980 nog steeds gekend als “onderver-
mannelĳ king”. De medische interventies concentreerden zich tot de jaren 
negentig dan ook op het tegengaan van die ondervermannelĳ king. Impoten-
tie, verminderde spierkracht, lusteloosheid en concentratiegebrek konden 
volgens nagenoeg alle medische publicaties over het klinefeltersyndroom 
met testosteron-preparaten beïnvloed worden. Ondervermannelĳ king was 
een ziekte geworden die met een medicĳ n, testosteron, genezen kon worden.

Hoe het klinefeltersyndroom in de jaren 1960-1980 gekend werd, had 
consequenties voor de medicalisering en “genezing” decennia erna. In het 
medisch discours werd een aanvulling van de testosteronwaarden in het 
bloed verreweg het meest als therapie voorgesteld. Testosteronpreparaten 
zouden secundaire beharing, spieropbouw en assertief gedrag kunnen 
stimuleren. Maar in de levensverhalen van mannen met het klinefelter-
syndroom was de medicalisering van hun mannelĳ kheid eerder een bron 
van schaamte dan van genezing. Bas was 29 toen de diagnose werd gesteld. 
Het was midden jaren tachtig en hĳ  ondervond veel onbegrip: Hĳ  had zich 
door de negatieve reacties van zĳ n omgeving jarenlang geschaamd voor de 
diagnose. “Mĳ n ouders zeiden, toen ik vertelde dat ik Klinefelter was, dat 

wordt deze casusbeschrĳ ving gezien als een misvatting. Ten eerste omdat de lichamelĳ ke 
uitingvormen van het kind overeen kwamen met het XYY syndroom, en ten tweede omdat 
ook jongens met het XYY syndroom niet bewĳ sbaar agressief zĳ n aangelegd. J.A.R. Sanders-
Woudstra, Leerboek Kinder-Jeugdpsychiatrie (Assen: Van Gorkum, 1985).
49 “If hypogonadism is present, treatment with injected testosterone is efffective. There is some 
evidence to suggest that treatment with testosterone in adolescence helps to correct some of 
the personality abnormalities that these patients show.” Klinefelter, “Klinefelter’s Syndrome: 
Historical Background and Development.”

PROEF 1



142 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

ze daar niks van wilden weten: ‘Wat je nu weer hebt jongen daar willen we 
niks van weten.’ Dat doet pĳ n.”

Bas werd ondanks dat zĳ n ouders afwĳ zend en ontkennend reageerden, 
wel als een serieus geval gezien door de artsen. Meteen na de diagnose pro-
beerden zĳ  de ondervermannelĳ king te genezen met hormoonpreparaten. 
Het testosteronpreparaat Sustanon werd een keer per maand middels een 
injectie toegediend. De periode meteen na de maandelĳ kse injectie ken-
merkte zich voor Bas door onverklaarbare agressiviteit, oncontroleerbare 
lustgevoelens en pĳ nlĳ ke, langdurige erecties. Deze verschĳ nselen zakten 
wel snel weg, waarna hĳ  zich weer lusteloos en moe voelde. Omdat zĳ n 
huwelĳ k door de pieken en dalen in zĳ n stemmingen onder druk kwam te 
staan, zocht hĳ  naar een vervangend preparaat. Dit vond hĳ  in Andriol. De 
testosteron werd nu toegediend in de vorm van capsules die hĳ  twee keer 
per dag bĳ  de maaltĳ den moest innemen. De driftbuien en opvliegers die 
hierop volgden, schrĳ ft Bas toe aan de nieuwe preparaten. “In plaats van 
assertief, werd ik agressief.”50

Vervolgens kwam een middel op de markt waarmee de dosering van 
testosteron makkelĳ ker werd toe te dienen. Androgel is een gel die uit een 
tube kwam en dagelĳ ks op de huid gesmeerd diende te worden. Bas had hoge 
verwachtingen van de gel. Maar door een periode van extreme “hitsigheid”, 
gevolgd door impotentieverschĳ nselen, werd dit middel door Bas ook niet 
als oplossing ervaren. De pleisters die vroeger ook in Nederland te krĳ gen 
waren en testosteron gelĳ kmatig zouden afgeven via de huid, heeft hĳ  nooit 
geprobeerd. Van andere mannen met het klinefeltersyndroom wist hĳ  dat 
de pleisters de huid irriteerden en niet goed bleven zitten.

In 1991 werd de Nederlandse Klinefelter Vereniging opgericht om een link 
te leggen tussen de ervaringen van de mannen en de medische kennis en de 
daarop gebaseerde behandeling. Hiertoe organiseerde de vereniging jaar-
lĳ kse bĳ eenkomsten voor haar leden waarbĳ  vaak een arts werd uitgenodigd 
om over haar of zĳ n kennis te spreken.51 De uiteenlopende wĳ zen waarop 
de mannen om gingen met hun geslachtsvariatie vormden een dilemma 
binnen de vereniging voor mannen met het klinefeltersyndroom. Sommige 
wilden de post van de vereniging in blanco enveloppen ontvangen en ook 
binnen de vereniging anoniem blĳ ven, terwĳ l anderen juist de publiciteit 
opzochten om het syndroom algemener bekend te maken. De verschillen 
bleken moeilĳ k overbrugbaar in de vereniging. Besturen die openheid 

50 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Bas, 2 Juli (Amsterdam: 2004).
51 Velwerk 2002-2006: archief Nederlandse Klinefelter Vereniging. Met dank aan Hielke de 
Wolf
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en bekendheid voor het syndroom voorstonden werden afgewisseld met 
besturen die liever niet alles openbaar wilden maken, maar alleen onderling 
en met artsen ervaringen wilden uitwisselen.

Toen Niels ongeveer 20 jaar na zĳ n diagnose in contact kwam met de Ne-
derlandse Klinefelter Vereniging en zo ook lotgenoten ontmoette, kwamen 
de bĳ zonderheden van zĳ n lichaam in een ander daglicht te staan. Uit de 
ervaringskennis die Niels nu vergaarde, bleek dat het leven met een extra 
X-chromosoom veel meer behelsde dan alleen hypogonadisme. Nu werden 
hem ook de niet geseksueerde symptomen van het klinefeltersyndroom 
duidelĳ k. Bĳ voorbeeld, dat de geringe aanmaak van testosteron ook de fy-
sieke kracht beïnvloedt. Het verklaarde voor hem waarom hĳ  nooit sportief 
was geweest. Niels kon zĳ n syndroom, waarin hĳ  zich een “creep” voelde 
nu representeren als iets gezamenlĳ ks. “We zĳ n allemaal slomeriken.” In 
de lange opsomming van symptomen waar een man met klinefeltersyn-
droom mee te maken kan krĳ gen vraagt hĳ  zich hardop af: “Wat hebben 
we nog meer voor akeligs?” Botontkalking als gevolg van onderproductie 
van testosteron zet Niels ook in de rĳ  van symptomen. Net als veel andere 
“Klinefelters” heeft hĳ  een algemeen gebrek aan energie, hĳ  is snel moe en 
lusteloos. Dat is dan ook de reden, vermoedde hĳ  dat veel mannen met het 
klinefeltersyndroom parttime werken, werkeloos of arbeidsongeschikt 
zĳ n. Ook leerde hĳ  dat hĳ  niet de enige was die “last had van impotentie”.

Niels ontdekte tevens dat mannen met klinefeltersyndroom als kind 
een lichte vertraging in hun spraak en taalontwikkeling hebben. Juist die 
vertraagde taal en motorische ontwikkeling bleek in de levens van mannen 
met het klinefeltersyndroom die mĳ  hun verhaal vertelden een belangrĳ k 
thema te zĳ n. De mannen vertelden over hun moeite zich staande te houden 
in veeleisende sociale situaties. Dit kon te maken hebben, legde Niels mĳ  uit, 
met het onvolkomen korte-termĳ ngeheugen wat hĳ  tot “typisch Klinefelter” 
bestempelt. “We hebben dus een vertraging in ons lichaam wat betekent dat 
de hersenfunctie is aangetast op het aspect van het korte termĳ n geheugen. 
Dit betekent ook dat het leervermogen is aangetast. Mensen kunnen wel 
informatie opnemen, maar hebben dan een vertraging om het weer te 
geven. Alles wat met proefwerken te maken heeft op het gebied van talen 
of aardrĳ kskunde of geschiedenis en dat soort dingen, dat kunnen wĳ  
eigenlĳ k allemaal niet. Wĳ  zĳ n niet goed genoeg. De meeste Klinefelters 
hebben niet meer dan de lagere school en sommigen hebben dat niet eens. 
Van alle Klinefelters die ik tot nu toe ontmoet heb, hebben er twee een HEAO 
opleiding en ben ik de enige die een universitaire opleiding heeft.”52 Dat 

52 Heesch, Levensverhaal Interview Niels, 25 Januari.
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Niels zichzelf en de mannen met klinefeltersyndroom beschrĳ ft als “niet 
goed genoeg” en “aangetast”, illustreert hoe hĳ  zichzelf binnen de door de 
medische wetenschap geformuleerde normen blĳ ft uitdrukken. Bovendien 
werd Niels’ indruk van het slechte leervermogen van hem en zĳ n lotgenoten 
later genuanceerd, maar die kennis is hem niet bekend. Niels’ schets van 
het syndroom blĳ ft voornamelĳ k negatief en afwĳ kend van de norm. In 
plaats van het hebben van het klinefeltersyndroom, wordt de medische 
defĳ initie geinternaliseerd. Net als veel andere vertellers gebruikt Niels de 
naamgever aan het syndroom als zelfstandig naamwoord “een Klinefelter” 
en “wĳ  Klinefelters”.

Dat Niels’ verhaal uitgaande van een oudere generatie een negatiever 
beeld geeft, is niet vreemd. In de tĳ d dat zĳ n generatie opgroeide werd nog 
niet naar motorische en cognitieve aspecten van het syndroom gekeken. 
Speciale begeleiding zoals bĳ les of fysiotherapie bleef uit. Pas in 1984 
wees de op Nederlandse kinderarts en endocrinoloog R. Steendĳ k op de 
leerproblemen en hoe die eerder erkend moesten worden.53 Maar in de 
medische publicaties over het klinefeltersyndoom werd hier tot 2006 niet 
veel aandacht aan besteed. Het syndroom werd nog steeds voornamelĳ k 
als een vorm van ondervermannelĳ king gezien en de medische aandacht 
ging vooral uit naar de geseksueerde symptomen en de manipulatie ervan 
met testosteron.

Een mededeling op de website van de Britse vereniging voor mannen 
met het klinefeltersyndroom en in de folder van de Amerikaanse vereniging 
illustreert een negatief medisch beeld over de intellectuele en emotionele 
ontwikkeling: “Huidige studies bewĳ zen dat de diagnose met het klinefel-
tersyndroom GEEN verstandelĳ ke handicap, afwĳ kend gedrag of andere 
generalisaties inhoudt.”54 Recent medisch onderzoek toonde inderdaad 
aan dat de meeste mannen die met deze conditie gediagnosticeerd zĳ n, 
een iets minder leervermogen dan hun vaders en broers hebben, maar 
hun IQ varieert van hoog tot laag met een niet van “normaal” afwĳ kend 
gemiddelde.55

53 R. Steendĳ k, “Vroege Diagnostiek Van Het Syndroom Van Klinefelter,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 128, no. 19 (1984).
54 “Current studies have shown that the diagnosis of Klinefelter Syndrome does NOT indicate 
mental retardation, deviant behaviour, or other generalizations. (www. Aaksis.org) gezien in 
2008. Zie ook: folder AAKSIS. The American Association for Klinefelter Syndrome Information 
and Support, “A Guide to Klinefelter Syndrome,” (2005).
55 Milton Diamond and Linda Ann Watson, “Androgen Insensitivity Syndrome and Klinefelter’s 
Syndrome: Sex and Gender Considerations,” Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North 
America 13 (2004).
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Tot de jaren 2000 speelden de schaamte voor de geseksueerde symp-
tomen en het taboe op anders-zĳ n een grote rol voor mannen met het 
klinefeltersyndroom. Dankzĳ  de oprichting van de Nederlandse Klinefelter 
Verenging werden vertellers in staat gesteld met elkaar in contact te komen 
en ervaringen te delen. De schaamte werd desalniettemin niet overwonnen. 
Discussies over het geheimhouden van lidmaatschappen en het versturen 
van de post in blanco enveloppen leidden evenwel tot verdeeldheid binnen 
de vereniging. Door de schaamte was het voor veel vertellers moeilĳ k de 
andere symptomen zoals de snellere vermoeidheid en het gebrekkige korte 
termĳ n geheugen te herkennen en met hun omgeving bespreekbaar te 
maken. Deze door de mannen zelf geformuleerde hindernissen kregen lang-
zaamaan in de medische publicaties meer aandacht, maar vonden nog geen 
weg naar de klinische praktĳ k. Overheersend in de herinneringen van de 
vertellers is het zich niet begrepen voelen en uitdrukking van machteloos-
heid. Door het taboe lĳ kt geen acceptatieproces plaatst te kunnen vinden.

4.5 2000-2012 “Het spĳ t me, maar ik ken mĳ n penissen”

Op de eerder ter sprake gekomen “Landelĳ ke Informatie Dag over het 
klinefeltersyndroom” in 2005 was in de pauzes gelegenheid verschillende 
informatiestands te bekĳ ken. De stand van de fabrikant van testosteron-
vervangers en sponsor van de dag, GOODLIFE Healthcare BV, trekt de 
aandacht. Achter de vriendelĳ ke vertegenwoordiger van de fabrikant hing 
een levensgrote kleurrĳ ke reclameposter waarop een knappe gebruinde 
man de branding van een blauw-groene zee in rent. Met zĳ n handen slaat 
hĳ  tegen de opspattende golven. De zon doet zĳ n gebruinde torso glanzen 
en de contouren van zĳ n spierbundels zĳ n goed te onderscheiden. Het is een 
mannelĳ k ideaal: energiek, speels, krachtig en vitaal. De informatiefolder 
die wordt uitgedeeld, belooft dat het toedienen van testosteronpreparaten 
een voordelige uitwerking heeft op het seksueel functioneren. Tevens zou 
zich meer lichaamsbeharing, waaronder baardgroei manifesteren, alsmede 
sterkere spieren, minder lichaamsvet, verbetering van de botopbouw, min-
der kans op bloedarmoede, vermindering van de prikkelbaarheid, minder 
angstgevoelens en minder depressie en verbetering van de vruchtbaarheid.56

56 Pharma Consultancy B.V. Ariez, Alles Wat U Wilt Weten over Testosteron, Patiënteninformatie 
Voor Mannen Met Een Testosterontekort, trans. in opdracht van GOODLIFE Healthcare B.V. 
(Amsterdam: Ariez Pharma Consultancy B.V, 2005).
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Het verbeteren van het seksueel functioneren na testosterontoediening 
werd echter niet door alle vertellers als positief ervaren. Zĳ  omschreven 
gevoelens en lichamelĳ ke sensaties zoals “hitsig” of “verschrikkelĳ k geil” 
waardoor ze zich ongemakkelĳ k voelden.57 De patiëntenfolder van de 
fabrikant is evenwel positief over de werking van het testosteronprepa-
raat. Het zou een “gunstig efffect” hebben op bepaalde “klachten” die door 
testosterontekort ontstaan.58 In de folder worden toch ook “een verhoogd 
libido en heftige en langdurige erecties” vermeld als bĳ werkingen. Bas 
vindt dit een eufemisme voor zĳ n gevoel “met zĳ n hoofd door het plafond 
te schieten”.

Sommige mannen met het klinefeltersyndroom stopten liever met de 
hormoonpreparaten. Zĳ  konden moeilĳ k wennen aan de efffecten ervan.59 
Soms viel de gestegen behoefte naar seks niet in hun leven in te passen, 
onder andere omdat zĳ  geen vaste partner hadden, soms konden ze niet 
wennen aan de toename van baard en borsthaar. Niels herinnert zich dat 
“de arts zei dat ik testosteron moest gaan gebruiken. Ik zag daar toen heel 
erg tegenop vanwege de kans op het krĳ gen van haargroei. Ik was bang voor 
de emotionele consequenties van die vermannelĳ king.”

De genezing van het testosterontekort en ondervermannelĳ king is tevens 
als een gedaantewisseling te herkennen. De ondervermannelĳ king neemt 
een andere vorm aan: voor sommige vertellers was het daarom moeilĳ k de 
testosteronpreparaten als geneesmiddel te zien omdat nieuwe symptomen 
in de plaats kwamen van de oude. Vaker moeten scheren, stemmingswis-
selingen en hitsigheid werden door de vertellers als negatief ervaren. De 
fabrikant van het middel meldt bovendien dat andere bĳ werkingen voor 
kunnen komen zoals vochtophoping, acne, kaalheid, borstvorming en het 
verergeren van eventueel bestaande prostaatkanker.

Menno, geboren in de jaren 80 en student geesteswetenschappen had 
daarentegen redelĳ k goede ervaringen met de medische interventies en de 
mogelĳ ke efffecten van testosterontoediening. Hĳ  wist al van jongs af aan dat 
hĳ  het klinefeltersyndroom had en herinnert zich de interventies van artsen 
en ouders als ondersteunend. Zĳ  hielpen hem bĳ  de dingen die wat minder 

57 Heesch, Levensverhaal Interview Bas, 2 Juli, Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview 
Chris, 17 Juni (Amsterdam: 2004), Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Gert, 10 Juni 
(Amsterdam: 2004), Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Jan, 19 Juli (Amsterdam: 
2004), Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Ron, 21 December (Amsterdam: 2004).
58 Ariez, Alles Wat U Wilt Weten over Testosteron, Patiënteninformatie Voor Mannen Met Een 
Testosterontekort.
59 Zie ook: Cameron, “Caught Between: An Essay on Intersexuality.” en de documentaire: 
Grant Lahood, “Intersexion,” (New Zealand: 2012).
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makkelĳ k gingen als gevolg van zĳ n minder sterke korte-termĳ ngeheugen, 
zoals extra tĳ d voor proefwerken en bĳ les op school. Van de testosteron-
preparaten had hĳ  nog geen negatieve bĳ werkingen ondervonden. Hĳ  vond 
het prettig dat hĳ  zich er iets zekerder door was gaan voelen. Wel vond hĳ  
het moeilĳ k om open te zĳ n over zĳ n leven met het klinefeltersyndroom. 
Hĳ  was al meerdere keren verliefd geweest en kon toen moeilĳ k het goede 
moment vinden om te vertellen over zĳ  onvruchtbaarheid. Hĳ  was nog 
helemaal niet toe aan kinderen, dus was het nog geen belangrĳ k onderwerp, 
toch wilde hĳ  ook geen dingen achterhouden in een relatie.

Al eerder haalde ik Rimmon Kenan aan, omdat zĳ  laat zien dat vertel-
lers hun ziekteverhaal vaak bewust tegenover het medisch narratief over 
ziekte zetten. Zĳ  herkennen hun persoonlĳ ke strĳ d en lĳ den niet terug 
in de medische narratieven. Hun verhaal komt dan tot stand in conflict 
met de medische representatie van bĳ voorbeeld een syndroom. Rimmon 
Kenan meent dat het contrast achteraf is geïnstalleerd. Ziekteverschĳ n-
selen, ziekte en ziek-zĳ n komen namelĳ k gelĳ ktĳ dig, in samenspraak tot 
stand. De “patiënt” komt met een hulpvraag bĳ  een arts, die een mogelĳ ke 
behandelingsstrategie kan voorstellen. Niemand zal gedwongen worden de 
testosteronpreparaten te gebruiken. De vraag blĳ ft of ondervermannelĳ king 
wel een ziekte is en of mannen met minder spierkracht en baardgroei wel 
ziek zĳ n. Het is daarom interessant naar de invloed van noties van man-
nelĳ kheid op de kennis over het klinefeltersyndroom te kĳ ken.

De ervaringen met het leven met klinefeltersyndroom en de medische 
interventies kwamen mede tot stand in een normatief kader. Onderverman-
nelĳ king kreeg vorm langs de meetlat van een ideaal dat aan mannelĳ kheid 
gesteld werd. Mannelĳ kheid werd in het kader van testosterontoediening 
gewaardeerd aan de hand van vitaliteit, assertiviteit, vruchtbaarheid, 
potentie en verlangen naar seks. Maar ook het uiterlĳ k van het lichaam 
moet aan normen voldoen, zoals voldoende lichaamsbeharing op de juiste 
plekken en in de juiste vorm.

Op een informatiedag in 2004, ook georganiseerd door de Nederlandse 
Klinefelter Vereniging ontstond een dialoog tussen ervaringsdeskundigen 
en de optredende artsen. Een toehoorder vertelt het volgende: “Ik voel me 
zowel mannelĳ k als vrouwelĳ k. Ik heb lichte borstvorming en mĳ n schaam-
haar is van het vrouwelĳ ke model. Ik heb een mannelĳ ke en een vrouwelĳ ke 
kant. Maar je mag je niet gedragen naar die twee kanten. Dat is de cultuur”.60 
Dat mannelĳ k schaamhaar verticaal moet groeien, niet horizontaal en 

60 Liesbeth Bras-van Hoorn, “Verslag Van De Vragen, Gesteld Aan Het Forum Op De Landelĳ ke 
Dag Van De Nkv Op 9 Oktober 2004,” Aspect 4 (2005).
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dat mannen geen lichte borstgroei behoren te hebben, is medische kennis 
die door deze man geïnternaliseerd is. Hĳ  stelt echter niet de medische 
wetenschap maar socioculturele invloeden verantwoordelĳ k voor deze 
norm. De vraag blĳ ft of de groeirichting van schaamhaar inderdaad ook 
mannelĳ k of vrouwelĳ k gedrag beïnvloedt en hoe mannelĳ k van vrouwelĳ k 
gedrag te onderscheiden is.

Een andere man met het klinefeltersyndroom wilde graag van een 
endocrinoloog die juist het publiek had toegesproken, weten of “bĳ  een 
Klinefelter (sic) de penis ook kleiner is dan gemiddeld”.61 De endocrinoloog 
beaamde dit door te antwoorden: “Die is vanaf de geboorte kleiner dan 
normaal. Bĳ  vroegtĳ dige behandeling met testosteron treedt wel groei op.” 
Een andere man uit het publiek reageerde: “De mĳ ne is helemaal niet kleiner 
dan normaal.”. De endocrinoloog lichtte daarop zĳ n uitspraak verder toe: 
“Ik heb het over gemiddelden. Het spĳ t me, maar ik ken mĳ n penissen. Ze 
zĳ n onbehandeld echt kleiner.”62

Wie kent hier en hoe wordt hier gekend? De arts maakt aanspraak op 
kennisautoriteit: “Ik ken mĳ n penissen”, in tegenstelling tot de ervarings-
deskundigen die alleen hun eigen penis kennen. Bovendien stelt de arts 
een norm vast. Er is een gemiddelde, wat de arts verwoordt als normaal 
en zet daar de penissen van de mannen met klinefeltersyndroom, die hĳ  
kent tegen af. De man die hierop reageerde daarentegen kent zĳ n penis 
en weet dat deze niet kleiner is dan het normale, een term die hĳ  van de 
arts overneemt. Dat de maat van een gemiddelde penis hier niet wordt 
gearticuleerd, bevestigt dat het hier om een norm voor mannelĳ kheid gaat. 
Die norm wordt vertaald naar meerdere axioma’s. In de dynamiek van dit 
korte gesprek is de onbewezen aanname dat penissen een voor iedereen 
bekend gemiddelde kennen herkenbaar. Een evenmin onbewezen aanname 
is dat er normale penissen bestaan en penissen die niet-normaal zĳ n. Wat 
de “normale” lengte van een penis, en wat is bĳ gevolg kleiner is, wordt 
niet duidelĳ k. Zeker gezien klinefeltersyndroom 1 op de 600 mannelĳ ke 
geboorten voorkomt en slechts een fractie daarvan is gediagnosticeerd, 
waarvan weer een kleiner gedeelte zĳ n penis heeft laten meten door de 
kennende arts, zĳ n zulke aannamen niet empirisch, maar normatief.

De korte dialoog tussen de arts en de twee mannen met klinefelter-
syndroom is illustratief voor hoe het medisch kennen wordt omgezet in 
een normatief kennen middels een asymmetrische kennishiërarchie. De 
kennisuitwisseling tussen arts en patiënt is hier niet gelĳ kwaardig. Een 

61 Ibid.
62 Ibid.
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arts richt zich op objectief bewĳ smateriaal, manifestaties van een bepaald 
syndroom waarmee een ander bepaald syndroom uitgesloten kan worden. 
De vertellers richtten zich op de subjectieve belevenis van het “anders-zĳ n”. 
Artsen weten, patiënten voelen merkt de Amerikaanse literatuurweten-
schapper David Morris op.63 De arts verontschuldigt zich zelfs voor zĳ n 
absolute kennen: “Het spĳ t me. Ik ken mĳ n penissen, onbehandeld zĳ n ze 
echt kleiner.”

Op de landelĳ ke informatiedag in 2005 werd duidelĳ k dat ook de omvang 
van de testes gemedicaliseerd is. Een radiotherapeut-oncoloog en seksuo-
loog was uitgenodigd om zĳ n mogelĳ ke oplossing voor de prepuberale 
omvang van de testes toe te lichten.64 Voor sommige mannen, vertelde de 
arts, was het hebben van kleinere testikels een bron van schaamte. Een 
oplossing hiervoor kon hĳ  aanbieden door het implanteren van testespro-
theses. De medische technologie voor het implanteren van testes protheses 
gaat een aantal decennia terug, vertelde de medicus. De eerste protheses 
werden gemaakt van ĳ zer, en later ook van glas, plexiglas en schuimrubber. 
Tegenwoordig zĳ n ze gemaakt van siliconen en worden ze geleverd in drie 
verschillende maten. De plaatsing is een kleine ingreep die poliklinisch 
uitgevoerd wordt, meldde de arts. Nadat het eventuele hematoom en de 
operatiewond genezen zĳ n, voel je er niets meer van, vertelde hĳ . “Behalve 
dat je nu in plaats van twee kleine, twee kleine én twee grote ballen hebt.”, 
merkte een man uit het publiek op.65

Wat wordt hier genezen? De kleinere omvang van de testes of de 
schaamte? Kan de schaamte voor de omvang van de testikels, medisch-
technologisch gezien, eigenlĳ k wel “genezen” worden? Verandert de 
gedaante van de testes niet enkel in hoeveelheid: twee kleine testikels en 
twee grotere? De medische interventies laten de schaamte of de “te kleine” 
testes niet verdwĳ nen. Cosmetische interventies met siliconenprotheses 
geven de testes een ander gestalte en hoeveelheid die dichter bĳ  de norm 
voor mannelĳ kheid lĳ kt te liggen, ook al betekent dat een ogenschĳ nlĳ ke 
verdubbeling van de zaadballen.

Uit de verhalen van mannen met het klinefeltersyndroom wordt duidelĳ k 
dat op het hebben van borstgroei een sociaal stigma kan liggen. Bas herin-
nert zich de tĳ d op een tropisch eiland waar hĳ  voor zĳ n werk verbleef. 
Daar leerde hĳ  “wat seks is. Daar heb ik geleerd hoe het moet.” Maar toen 

63 David Morris, “Illness and Health in the Postmodern Age,” Advances: The Journal of Mind-
Body Health 14, no. 4 (1998).
64 Veldwerk aantekeningen. 
65 Veldwerk aantekeningen

PROEF 1



150 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

een jonge vrouw op zĳ n borsten wees en hem een travestiet noemde, was 
het afgelopen met zĳ n seksuele ontdekkingen. Hĳ  ging zich schamen voor 
zĳ n lĳ f en hield zich tot hĳ  zĳ n huidige vrouw leerde kennen afzĳ dig. Een 
chirurgische verwĳ dering van het borstweefsel heeft hĳ  ondanks of juist 
door zĳ n schaamte pas op zeer late leeftĳ d laten uitvoeren. Dit kan inder-
daad een oplossing zĳ n om met het anderszĳ n om te gaan, maar ook het 
verwĳ deren van borstweefsel kan de symptomen alleen maar een andere 
gedaante laten aannemen. Het verwĳ deren van borstweefsel laat bĳ voor-
beeld altĳ d littekens achter. Bovendien heeft een operatieve ingreep, de 
ziekenhuisopname en de daaropvolgende genezing bĳ  uitstek een narratief 
nodig. Mensen zullen altĳ d blĳ ven vragen naar waar littekens vandaan 
komen. Ervaringsdeskundigen moeten het verhaal voor hun antwoord 
klaar hebben.

Borstvorming, gynaecomastie, bĳ  mannen werd voor het eerst beschreven 
door de Grieks-Romeinse medicus Claudius Galenus (132-213/16). Volgens 
de Britse chirurgen Alan Park en George Lamberty werd en het wegsnĳ den 
daarvan, mastectomie, voor het eerst in de zevende eeuw toegepast door de 
Grieks-Byzantĳ nse arts Paulus Aegineta (625-690).66 Aegineta beschreef 
in zĳ n bekende zeven delen tellende medische encyclopedie een techniek 
waarbĳ  een cirkelvormige incisie werd gemaakt. Deze techniek en variaties 
daarop worden tot op de dag van vandaag toegepast. Zo ook bĳ  de vĳ f man-
nen die Park en Lamberty bespraken in hun publicatie uit 1998. De mannen 
hadden zich bĳ  hen gemeld, omdat zĳ  zich na borstweefselverwĳ dering 
schaamden voor de verdikte halve maanvormige littekens onder hun tepels. 
Het verbaasde de artsen dat bĳ  deze mannen de verouderde Byzantĳ nse 
techniek was toegepast, terwĳ l de Amerikaanse chirurg Jerome Webster 
al in 1946 publiceerde over een alternatieve techniek die veel minder lit-
tekenweefsel achterliet. “Worden zĳ n lessen genegeerd?”, vroegen Parker 
en Lamberty zich dan ook af .

Maar weer in 2007 rapporteerden de Nederlandse chirurgen Danielle Esme 
en Werner Beekman dat sinds de Webstermethode vele verschillende tech-
nieken voor het verwĳ deren van borstweefsel waren ontwikkeld. Bĳ  de 
meeste van deze technieken werden toch nog steeds verdikt littekenweefsel, 

66 A. J. Park and B. G. H. Lamberty, “Gynaecomastia: Have Webster’s Lessons Been Ignored?” 
The Royal College of Surgeons Edinburgh 43 (1998). Galenus was Grieks-Romeins en Aegineta 
Grieks- Byzantĳ ns omdat het machtscentrum van het Romeinse rĳ k verhuisde van Rome naar, 
het op de Macedoniërs veroverde, Byzantion (huidige Istanboel). De stad werd hernoemd naar 
Constantĳ n de Grote: Constantinopel. (wiki)
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ongelĳ ke borsten en onvolledige verwĳ dering van het borstweefsel en 
pigment verkleuring gezien.67 Het gevolg hiervan was dat het chirurgisch 
resultaat meer schaamte opleverde dan de originele borstvorming. “On-
danks dat de operatielittekens waarschĳ nlĳ k meer schaamte opriepen dan 
de originele conditie, worden technieken, die onacceptabele cosmetische 
resultaten leveren, nog steeds overal toegepast.”68 Hun nieuwe techniek met 
het gebruik van “Ultrasonisch geleide wegzuigen van het borstweefsel” leek 
betere resultaten zonder deze euvels te produceren.

Op de website van de Nederlandse Klinefelter Vereniging vraagt een jonge 
man advies aan lotgenoten. Bĳ  de borstamputatie is te veel aan weefsel 
weggehaald en nu heeft hĳ  in plaats van borstvorming “twee kuilen”. De 
betrokken chirurg heeft aangeboden borstprotheses, gemaakt van siliconen 
op de plek van de kuilen in te brengen. De jonge man twĳ felt en hoort 
graag ervaringen van anderen. Een man reageert. Ook bĳ  hem zĳ n na de 
amputatie van zĳ n borsten “deuken” ontstaan, maar hĳ  ziet dat weer niet 
als probleem.69

Kortom, mannen met het klinefeltersyndroom moeten schipperen tussen 
de medische regulatie van (onder)vermannelĳ king en het culturele taboe op 
het overschrĳ den van de grenzen tussen mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid. 
Sommige mannen zien zich als niet mannelĳ k genoeg. Bepaalde mannen 
begrĳ pen deze twĳ fels over mannelĳ kheid niet. “Laat je niet door anderen 
op je kop zitten. Je hebt [sic] niet minder dan anderen, maar juist meer. 
Ik ben er trots op dat ik “Klinefelter” ben. Ik laat me door niemand opzĳ  
zetten.”70 Soms wordt het klinefeltersyndroom weergegeven als “eXtra-XY”. 
XY met een extra X.71

Anderen mobiliseerden de genetische stĳ lfĳ iguur voor geslachtschro-
mosomen om juist uitdrukking te geven aan hun vrouwelĳ kheid. Valerie 
bĳ voorbeeld, vertelde dat ze zich een stuk prettiger voelde toen ze zich niet 
meer bezig hoefde te houden met de testosteronpreparaten. Ze hoorde de 

67 Danielle L. Esme et al., “Combined Use of Ultrasonic-Assisted Liposuction and Semicircular 
Periareolar Incision for the Treatment of Gynecomastia,” Annals of Plastic Surgery 59, no. 6 
(2007).
68 “Although the scars resulting from the operation might have caused more embarrassment 
than the original condition, techniques that lead to unacceptable cosmetic results continued 
to be widely used.” Ibid. (p. 629)
69 Website Nederlandse Klinefelter Vereniging: www.klinefelter.nl en forum.klinefelter.nl
70 Bras-van Hoorn, “Verslag Van De Vragen, Gesteld Aan Het Forum Op De Landelĳ ke Dag 
Van De Nkv Op 9 Oktober 2004.” 
71 Zie de volgende titel: Hellen Kooĳ man, Extra XY, Leven Met Klinefelter (Amsterdam: Thoeris, 
2006). Het verenigingsblad van de Nederlandse Klinefeltervereniging is in 2009 veranderd van 
“Aspect” in “X-tra Special”.
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moeite die sommige mannen ermee hebben, met lede ogen aan. Sinds ze als 
vrouw leefde en vrouwelĳ ke hormonen innam, voelde ze zich emotioneel 
stukken beter. Haar verklaring voor haar keuze als vrouw door het leven te 
gaan motiveerde ze met haar chromosoomvariatie. Ze had dan wel XXY-
chromosomen, maar “eigenlĳ k hangt de Y er een beetje bĳ : ik heb XX en een 
toevallige Y”72 Valerie meende daarom dat ze feitelĳ k genetisch meer vrouw 
was dan man. Ook de mannen die naar de vrouwelĳ ke kant van zichzelf 
verwezen gebruikten hun chromosomenpatroon als metafoor. Die extra X 
maakte hen meer vrouwelĳ k dan mannen die geen extra X hadden. Andere 
mannen met het klinefeltersyndroom hechtten niet zoveel symbolische 
waarde aan de extra X. Zĳ  zagen zichzelf als genetisch mannelĳ k: “XY met 
een erbĳ  hangende X”.

Uit de levensverhalen wordt duidelĳ k dat iemand met het klinefelter-
syndroom moet leren leven met allerlei ongerelateerde symptomen. De 
ongerelateerde symptomen worden in het medische discours vaak los van 
elkaar besproken in de verschillende medische disciplines. Een psycholoog 
die zich richt op de cognitieve aspecten zal een heel ander beeld van het 
syndroom schetsen dan een endocrinoloog die zich verdiept in de hormoon-
huishouding van het lichaam.73 De verschillende medische publicaties 
over het klinefeltersyndroom geven dan ook vaak gefragmenteerde kennis 
door en een totaalbeeld is moeilĳ k te zien. Wat het Syndroom nu precies is 
en of het een geslachtsvariatie is, hangt af van hoe het syndroom gekend 
wordt in de verschillende medische disciplines. In 2004 publiceerden de 
Amerikaanse bioloog Milton Diamond en de Amerikaanse psycholoog 
Linda Ann Watson daarom een overzichtsartikel waarin zĳ  kennis van de 
verschillende medische disciplines samen brachten.74

Manifestaties die vanaf de kindertĳ d volgens Diamond en Watson her-
kend konden worden, waren een vertraagde taal- en spraakontwikkeling, 
vertraagde motorische ontwikkeling, concentratiegebrek, vermoeidheid en 
lusteloosheid, sociaal afwachtend gedrag, prikkelbaarheid, depressiviteit, 
agressiviteit en onvolkomen korte termĳ ngeheugen. Vanaf de puberteit 
kunnen daar zwakke gespierdheid en spierkracht, kleine testikels, klei-
ner dan gemiddelde penislengte, borstvorming en kans op borstkanker 
bĳ komen. Ook worden mannen met het klinefeltersyndroom langer dan 

72 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Valerie, 15 Mei (Amsterdam: 2004).
73 Sophie Rĳ n, van, Hanna Swaab, and A. Aleman, “X Chromosomal Efffects on Social Cognitive 
Processing and Emotion Regulation: A Study with Klinefelter Men (47,XXY),” Schizophrenia 
Research 84, no. 2-3 (2006).
74 Diamond and Watson, “Androgen Insensitivity Syndrome and Klinefelter’s Syndrome: Sex 
and Gender Considerations.”
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hun mannelĳ ke familieleden. Weer later in de volwassenheid kunnen 
onvruchtbaarheid, minder zin in seks, snellere vermoeidheid, impotentie 
en botontkalking voorkomen. Diamond en Watson vermelden weer niet de 
in andere artikelen beschreven symptomen zoals ondermeer iets hogere 
kans op auto-immuunziekten, taurodontisme en schizofrenie.75

Niet alle mannen met een extra X-chromosoom ontwikkelen dezelfde 
kenmerken. Onderling is een grote verscheidenheid te zien en het kan 
dan ook regelmatig lang duren of helemaal niet gebeuren dat een man 
met het klinefeltersyndroom gediagnosticeerd wordt. Bovendien kan het 
voorkomen van de beschreven symptomen niet in representatieve cĳ fers 
uitgedrukt worden, omdat maar hoogstens 5 tot 50 procent van de man-
nen met klinefeltersyndroom gediagnosticeerd zou zĳ n.76 In 2000 werd in 
de Verenigde Staten geschat dat maar vĳ f procent van alle Amerikaanse 
mannen met klinefeltersyndroom gediagnosticeerd was. In 2003 schatten 
de Deense onderzoekers dat in hun land 25 procent van het totale aantal 
mannen met klinefeltersyndroom werd herkend. Tenslotte schatten de 
Nederlandse endocrinologen Louis Gooren en Pim De Ronde in 2006 dat de 
helft van alle mannen met het klinefeltersyndroom niet gediagnosticeerd 
is.77

Het klinefeltersyndroom komt pas tot stand in de medische diagnose er-
van en dat is in Nederland, ook al is dat veel vaker dan in de Verenigde Staten 
en Denemarken, bĳ  maar de helft van het totale aantal.78 Vele mannen leven 
derhalve met “XXY”-geslachtschromosomen, zonder dat het ooit geweten 
wordt, opvalt of misschien wel zonder de door de geneeskunde beschreven 
symptomen. Want hoe kan het nu dat zo een groot gedeelte van mannen 
met het klinefeltersyndroom nooit als zodanig herkend wordt? Een van de 
mogelĳ kheden is dat de veronderstelde “afwĳ kingen” van de mannelĳ ke 
norm opgaan in de diversiteit van mannelĳ ke geslachtskenmerken. Een 
andere mogelĳ kheid is dat buiten het medisch discours diversiteit in het 
kennen van mannelĳ ke geslachtskenmerken groter is.

75 Taurodontisme (tandaandoening) en auto-imuunziekten worden vermeld in: Klinefelter, 
“Klinefelter’s Syndrome: Historical Background and Development.”. Verhoogde kans op schrizo-
frenie wordt vermeld in: Rĳ n, Swaab, and Aleman, “X Chromosomal Efffects on Social Cognitive 
Processing and Emotion Regulation: A Study with Klinefelter Men (47,XXY).”
76 Gooren and Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyndroom.”
77 Anders Bojesen, Svend Juul, and Claus Hojbjerg Gravholt, “Prenatal and Postnatal Prevalence 
of Klinefelter Syndrome: A National Registry Study,” Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism 88, no. 2 (2003), Diamond and Watson, “Androgen Insensitivity Syndrome and 
Klinefelter’s Syndrome: Sex and Gender Considerations.” Gooren and Ronde, “Enkele Nieuwe 
Aspecten Van Het Klinefeltersyndroom.”
78 Gooren and Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyndroom.”
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De ervaringen met het leven met het klinefeltersyndroom van Gert en 
Jeroen zĳ n ook nog eens beïnvloed door het achterhouden van kennis. Toen 
het hun uiteindelĳ k verteld werd, durfden zĳ  de informatie met niemand 
te delen. Dat artsen besloten de informatie achter te houden, maakte dat 
zĳ  het hebben van klinefeltersyndroom als taboe, als iets om je voor te 
schamen ervoeren. Ook voor Chris was de diagnose achtergehouden. Daar 
kwam hĳ  achter omdat een nieuwe huisarts hem op volwassen leeftĳ d 
wel op de hoogte stelde. Nog steeds heeft hĳ  daarom moeite zĳ n verhaal 
te vertellen.79 De eerste keer dat hĳ  over de diagnose durfde te vertellen 
staat hem nog helder voor de geest en hĳ  herinnert zich groot verdriet en 
intense schaamte.

Tot recent werd bĳ  de medische behandeling van het klinefeltersyn-
droom voornamelĳ k gekeken naar de geseksueerde lichamelĳ ke kenmerken 
en gedrag. De cognitieve en emotieve symptomen van het syndroom 
werden niet of nauwelĳ ks bestudeerd. Hier is in Nederland verandering 
in gekomen met het werk en onderzoek van de Nederlandse psycholoog 
Hanna Swaab. Sinds 2006 worden de gevolgen van het beperkte korte 
termĳ ngeheugen en de vertraagde taal- en motorische ontwikkeling als 
gevolg van het extra X-geslachtschromosoom in Nederland onderzocht.80 
Zo ontstond een positiever beeld van de leermogelĳ kheden voor jongens 
met het klinefeltersyndroom die niet onderdoen voor het gemiddelde. 
Overeenkomstig de nieuwe inzichten over het klinefeltersyndroom, is in 
2008 een polikliniek voor mannen met het klinefeltersyndroom opgericht. 
Bĳ  de behandeling wordt gebruik gemaakt van nieuwe inzichten over de 
cognitieve uitdagingen voor mannen met het klinefeltersyndroom en gaat 
de aandacht uit naar de psychosociale problemen. Swaab legt uit: “Een doel 
hiervan is het creëren van begrip voor het syndroom in de omgeving van 
de patiënt. Zo haal je veel psychische druk van de ketel.”81

Toch kapselt ook het psychologisch narratief de mannen met klinefel-
tersyndroom in een medisch vertoog. Er wordt gesproken over “patiënten” 
en over de noodzaak dat artsen het klinefeltersyndroom, aangeduid als 
“aandoening” sneller zouden moeten herkennen en diagnosticeren. Zo 
evoceren Gooren en De Ronde het klinefeltersyndroom al vóór de diagnose: 
“Mannen met het KS ervaren hun hypovirilisatie vaak niet als klacht en ook 

79 Heesch, Levensverhaal Interview Chris, 17 Juni.
80 Professor Hanna Swaab geeft leiding aan een interdisciplinair team dat zich vooral richt 
op onderzoek naar de emotieve en cognitieve bĳ zonderheden van het Klinefeltersyndroom. 
81 Patrick Marx, “Belangrĳ ke Rol Huisarts Bĳ  Diagnose Klinefelter,” Mednet Magazine, no. 6 
(2008).
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artsen hebben er weinig oog voor, reden waarom bĳ  een belangrĳ k deel van 
de mannen met KS de diagnose niet gesteld wordt.”82 In de constatering van 
Gooren en De Ronde dat de ondervermannelĳ king niet door de potentiële 
“patiënten” en hun artsen herkend wordt, gebeurt iets opmerkelĳ ks. On-
dervermannelĳ king is kennelĳ k, ook al wordt het niet als probleem gezien 
en zelfs geheel niet herkend, wel degelĳ k aanwezig.

Afsluitend is tot 2010 is een protocolverschuiving te herkennen naar meer 
aandacht voor de emotieve en cognitieve aspecten van het klinefeltersyn-
droom in de medische praktĳ k. Hoewel dit meer begrip en inzicht creëert, 
is het gevolg dat het syndroom nu nog meer een medische aangelegenheid is 
geworden. Testes, haargroei, testosterontekort, borstvorming, korte termĳ n 
geheugen, voor alles staat een arts klaar met verschillende behandelings-
strategieën. Wat precies genezen wordt, is niet helemaal duidelĳ k, omdat 
soms de oplossing even erg is als de kwaal en die kwaal ook nog vaak een 
afwĳ king van de altĳ d veranderende norm voor mannelĳ kheid lĳ kt. Dat 
neemt niet weg dat de keuzemogelĳ kheden enorm zĳ n toegenomen en het 
is voor de vertellers een zaak dit uit te maken. Daarbĳ  helpt het hen met 
lotgenoten te kunnen praten over deze mogelĳ ke keuzen.

4.6 1940-2012 “Iedereen mag het allemaal weten. Dat voelt 
ontzettend sterk”

De Nederlandse Klinefelter Dag in het Academisch Medisch Centrum van 
de Universiteit van Amsterdam is ten einde. Iedereen verlaat het ziekenhuis 
om naar huis te gaan. Ik volg mĳ n weg terug langs het zigzaggend pad naar 
de metro. Ik passeer in gedachten verzonken het bloemenstalletje dat ik 
met een douanehokje vergeleek. Hoe wordt het klinefeltersyndroom buiten 
de muren van het ziekenhuis beleefd? Hoe zou het nu verder gaan met de 
mannen die leven met het klinefeltersyndroom? Hoe manifesteert zich de 
hoedanigheid van “patiënt” in hun dagelĳ kse leven? Hoe hebben zĳ  het 
spervuur aan kennis dat deze dag door de sprekers op hen was gericht, 
onthouden? Zullen ze vanavond of morgen weer de testosterongel uit de 
tube knĳ pen en op hun huid smeren? Zal die ene jongen de kuilen in zĳ n 
borstkas op laten vullen met siliconenzakjes? Hoe zal het Menno vergaan 
als hĳ  echt verliefd wordt? Zal hĳ  zĳ n partner zonder schaamte kunnen 
vertellen over zĳ n onvruchtbaarheid en over zĳ n extra X-chromosoom? Zal 
er meer bekendheid komen met het syndroom zodat meer dan alleen de 

82 Gooren and Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyndroom.” P. 2693
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geschatte vĳ f tot 50 procent van de mannen gediagnosticeerd wordt? Zal 
de schaamte voor het anders zĳ n en het taboe op gevarieerde geseksueerde 
lichaamsdelen leefbaarder worden? Kortom, Hoe ervoeren mannen met het 
klinefeltersyndroom de medicalisering van hun mannelĳ kheid en in hoeverre 
waren zĳ  in staat keuzen voor de aangeboden medische interventies af te 
wegen?

In dit hoofdstuk heb ik ontwikkelingen in de medische kennis en er-
varingskennis over het klinefeltersyndroom laten interfereren. Wanneer 
medische kennis en ervaringskennis op elkaar betrokken wordt, komt 
een beeld naar voren van een normatief en hiërarchisch kennen. De aan-
vankelĳ k endocrinologische categorisering van het klinefeltersyndroom, 
als een vorm van mannelĳ k pseudo-hermafroditisme had de klinische 
praktĳ k sterk beïnvloed. De nadruk op de kleine testes, borstvorming en 
onvruchtbaarheid ontnamen decennia het zicht op de overige motorische, 
cognitieve en emotieve symptomen. De medische wetenschap poogde de 
schaamte voor anderszĳ n te genezen, waarbĳ  mannelĳ kheid in meetbare 
gemiddelden werd uitgelegd en werd vastgesteld wat normaal was en wat 
daarvan afweek.

De uitwisseling van kennis over het klinefeltersyndroom tussen de 
vertellers en hun artsen stond in een normatieve context. Variaties op de 
mannelĳ ke norm werden middels het achterhouden van medische kennis 
en chirurgische en hormonale interventies gemanipuleerd. De emotieve 
en cognitieve aspecten werden tot recent veronachtzaamd en zelfs onder 
“persoonlĳ kheidsafwĳ kingen” geschaard. Het klinefeltersyndroom werd als 
gevolg daarvan door de vertellers beleefd op de grenzen van subjectiviteit 
en objectiviteit, van schaamte, stigma en verzet, van genezing en “ziek-zĳ n”, 
van norm en “afwĳ king”. Zĳ  drukten ondervermannelĳ king bĳ gevolg deels 
uit in medisch-normatieve interpretaties van mannelĳ kheid en vrouwelĳ k-
heid. Zĳ  ervoeren de diagnose als stigmatiserend en begonnen zichzelf als 
“vreemd” en “afwĳ kend” of als “Klinefelters” te duiden.

Binnen de grenzen van het medisch kennen van ondervermannelĳ king 
namen de keuzemogelĳ kheden voor mannen met het klinefeltersyndroom 
toe. Met de productie van synthetische testosteron kon het lichaam meer 
spieropbouw, meer secundaire haargroei en meer zin in seks krĳ gen. Zo-
doende werd het voor de mannen met de diagnose klinefeltersyndroom ook 
een keuze deze preparaten niet te nemen. Dat wil zeggen dat de mannen het 
niet-innemen of het stoppen-met-innemen van testosteron moesten gaan 
overwegen. Deze keuzemogelĳ kheid stond onder invloed van de medische 
technologie en het medisch kennen van de bĳ werkingen en de voordelige en 
nadelige lange termĳ n efffecten. Ook de ontwikkelingen in de chirurgische 
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technieken stelden de vertellers voor nieuwe keuzen. Sommigen moesten 
afwegen of zĳ  als man of vrouw door het leven wilden. Maar ook de transfor-
matie naar een vrouwelĳ k uiterlĳ k van het lichaam werd bepaald door het 
medisch kennen van transseksualiteit. In dit kennen moesten de vertellers 
zich onderwerpen aan een heteronormatieve uitleg van het vrouwelĳ k 
lichaam. Zĳ  die hun uiterlĳ k chirurgisch wilden aanpassen aan de man-
nelĳ ke norm moesten kiezen voor wel of geen testesprothese. Dat wilde 
zeggen, kiezen tussen het hebben van twee kleine testes of twee kleine én 
twee grotere. Het chirurgisch verwĳ deren van het borstweefsel bracht een 
afweging tegen de zekerheid van littekens en de mogelĳ kheid op kuilen met 
zich mee. Vervolgens kan er gekozen worden voor siliconen testesprotheses 
waarbĳ  tevens risico’s afgewogen moesten worden. Bovendien konden de 
mannen kiezen hoe de genetische kennis over hun chromosoomvariatie te 
representeren. De “XXY” metafoor bleek zowel mannelĳ kheid: “X-XY” als 
vrouwelĳ kheid: “XX-Y” te kunnen belichamen.

Ten slotte bleef de keuze of zĳ  hun omgeving, familie, vrienden en gelief-
den wel of niet vertelden over hun diagnose met het klinefeltersyndroom. 
Die keuze moest telkens opnieuw afgewogen worden, al naar gelang de 
situatie. Moderne geneeskunde erkent in toenemende mate de wrĳ ving die 
ontstaat tussen de subjectieve belevenis en de op meetbaar bewĳ s gestoelde 
wetenschap. Een gelĳ kwaardige dialoog waarbĳ  artsen ook leren van de 
ervaringen en dagelĳ kse problemen van mannen met klinefeltersyndroom, 
kan echter niet in de hier bestudeerde narratieven herkend worden. Zeker 
de oudere vertellers ervoeren veel onbegrip. Dan is het niet vreemd dat 
ervaringsdeskundigen hun ervaringskennis laten contrasteren met de 
medische kennis. Veel mannen met het klinefeltersyndroom zĳ n zich gaan 
schamen en praten liever niet met anderen erover. Andere mannen willen 
juist dat er meer bekendheid komt omdat zĳ  hopen dat er zo ook meer begrip 
wordt gecreëerd. Het zĳ n deze mannen die door de ervaren erkenning en 
uitwisseling met lotgenoten opener over hun ervaringen durven te praten. 
Buiten de individuele verhalen die sommige mannen over hun ervaringen in 
de publieke media vertelden, bleef het syndroom, ondanks dat de schatting 
is dat het 1 op de 600 mannelĳ ke geboorten voorkomt, vrĳ wel gezichtsloos. 
Het kennisdomein blĳ ft zich dientengevolge beperken tot een medisch en 
normatief kennen.

Het sociale proces waarin de “patiënten” en artsen zich soms tegenover 
elkaar opstellen, belemmerde de kennisuitwisseling. Juist daarom kwam 
een beeld van het klinefeltersyndroom bovendrĳ ven waarin normen voor 
mannelĳ kheid hoewel uitgedaagd, toch herbevestigd werden. Enerzĳ ds 
werd ondervermannelĳ king gerepresenteerd door de vertellers als een 
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afwĳ king van de norm. Anderzĳ ds werd de norm voorzichtig ter discussie 
gesteld. Door Niels bĳ voorbeeld: “Iedereen mag van mĳ  zien dat ik een 
Klinefelter ben, onvruchtbaar ben, dat ik geen testikel heb, dat ik verregaand 
impotent ben, dat ik ME-achtige verschĳ nselen heb, dat ik slecht kan leren 
dat ik borsten heb. Iedereen mag het allemaal weten. Dat voelt ontzettend 
sterk.”
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V “Daar werd vroeger helemaal niet over 
gesproken”
Hoe wordt het adrenogenitaal syndroom gekend en beleefd?

Ik heb nog nooit iemand ontmoet wiens genitaliën op het hoofd groeiden. Hoe ze 
eruit zien, gaat niemand wat aan. (Betsy Driver)1

5.1 Inleiding: “Genitale reconstructie bĳ  vrouwelĳ ke pseudo-
hermafrodieten”

In de werkkamer van de Universiteit zat ik al een tĳ dje aan mĳ n bureau met 
een aantal medische artikelen in mĳ n handen. Ik twĳ felde. De medische 
artikelen had ik beloofd te sturen aan een moeder van een jonge dochter, ge-
boren met de geslachtsvariatie adrenogenitaal syndroom.2 Een sputterende 
bĳ nier veroorzaakt dat meisjes geboren worden met een hormoondisbalans 
en soms ook atypische externe genitaliën. Het meest herkenbare teken is 
dan een doorgegroeide clitoris en samengegroeide externe labia. Sommige 
meisjes werden door hun ouders als jongen aangegeven bĳ  de burgerlĳ ke 
stand en dan was het een heel gedoe dat weer te moeten veranderen. Zeker 
als de geboortekaartjes al verstuurd waren.3 Een paar dagen eerder had ik 
een uitgebreid telefoongesprek met de moeder gehad. Ze had me verteld 
dat ze graag meer wilde weten over de gevolgen voor haar dochter van het 
medicĳ ngebruik en van de clitorisverkleinende operaties. Tot dan toe was 
het haar niet gelukt meer informatie te vinden, los van wat de artsen over 
haar dochter haar hadden verteld.

1 Margriet van Heesch, Interview Betsy Driver, 20 Maart (Amsterdam: 2014).
2 Soms wordt de voorkeur gegeven aan de term Congenitale Adrenale Hyperplasie (CAH). 
Omdat de vertellers van dit hoofdstuk hun conditie als “AGS” kenden en omdat het Nederlandse 
lotgenoten contact onder de noemer “adrenogenitaal syndroom” georganiseerd is, verkies ik 
deze terminologie.
3 Data uit 1984 laten zien dat van de 13 dochters met adrenogenitaal syndroom met zoutverlies, 
vĳ f ouderparen kaarten rond hadden gestuurd om de geboorte van een zoontje aan te kondigen. 
Voor 3 dochters waren er geen kaartjes gestuurd in afwachting van de bepaling van hun geslacht. 
Bĳ  de dochters met adrenogenitaal sydroom zonder zoutverlies was bĳ  één de geboorte van 
een zoontje aangekondigd en één ouderpaar had geen geboortekaartjes gestuurd. Froukje 
M. E. Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie” 
(Proefschrift, Erasmus Universiteit, 1983). p. 82 Geslachtsverandering kan juridische geregeld 
worden middels het misslagartikel. Zie hoofdstuk 6.
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Het was 2002 en medische tĳ dschriften waren zonder lidmaatschap 
van een universiteitsbibliotheek niet toegankelĳ k op het internet. Ik had 
de moeder daarom beloofd haar de medische publicaties, die ik via de 
universiteit gevonden had, toe te sturen. De titels van de medische artikelen 
hadden me echter aan het twĳ felen gebracht. Moest ik ze wel op de post 
doen? De moeder had me namelĳ k uitgelegd dat zĳ  van haar dochters artsen 
had geleerd dat het adrenogenitaal syndroom niets met “interseksualiteit” 
of “hermafroditisme” te maken had. En nu gaven de titels juist het tegendeel 
aan. Een luidde: “Chirurgie voor interseks” en een ander: “Genitale recon-
structie bĳ  vrouwelĳ ke pseudo-hermafrodieten”.4 Ook herinnerde ik me dat 
een psycholoog van ‘het genderteam’ van het Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam me vertelde dat de term “interseksualiteit” niet gebruikt werd 
in het bĳ zĳ n van de ouders.5 De term “gestoorde geslachtsontwikkeling” 
werd beter gevonden omdat deze minder stigmatiserend zou zĳ n.6 Dit was 
kennelĳ k ook het geval geweest in de gesprekken die de moeder had gehad 
met de bĳ  haar dochter betrokken artsen.

Wat moest ik doen? Die medische artikelen wel of niet aan haar opsturen? 
Zou ik het gevaar lopen een dochter te stigmatiseren door het doorsturen 
van medische kennis aan een moeder? Waarom werd de conditie van de 
dochter dan in medische context wel “interseksualiteit” of “pseudo herma-
froditisme” genoemd en hoe zouden die termen stigmatiserend kunnen zĳ n? 
Hoe kon ik deze situatie, waarin medici kennelĳ k de door hun gebruikte 
stigmatiserende termen verborgen houden voor patiënten en hun ouders, 
duiden?

Ik bevond me met het kopiëren van medisch artikelen voor een moeder-
van, klaarblĳ kelĳ k op de kruising van twee soorten kennis. Enerzĳ ds de 

4 Vertaling MvH Zie:H. Stefan, “Surgical Reconstruction of the External Genitalia in Female 
Pseudohermaphrodites,” British Journal of Urology (1957). A. Sotiropoulos et al., “Long-Term 
Assessment of Genital Reconstruction in Female Pseudohermaphrodites,” The Journal of Urology 
115, no. May (1976). Sarah Creighton, “Surgery for Intersex,” Journal for the Royal Society of 
Medicine 94 (2001), Sarah Creighton and Catherine Minto, “Managing Intersex,” British Medical 
Journal 323, no. 7324 (2001), Heino Meyer-Bahlburg, “Gender Assignment in Intersexuality,” 
Journal of Psychology and Human Sexuality 10, no. 2 (1998), Froukje M. E. Slĳ per et al., “Long-
Term Psychological Evaluation of Intersex Children,” Archives of Sexual Behaviour 27, no. 2 
(1998). Sarah Creighton, Catherine L. Minto, and Stuart J. Steele, “Cosmetic and Anatomical 
Outcomes Following Feminising Childhood Surgery for Intersex Conditions,” Journal of Pediatric 
& Adolescent Gynecology 14, no. 3 (2001).
5 Veldwerkgesprekken met leden van het genderteam AMC . (2001-2002) en zie Hoofdstuk 1 
en 3.
6 Veldwerkgesprekken met leden van het genderteam AMC (2001-2002). Of de term “ge-
stoorde geslachtsontwikkeling” inderdaad minder stigma oproept, kan betwĳ feld worden. Zie 
hoofdstuk 3.
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medische kennis over adrenogenitaal syndroom zoals geneeskundigen dat 
met elkaar delen en anderzĳ ds medische kennis zoals die was voorgesteld 
aan de ouders. De onderliggende boodschap luidde dat ouders niet geschikt 
waren voor de medische terminologie. En inderdaad, een medische publica-
tie uit 1983 van Nederlandse kinderpsychologe Froukje Slĳ per onderschrĳ ft 
dit. Zĳ  concludeerde toen dat ouders niet om konden gaan met de “intersex 
conditie [sic]” van hun pasgeborenen.7 Ouders hadden volgens Slĳ per 
moeite te accepteren dat de externe genitaliën hun dochters “verman-
nelĳ kt” waren. Onder collega’s sprak Slĳ per dus van ‘vermannelĳ king’, 
maar raadde aan dit niet met de ouders-van te delen: “Het is van groot 
belang dat het vrouwelĳ ke van het genitaal van het kind in de gesprekken 
tussen ouders en arts tot uiting komt, bĳ voorbeeld dat er gesproken wordt 
over een te grote clitoris in plaats van een kleine penis, van aan elkaar 
gegroeide schaamlipjes in plaats van scrotum (…).”8 Kennelĳ k was het idee 
ontstaan, dat het beter was als ouders niet hetzelfde dachten als de artsen. 
De ontoegankelĳ kheid van medische kennis voor leken, werd gebruikt als 
remedie tegen stigma en genitale variatie zoals doorgegroeide clitorissen.

De normatieve interpretatie van het adrenogenitaal syndroom als “ge-
stoorde geslachtsontwikkeling” staat in een twintigste-eeuwse westerse 
traditie van medisch regulatie van niet alleen het vrouwelĳ k uiterlĳ k maar 
ook gedrag. Bĳ voorbeeld in de vermoedelĳ k eerste Nederlandse beschrĳ ving 
van wat later het adrenogenitaal syndroom ging heten in 1924, echode de 
Nederlandse arts J.P.L. Hulst de eugenetische aanname dat er een overeen-
komst bestond tussen uiterlĳ k, persoonlĳ kheid en gedrag.9 In een litera-
tuurstudie verbond hĳ  “misvormingen” van de genitaliën met “afwĳ kingen 
in het geslachtsleven” die hĳ  omschreef als “afwĳ kend” seksueel gedrag 
zoals vroegrĳ pheid en toen nog bĳ  de wet verboden homoseksualiteit.10 

7 Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”.
8 Ibid. (p. 147)
9 J.P.L. Hulst, “Suprarenaal-Genitaal Syndroom (Kraus),” Nederlands Tĳ dschrift voor Genees-
kunde 68 (1924). Suprarenaal betekent boven de nieren en dus de bĳ nieren die boven de nieren 
liggen, die nu met de term “Adreno” worden aangeduid. Hulst onderscheidde drie vormen van 
AGS wat hĳ  het “suprarenaal-genitaal syndroom” en “pseudohermafroditismus externus met 
hyperplasie van de bĳ nierschors” noemde. Hulst, “Suprarenaal-Genitaal Syndroom (Kraus).” 
(p. 1514)
10 Homoseksualiteit was in 1924 een omstreden onderwerp. Enerzĳ ds werd gepleit voor 
demedicalisering van seksualiteit, anderzĳ ds ontstond een tendens waarin de seksuele moraal 
als politieke campagne werd ingezet. “De homoseksueel was nog nauwelĳ ks uitgedokterd, of hĳ  
zat al in de beklaagdenbank.”, schrĳ ft de Nederlandse socioloog Gert Hekma. In 1911, net na de 
installatie van de term “homoseksualiteit” werd in Nederland als gevolg van een aangescherpte 
zedenwetgeving liefde voor hetzelfde geslacht gecriminaliseerd. Tot de afschafffĳ ing van deze 
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De Amerikaanse gynaecoloog Robbert Latou Dickinson portretteerde en 
categoriseerde in deze lĳ n van denken de genitaliën van zĳ n vrouwelĳ ke 
patiënten van 1935 tot 1941 in zĳ n Sex Variant Study.11 Dickinson geloofde 
dat het seksuele gedrag van vrouwen weerspiegeld werd in de vormen en 
kleuren van de vagina. Grotere schaamlippen of clitoris duidden volgens 
hem op raciale inferioriteit en seksueel afwĳ kend gedrag zoals mastur-
batie, seks buiten het huwelĳ k en homoseksualiteit.12 Maar ook nog in 
2010 beschrĳ ven de Amerikaanse kinderendocrinoloog Peter Lee en zĳ n 
team “homoseksuele aantrekking” als een van de “minder dan optimale 
uitkomsten”.13

De veronderstelde samenhang tussen “vrouwelĳ k pseudo-hermafrodi-
tisme” en homoseksualiteit, gedefĳinieerd als “afwĳ kend” gedrag, zou het 
mechanisme van stigma, taboe en schaamte in gang gezet kunnen hebben. 
Eufemistische terminologie in de gesprekken met de ouders en sturing 
van typisch vrouwelĳ k gedrag werd zodoende naast de verkleining van 
de clitoris een vast onderdeel van het medisch protocol. Het zou kunnen 
verklaren waarom de moeder, die toch graag meer wilde weten over de 
langetermĳ nefffecten van de genitaaloperaties moeite had medische litera-
tuur te vinden. Zĳ  was immers door een asymmetrisch kennisnetwerk niet 
op de hoogte van de juiste zoektermen “vrouwelĳ k pseudo-hermafroditime” 
of “interseksualiteit”. Ik heb haar de artikelen toegestuurd. Nu zou dat niet 
meer hoeven. Met de juiste zoektermen, kennis van het Engels en medisch 
jargon en een lidmaatschap op een academische bibliotheek geeft internet 
bĳ na alle medische kennis met een paar klikken op het toetsenbord. De 
bĳ na complete digitalisering van alle medische tĳ dschriften op internet 
roept ondertussen nieuwe vragen op. Hoe zouden nu-volwassen vrouwen 
geboren met adrenogenitaal syndroom de medische kennis uit de artikelen 

wet in 1971, werden ongeveer 5000 mensen vervolgd waarvan ongeveer 2800 ook daadwerkelĳ k 
werden veroordeeld. Gert Hekma, Homoseksualiteit in Nederland Van 1730 Tot De Moderne Tĳ d 
(Amsterdam: Meulenhofff, 2004).
11 Zie: Nancy Tuana, “Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance,” 
Hypathia 19, no. 1 (2004).
12 Ibid. Zie ook: Anne Fausto-Sterling, “Gender, Race, and Nation: The Comparative Anatomy 
of “Hottentot” Women in Europe, 1815-1817,” in Deviant Bodies, ed. Jennifer Terry and Jacqueline 
Urla (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1995).
13 “In virilized 46,XX patients with CAH who were raised female the high rate of homosexual 
attraction, dissatisfaction with body image, decreased genital sensitivity due to clitoral surgery 
and decreased social interaction are indicators of a less than optimal outcome.” Peter A. Lee, 
Christopher P. Houk, and Douglas A. Husmann, “Should Male Gender Assignment Be Considered 
in the Markedly Virilized Patient with 46,XX and Congenital Adrenal Hyperplasia?” The Journal 
of Urology 184, no. 4 (2010). p. 1790
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terug vinden en duiden? Zouden zĳ  zich herkennen in de medische inspan-
ningen stigma te voorkomen? Zouden zĳ  wel op de hoogte zĳ n van de 
nosologische categorisering van hun conditie onder de termen “intersekse”, 
hermafroditisme” en “Disorders of Sex Development DSD”?

In dit hoofdstuk zal ik, in een poging afscheid te nemen van de kennisa-
symmetrie, het achterhouden van kennis en het taboe op hun “anders-zĳ n”, 
de volgende vragen onderzoeken: Hoe hebben normatieve invullingen van 
vrouwelĳ k uiterlĳ k en gedrag de medische en ervaringskennis over adrenoge-
nitaal syndroom beïnvloed? Hoe hebben de nu volwassen vrouwen de medische 
interventies met name genitaaloperaties en de verbloemende terminologie 
ervaren? Hoe konden de vrouwen uitdrukking geven aan die ervaringen die 
niet voldeden aan de norm voor vrouwelĳ kheid zoals het uiterlĳ k van hun 
genitaliën van vóór de “correctieve” operaties?

Via het netwerk van ouders-van-kinderen-met-adrenogenitaal syndroom 
kwam ik in contact met vier van de zeven vertellers van ongeveer 16 tot 50 
jaar.14 De drie overige vertellers benaderden mĳ  na aanleiding van mĳ n 
oproep op de website van de Nederlandse Addison en Cushing Vereniging. 
Om meer inzicht te krĳ gen in de informatieverstrekking van artsen aan 
ouders, heb ik ook één moeder-van geïnterviewd. Met de organisatoren van 
lotgenotencontact voor volwassen vrouwen met adrenogenitaal syndroom 
heb ik tĳ dens het gehele onderzoek contact gehouden. Om meer lotgenoten 
te vinden, zĳ n betrokken artsen bezocht in de academische ziekenhuizen 
van de Vrĳ e Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Tĳ dens deze ontmoetingen werd duidelĳ k dat veel vrouwen 
met adrenogenitaal syndroom in de overgang van kinder- naar volwas-
senengeneeskunde uit het zicht waren geraakt. Nu-volwassen vrouwen met 
het adrenogenitaal syndroom bleken moeilĳ k terug te vinden.

Voor een inzicht in de ontwikkelingen in de medische kennis over 
adrenogenitaal syndroom heb ik voornamelĳ k de artikelen van Nederlandse 
bodem in het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde en in internationale 
medische tĳ dschriften bestudeerd. Ter aanvulling heb ik de Nederlandse 
kennis naast de kennis in medische artikelen van voornamelĳ k Ameri-
kaanse bodem gelegd. Omdat in Turkĳ e adrenogenitaal syndroom relatief 
veel voorkomt, zĳ n ook recente Engelstalige medische publicatie uit dat 
land betrokken.

Wederom zal het in onderlinge relatie beschrĳ ven van de medische 
kennis en ervaringskennis, structuur geven aan het onderzoeken van de 
kennisasymmetrie. Per decennium zal ik de medische kennis over het 

14 Wegens anonimiteit geef ik leeftĳ den alleen globaal aan. 
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adrenogenitaal syndroom laten interfereren met de levensverhalen van 
de vrouwen met adrenogenitaal syndroom. De ervaringskennis bleek 
nogal eens onvolledig omdat het taboe op hun genitaliën en de correctieve 
operaties hen onbedoeld ook hadden verhinderd meer te weten over de 
bĳ zonderheden van hun lichaam en de hormonale disbalans. Vandaar dat 
ik deze inleidende paragraaf zal afsluiten met een zo volledig mogelĳ ke 
uitleg van wat het adrenogenitaal syndroom nu precies inhoudt.

Het adrenogenitaal syndroom wordt in het recente medisch discours 
omschreven als een van de meest voorkomende recessief-overerfelĳ ke 
condities (zie fĳ iguur 5.1) met een geboorteprevalentie bĳ  jongens en meisjes 
van 1 op de 12.000.15

Figuur 5.1  Recessieve erfelijkheid van adrenogenitaal syndroom.16

Recessief erfelĳ k betekent dat Adrenogenitaal syndroom alleen voorkomt 
in het geval dat het kind van beide ouders de genvariatie doorgegeven krĳ gt 
voor het niet of maar gedeeltelĳ k aanmaken van het enzym 21 hydroxylase. 
Erft het kind maar van één van de ouders de genvariatie, dan is het kind 
wel drager van adrenogenitaal syndroom. Maar het gezonde gen van de 
andere ouder vangt de aanmaak van het enzym op. In de Westerse wereld 
zĳ n naar schatting 1 op de 50 tot 60 mensen drager van de genvariatie voor 
21 hydroxylase en dus adrenogenitaal syndroom.

G= doorsnee gen VG = genvariatie: CYP 21/ CYP21A2gen
Vader (G/VG) x Moeder (G/VG) = 4 mogelĳ kheden:

Kind (VG/VG) = AGS, Kind (G/VG of VG/G) = Kind is drager AGS, Kind 
(G/G) = is geen drager AGS.

15 De schattingen van de geboorte prevalentie van AGS lopen uiteen van 1:10.000 – 1:18.000 in 
West Europa en 1:5000 - 1:18.000 in de rest van de wereld, afhankelĳ k van bevolkingsgroep en 
van gewoonten binnen dezelfde familie te trouwen. In 2002 schatten Stikkelbreock en Otten 
de pravalentie van adrenogenitaal syndroom in Nederland op 1:12.000. M.M.L. Stikkelbroeck 
and B.J. Otten, “Het Adrenogenitaal Syndroom: Klinische Aspecten En Neonatale Screening,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 146, no. 6 (2002). József Kovács et al., “Extensive Personal 
Experience, Lessons from 30 Years of Clinical Diagnosis and Treatment of Cah in Five Middle 
European Countries,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 86, no. 7 (2001).
16 M.H. Breuning and P.D. Maaswinkel-Mooy, “Erfelĳ kheidsvoorlichting Bĳ  Het Adrenogeni-
tale Syndroom Door 21-Hydroxylase Defĳ iciëntie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, 
no. 35 (1986).
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Een genvariatie die verantwoordelĳ k is voor de partiële of gehele afwezig-
heid van het enzym 21-alpha hydroxylase veroorzaakt een disbalans in 
de hormoonproductie van de bĳ nierschors.17 In de bĳ nierschors worden 
hormonen aangemaakt waaronder cortisol, aldosteron en androgeen. 
Cortisol, een stresshormoon, speelt een belangrĳ ke rol bĳ  de regulering 
van de bloeddruk, de stofwisseling en het beschermt het lichaam bĳ  ziekte, 
verwondingen of stress. Aldosteron is ondermeer verantwoordelĳ k voor 
het zoutgehalte in het bloed. Androgenen beïnvloeden de secundaire ge-
slachtskenmerken zoals schaam- en okselbeharing, acne, lichaamsgroei en 
de groei van de in- en uitwendige geslachtsorganen. Door het enzymdefect 
worden in de bĳ nieren van mensen met adrenogenitaal syndroom stress- en 
zouthormonen niet toereikend aangemaakt. De hypofyse, een hormoonklier 
die zich in de hersenen bevindt, zorgt ervoor dat de bĳ nieren harder gaan 
werken, als gevolg waarvan een overproductie van het geslachtshormoon 
androgeen ontstaat.

Tabel 5.2  Hormoonbalans versus adrenogenitaal syndroom hormoondisbalans in 

de bijnier18

Model van werking doorsnee bijnier Model Adreno Genitaal Syndroom bijnier

Cholesterol Cholesterol
⇑ optimale stimulering ⇑ overstimulering
Hypofyse Hypofyse
⇓ - ⇓ - ⇓ ⇓ - ⇓ - ⇓
100 % Cortisol 100% Aldosteron 100% 
Androgenen

<50 % Cortisol <50% Aldosteron >200 % 
Androgenen

Een tekort aan aldosteron, kan leiden tot een potentieel fatale Addison crisis die zich uit in een 
gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree en vaak gepaard gaat met koorts. De 
persoon is slaperig, afwezig, suf en zwak. Een Addison crisis kan een shock tot gevolg hebben. Dat 
is een kritieke toestand die veroorzaakt wordt door een plotselinge daling van de bloedcirculatie 
waarop onvoldoende zuurstof en voedingsstoff en doorgegeven worden aan de organen. De 
symptomen zijn een lage bloeddruk, hyperventilatie en een koude, klamme en bleek-blauwe 
huid, verminderde urine afscheiding en mentale veranderingen zoals paniekgevoelens en 
verwardheid. Een shock kan dodelijk zijn

17 Ook wel kortweg 21 hydroxylase, P450c21 of CYP 21 gecodeerd door het CYP21A2gen. 
18 . Uitleg werking bĳ nier gebaseerd op overzicht in: E.G.H.C. van den Dungen and L.V. 
Mĳ nders, Een Volwassen Leven, Met Ags (Den Haag: Nederlandse Vereniging voor Addison en 
Cushing Patiënten (NVCAP), 2002), E.G.H.C. van den Dungen and L.V. Mĳ nders, Mĳ n Kind Heeft 
Ags (Den Haag: Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten (NVCAP), 2000).
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Adrenogenitaal syndroom komt evenveel voor bĳ  jongens als bĳ  meisjes. 
Het tekort aan aldosteron en cortisol heeft dan ook dezelfde lichamelĳ ke 
gevolgen als bĳ  meisjes. De overproductie van androgenen heeft evenwel 
een ander efffect. Jongens met adrenogenitaal syndroom komen vervroegd 
in de puberteit. De sociale gevolgen hiervan zĳ n dat zĳ  tot de puberteit 
voorlopen op hun leeftĳ dsgenoten maar na de puberteit gemiddeld een 
kortere lengte hebben. Adrenogenitaal syndroom bĳ  jongens wordt dan ook 
niet onder de verzamelterm geslachtsvariaties gegroepeerd. Ik zal hier ook 
niet verder op ingaan. Bĳ  meisjes met adrenogenitaal syndroom kan het 
uit balans zĳ n van de hormoonproductie in de bĳ nierschors leiden tot een 
“vergroeiing” van de uiterlĳ ke en innerlĳ ke geslachtsorganen. Inwendig kan 
de urineleider zo gegroeid zĳ n dat deze via de clitoris uitmondt. De vagina 
kan smal zĳ n. Uitwendig kan de clitoris doorgegroeid zĳ n en kunnen de 
labia en de bilnaad zĳ n samengegroeid.19

De prenatale vorming van de baarmoeder en de eierstokken staat niet 
onder invloed van androgenen en die zĳ n daarom doorgaans volledig 
ontwikkeld. De overproductie van androgenen kan later in het leven een 
stemdaling, het doorgroeien van de clitoris en secundaire haargroei tot 
gevolg hebben. Een ander gevolg van de overproductie van androgenen 
is een snelle botrĳ ping waardoor mensen met adrenogenitaal syndroom 
gemiddeld een kortere lichaamslengte hebben en op latere leeftĳ d een 
verhoogde kans hebben op botontkalking.20

Ongeveer tachtig procent van de mannen en vrouwen met adrenogenitaal 
syndroom heeft inderdaad een tekort aan zowel stress- als zouthormonen. 
In dit geval wordt gesproken van de klassieke zoutverliezende vorm van 
adrenogenitaal syndroom. Kinderen met de zoutverliezende vorm van 
adrenogenitaal syndroom werden vaak al vlak na de geboorte herkend omdat 
zĳ  al snel de symptomen vertoonden van een gebrek aan het zouthormoon 
zoals uitdroging en braken. De overige twintig procent heeft de klassieke 
niet-zoutverliezende vorm van adrenogenitaal syndroom: de bĳ nieren zĳ n 
in staat zouthormonen te maken maar er is een te kort aan stresshormonen. 

19 Bilnaad of perineum, de streek tussen de uitwendige genitaliën en de anus. A.A.F. Jochems 
and F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde, ed. Henk Deen, 26 ed. 
(Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke PBNA, 2000).
20 Het Adreno Genitaal Syndroom is een meerduidige conditie. De pathologische symptomen 
hebben in principe niets met elkaar te maken. Een Addison crisis verschilt van een shock, 
wat weer anders is dan de zogenaamde vermannelĳ king van de primaire en secundaire ge-
slachtskenmerken. Voor elke vrouw met adrenogenitaal syndroom verschilt de mate waarin 
de hormoonproductie uit balans is, wat ook betekent dat de symptomen zich in verschillende 
gradaties voor doen. 
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De meisjes met deze vorm werden vaak pas tussen het derde en vĳ fde jaar 
herkend. Sinds juli 2000 worden in Nederland alle pasgeborenen bĳ  de 
standaard ‘hielprik’ op het adrenogenitaal syndroom gescreend.21

Tenslotte komt adrenogenitaal syndroom ook voor in een derde vorm, 
namelĳ k de niet-klassieke vorm van het adrenogenitaal syndroom. Bĳ  deze 
ook wel “een milde variant” genoemd, is alleen sprake van een overproductie 
aan androgenen op volwassen leeftĳ d. Deze vorm wordt ook wel vergeleken 
met hirsutisme, waarbĳ  een vergroting van de eierstokken een ‘mannelĳ k’ 
haargroeipatroon, acne en onregelmatige menstruatie kan voorkomen.22

5.2 1940-1950 “Als je moet ontkennen wat je hebt”

Eind jaren 1940, in een klein Nederlands dorp, werd Maria geboren. Haar 
moeder wist niet of ze een zoon of een dochter had, en was daardoor aan-
gedaan, vertelt ze. Na zes weken bezocht de moeder een consultatiebureau 
waar een kinderarts haar gerust stelde en haar verzekerde dat zĳ  een zoon 
had. Om helemaal zeker te zĳ n, werd een stukje huid van Maria naar een 
laboratorium in de Verenigde Staten gestuurd. Na weer twee weken liet de 
uitslag van een chromatinetest zien dat het hier toch een dochter betrof.23 
Maria weet dit omdat haar moeder haar dit later vertelde, maar dat was 
dan ook alles wat haar moeder erover kwĳ t wilde. Omdat Maria genetisch 
vrouwelĳ k was, een baarmoeder en ovaria had in combinatie met vergroeide 
externe genitaliën werd in de medische literatuur in die tĳ d gesproken van 
“Vrouwelĳ k Pseudo-Hermafroditisme”.24

Van een medisch protocol aangaande kinderen zoals Maria was nog 
geen sprake.25 Tot eind jaren veertig kon vanuit het medisch perspectief 
nog niet bĳ zonder veel over adrenogenitaal syndroom verteld worden. 
Adrenogenitaal syndroom was toen vooral bekend als een uitingsvorm van 
“vrouwelĳ k pseudo-hermafroditisme” en werd eerder beschreven in termen 

21 Op de vĳ fde dag na de geboorte wordt bloed afgenomen dat op verschillende aangeboren 
condities wordt getest. Stikkelbroeck and Otten, “Het Adrenogenitaal Syndroom: Klinische 
Aspecten En Neonatale Screening.”
22 De “vrouwen met baarden” die tot de verbeelding lĳ ken te spreken en vaak als iconen 
voor “hermafroditisme” worden beschouwd hadden hoogst waarschĳ nlĳ k of late-onset AGS of 
hirsutisme.
23 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Maria, 28 April (Amsterdam: 2003). Voor 
geschiedenis van genetische geslachtsbepaling zie hoofdstuk 4.
24 B.S. Ten Berge, “Hypogenitalisme En Hermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Genees-
kunde 14, no. 103 (1959).
25 Zie ook hoofdstukken 1 en 3

PROEF 1



170 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

als “afwĳ king”, “misvorming” van de externe genitaliën en het daarmee 
geassocieerde “geslachtsleven” dan als een medisch behandelbare ziekte. 
Ook was er nog maar weinig kennis over de risico’s van een tekort aan zout 
of stresshormonen en eventuele medicatie.

Vlak nadat Maria werd geboren, kwam een medicĳ n op de markt om het 
tekort aan cortisol tegen te gaan.26 Maria vermoedt daarom dat zĳ  de oudste 
vrouw met adrenogenitaal syndroom in Nederland is die nog leeft. Zĳ  denkt 
dat eerdere generaties vroegtĳ dig stierven omdat geschikte medicĳ nen niet 
voorhanden waren of hun hormoondisbalans niet werd herkend. Voor Maria 
betekende opgroeien met adrenogenitaal syndroom dat ze een breekbare 
gezondheid had waarvoor ze onder medische controle stond.

Een litteken van haar borst tot haar schaambeen herinnert Maria aan een 
kĳ koperatie die op haar vierde werd uitgevoerd. Haar vader was verbolgen 
geweest over de ingreep, die haar bĳ na fataal was geworden omdat haar 
darmen na de operatie niet meer op gang kwamen. Bovendien konden de 
betrokken artsen het nut van de operatie niet uitleggen. De huisarts die op 
dat moment bĳ  het gezin betrokken was, noemde de operatie “beestach-
tig”. Hĳ  vond dat Maria als “proefkonĳ n” was gebruikt en daarom ging hĳ  
voortaan met vader en dochter mee naar een ander ziekenhuis. Daar kreeg 
Maria opmerkelĳ k veel aandacht. Ze herinnert zich dat met name haar 
geslachtsanatomie voor artsen “interessant” was. “Ik ging twee keer per jaar 
in de auto, een hele grote slee, van de huisarts. Hĳ  was in mĳ  geïnteresseerd 
en in alles erom heen. Daar kwam ik. Mĳ n vader hield zich altĳ d op een 
afstand. Dat vond ik wel fĳĳ n. Hĳ  keek niet, want ze keken altĳ d in mĳ n 
broekje om te zien hoe dat er allemaal uit zag. Dat was interessant.”27

Maria vertelt dat haar externe genitaliën eruit zagen “als die van een 
jongetje”. Haar clitoris was uitgegroeid.28 Ze beschrĳ ft dat als een “piemel-
tje” en herinnert zich dat ze daar ook uit plaste. Op haar achttiende was 
cosmetische chirurgie gepland, waarna haar genitaliën “normaal” zouden 
zĳ n. Tot die tĳ d werd van haar verwacht dat ze met niemand over haar 
anders-zĳ n zou spreken. Dus ook niet over dat haar verteld was dat ze geen 
kinderen kon krĳ gen. Maria zag zich dientengevolge geconfronteerd met 
een vreemde tegenstelling. Enerzĳ ds was er dagelĳ ks aandacht voor haar, 
omdat zĳ  veel ziek was en elke dag naar de huisarts moest voor medicĳ nen: 

26 Dit medicĳ n komt in 1950 beschikbaar. B.S. Ten Berge and A Groen, “Prenatale Cortison-
Behandeling Ter Voorkoming Van Het Aangeboren Adrenogenitale Syndroom,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 98, no. 3 (1954).(p. 2416); Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met 
Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”.(p. 15)
27 Heesch, Levensverhaal Interview Maria, 28 April. 
28 In potjeslatĳ n: “phallic urethra”.
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“Ik ging elke dag voor schooltĳ d bĳ  de huisarts langs en dan kreeg ik een 
spuit in mĳ n billen. Ik moest dan in de lange gang wachten, maar ik mocht 
altĳ d voor. Ik zag de mensen kĳ ken, maar die huisarts die nam het altĳ d 
voor me op.”

Anderzĳ ds mocht ze met niemand ook niet met haar ouders, broers of 
zussen over die ervaringen spreken. Het gevolg hiervan is dat Maria zich in 
haar jeugd bĳ zonder geïsoleerd heeft gevoeld. Het hebben van een geheim 
dat zĳ  alleen met artsen mocht delen, was dermate verwarrend voor haar 
dat haar herinneringen aan haar jeugd verstoord zĳ n geraakt. Maria legt 
uit dat de herinneringen aan haar jeugd als het ware zĳ n “weggevaagd”. 
Haar jeugd laat zich niet anders dan in zeer gefragmenteerde beelden na 
vertellen: “En toen ben ik met spuiten [prednison] groot gebracht. Maar hoe 
dat vroeger is gegaan? Ik weet het niet. Want als je moet ontkennen dat je 
wat hebt.” Het geheimhouden was volgens Maria kenmerkend voor de tĳ d 
waarin ze opgroeide. “De ouderen hebben geleerd te zwĳ gen, allemaal.”

5.3 1950-1960 “Pseudo-hermafrodiet verandert in normaal 
menstruerende vrouw”

De Nederlandse artsen B.S. Ten Berge en A. Groen rapporteerden in 1954 
dat kinderen met de klassieke zoutverliezende vorm van adrenogenitaal 
syndroom in de regel snel na de geboorte als gevolg van een Addison crisis 
overleden.29 De kinderen met de niet zoutverliezende vorm ontwikkelden 
nog vaak in de kleutertĳ d oksel en schaamhaar als gevolg van de overpro-
ductie van androgenen. “De stem wordt diep. Bĳ  meisjes groeit de clitoris 
snel (…).”30 In latere medische publicaties werden deze symptomen, als 
gevolg van voor handen zĳ nde medicatie, prednison, niet meer gemeld.

In 1959 publiceerde de vooraanstaande Nederlandse gynaecoloog Wil-
lem Paul Plate de casus van een drieëntwintigjarige vrouw die hĳ  vier 

29 In 1954 publiceerde Ten Berge een casusbeschrĳ ving over een poging een vrouw wiens drie 
eerste kinderen stierven door tekort aan stress en zouthormonen met prenatale toediening van 
cortison te helpen een kind zonder AGS te baren. Wanneer dit inderdaad lukt is de conclusie 
voorzichtig: “waarschĳ nlĳ k is, dat cortison haar heeft geholpen”. Nu is het bekend dat toediening 
van cortison wel de vergroeiing van de externe genitaliën bĳ  meisjes tegengaat, maar niet de 
aangeboren bĳ nier hyperplasie kan voorkomen. De komst van een gezond kind zal met de 
huidige kennis aan kansberekening worden toegeschreven.
Ten Berge and Groen, “Prenatale Cortison-Behandeling Ter Voorkoming Van Het Aangeboren 
Adrenogenitale Syndroom.” 
30 Ibid. (p. 2413)
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jaar lang had gevolgd.31 De reden van haar eerste bezoek aan hem was 
dat zĳ  sinds haar elfde haar externe genitaliën “niet normaal” vond. Ook 
ondervond zĳ  last van “overbeharing”. Plate constateerde na uitvoerig 
onderzoek van haar uiterlĳ k voorkomen, de interne genitaliën en orga-
nen, het chromosomenpatroon en de hormoonhuishouding dat de vrouw 
“congenitale bĳ nier hyperplasie” had. Ter illustratie waren vier foto’s bĳ  
het stuk geplaatst. De eerste foto toont de vrouw naakt, staande met haar 
armen langs haar lichaam en haar handpalmen naar de camera gedraaid. 
Haar ogen verdwĳ nen achter een zwembrilletje dat met pen op de foto is 
getekend. De tweede foto is een close-up van haar externe genitaliën. Met 
de vinger van één hand wordt de huid van de venusheuvel strak getrokken 
zodat de clitoris omhoog wĳ st. De derde foto is een röntgenopname van de 
baarmoeder van de vrouw. De laatste foto laat haar externe genitaliën zien 
na de “correctieve” operatie waarbĳ  de vergroeide labia en hoge bilnaad 
werden opengelegd en “de clitoris [werd] geamputeerd”.32

Uit de casusbespreking blĳ kt dat in de vier jaar die de behandeling van de 
vrouw behelsde de medische kennis over het adrenogenitaal syndroom was 
toegenomen. Bĳ voorbeeld de kĳ koperatie om de interne geslachtsorganen 
te kunnen identifĳiceren, was bĳ  publicatie van de casusbeschrĳ ving vervan-
gen door “endocrinologisch onderzoek alleen”.33 Ook over de oorzaak van 
adrenogenitaal syndroom was meer bekend. De overmatige productie van 
androgenen in de bĳ nieren werd niet meer gezien als “primaire stoornis”, 
maar als een “gestoorde synthese” in het biochemische proces van de hypo-
fyse, die ACTH afscheidt om de werking van de bĳ nieren te stimuleren.34

31 Willem Paul Plate, “Congenitale Bĳ nierhyperplasie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Genees-
kunde 28, no. II (1959), Willem Paul Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van 
De Pasgeborene,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 107, no. 34 (1963).
32 Plate, “Congenitale Bĳ nierhyperplasie.” (p. 1424)
33 Ibid. (p. 1423)
34 Medici konden eind jaren vĳ ftig voor het eerst vaststellen dat door een tekort aan het 
enzym 21 hydroxylase de bĳ nieren niet genoeg stresshormonen maken en de hypofyse bĳ gevolg 
ACTH blĳ ft afscheiden om de bĳ nieren te stimuleren. Van een tekort aan het zouthormoon 
werd nauwelĳ ks gesproken, alhoewel later bekend werd dat opgaat voor 80% van de mensen 
met adrenogenitaal syndroom. Waarschĳ nlĳ k overleden de kinderen met Adreno Genitaal 
Syndroom met zoutverlies aan een Addison crisis vóór de diagnose gesteld kon worden.
Ten Berge and Groen, “Prenatale Cortison-Behandeling Ter Voorkoming Van Het Aangeboren 
Adrenogenitale Syndroom.” (p. 2413) Plate kon tevens vermelden dat door de overproductie 
van androgenen en de anabole werking ervan, de kinderen eerst relatief snel groeiden en snel 
secundaire geslachtskenmerken kregen, maar door de vroege botrĳ ping uiteindelĳ k gemiddeld 
kleiner bleven. Waarom de vrouwelĳ k borstvorming en de menstruatie achterwege bleven, wist 
hĳ  echter nog niet: “misschien onderdrukten de androgenen de oestrogenen werking”. Plate, 
“Congenitale Bĳ nierhyperplasie.”
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Om meer te weten te komen over de precieze biochemie van de vrouw 
met adrenogenitaal syndroom werden verschillende testen gedaan en werd 
geëxperimenteerd met eerst een ACTH-vervangend medicĳ n en daarna met 
een hormoonpreparaat, prednison. Prednison bleek inderdaad de overpro-
ductie van androgenen tegen te gaan. De vrouw ontwikkelde onder invloed 
van het medicĳ n borsten en zĳ  werd voor het eerst ongesteld. Prednison 
werd als een “gevaarlĳ k middel” beschouwd, omdat het de bĳ nieren volledig 
stil kon leggen, maar Plate was enthousiast: “Het succes van de therapie is 
niet te ontkennen: een pseudo-hermafrodiet veranderde in een normaal 
menstruerende vrouw. (…) De thans 27 jaar oude patiënte voelt zich in 
uitstekende toestand en zĳ  heeft trouwplannen.”35

Plates woordkeuze voor de omschrĳ ving van de metamorfose van zĳ n 
patiënte weerspiegelt de gedaantewisseling die adrenogenitaal syndroom 
in de medische wetenschap in de jaren vĳ ftig onderging. Een vrouw met 
adrenogenitaal syndroom was niet langer meer de bebaarde onvruchtbare 
hermafrodiet met de “misvormde” genitaliën, maar een “patiënte” die ge-
nezen kon worden en zodoende ook een potentiële huwelĳ kskandidaat 
kon zĳ n. Alhoewel de intentie was de vrouw te genezen, was het efffect de 
normalisatie van vrouwelĳ kheid. Met de amputatie van de clitoris werd 
vrouwelĳ kheid mede gereguleerd en genormaliseerd. Bovendien werd het 
amputeren in verband gebracht met het aangaan van een huwelĳ k, wat 
aangeeft dat zĳ  pas voor de liefde geschikt zou zĳ n na de clitorectomie.

De toename in medische kennis over de medicatie om het te kort aan 
stresshormonen aan te vullen kwam ook ten goede aan Maria. Ondanks 
het vele ziek-zĳ n was ze in staat haar middelbare school af te maken, naar 
dansles te gaan en bovendien plezier te beleven aan aandacht van jongens. 
Maar omdat zĳ  met niemand over haar medische ervaringen mocht spreken, 
wilde ze liever niet dat jongens te dicht bĳ  kwamen. Het gevolg was dat zĳ  
het gevoel had “anders” te zĳ n: “Ik wist dat ik anders was, want die artsen 
zaten altĳ d in mĳ n broekje te kĳ ken. Er moest dus wel iets zĳ n. Ik wist 
wel dat ik een piemeltje had dat er niet hoorde. Dus jongens moesten niet 
te dichtbĳ  komen met vrĳ en en zo. Zelfs later mĳ n verloofde, ook niet. Ik 
dacht; als het geopereerd is dan is het weg, dan hoeft ook niemand het te 
weten.”36 Haar gevoel net te doen alsof er niets aan de hand was, reflecteerde 
de medische benadering van Plate. Door de vooruitgang in medische kennis 
van medicĳ nen en chirurgie, werden de vermannelĳ kingverschĳ nselen 
kennelĳ k als geneesbaar beschouwd. Die verschĳ nselen werden nu een 

35 Plate, “Congenitale Bĳ nierhyperplasie.” (p. 1424)
36 Heesch, Levensverhaal Interview Maria, 28 April.
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tĳ delĳ ke medische aangelegenheid, die buiten het ziekenhuis niet meer 
hoefde te bestaan. Uit de ervaringen van Maria blĳ kt dat haar geslachtsvari-
atie ook niet meer behoorde te bestaan: “Ik heb het gewoon weggestopt. Ik 
probeerde net te doen als anderen.” Het idee te moeten zwĳ gen over haar 
conditie ontnam haar ook een stem om haar ervaringen te articuleren. 
Haar herinneringen of gebrek aan herinneringen zĳ n sterk vervlochten 
met de kenmerken van haar externe genitaliën, haar medicĳ ngebruik en 
het zwĳ gen over dit alles in deze tĳ d.

In het medisch discours was adrenogenitaal syndroom in de jaren 
vĳ ftig van gedaante veranderd. Eerst was adrenogenitaal syndroom een 
“afwĳ king” of “misvorming” van de geslachtsdelen en zo ook “het geslachts-
leven”, maar in de jaren 1950 werd adrenogenitaal syndroom omschreven 
als bĳ nierinsufffĳ iciëntie. Met medicĳ nen en chirurgische ingrepen kon 
de vermannelĳ king tegengegaan worden, waardoor het adrenogenitaal 
syndroom een geneesbare “ziekte” werd.37 Echter, het nevenefffect van de 
medische interventies was dat vrouwelĳ kheid, met name de grootte van een 
clitoris in een normatief kader werd geplaatst en een taboe op anders-zĳ n 
werd geïnstalleerd. Dientengevolge verwerd het adrenogenitaal syndroom 
voor Maria iets dat ze geheim moest houden.

5.4 1960-1970 Reparatie, reconstructie, amputatie en 
verplaatsing van de clitoris

Op haar achttiende kreeg Maria tĳ dens een griep niet op tĳ d extra me-
dicĳ nen toegediend door een plaatsvervangend arts. Ze belandde in het 
ziekenhuis waar zĳ  vier dagen in coma lag en een jaar nodig had om te 
herstellen. In dat jaar onderging zĳ  ook de geplande operatie aan het uiter-
lĳ k van haar genitaliën. “Want toen was ik uitgegroeid en kon de operatie in 
één keer en dan konden ze het meteen helemaal goed maken. Na de operatie 
zei een arts nog dat het misschien mooier zou kunnen, maar dat hĳ  er dan 
een plastisch chirurg bĳ  moest halen. Ik hoor het hem nog zeggen. Maar ik 
wist eigenlĳ k niet wat mooier was. Daar moet je plaatjes bĳ  hebben, niet?.”

En inderdaad wie weet eigenlĳ k hoe een vagina en als onderdeel daarvan 
de clitoris eruit moet zien? Maria weet het niet. Uit de medische publicaties 
en illustraties valt het ook niet makkelĳ k op te maken. Het is bĳ voorbeeld 
in geen enkel chirurgisch publicatie terug te vinden over wanneer een 

37 Plate, “Congenitale Bĳ nierhyperplasie.”, Stefan, “Surgical Reconstruction of the External 
Genitalia in Female Pseudohermaphrodites.”
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clitoris niet voldoet aan de eisen en welke eisen dan precies. Vaak wordt 
verwezen naar de berekening van “16 ± 4,3” voor de normale omvang.38 
De Amerikaanse psycholoog Susanne Kessler concludeerde na medische 
literatuurvergelĳ kend onderzoek dat de maximale grootte van het tipje van 
de clitoris 0,9 centimeter is.39 Maar wat dan precies allemaal als clitorale 
weefsel geldt, is ook niet duidelĳ k. De Australische uroloog Helen O’Connell 
liet in 2005 zien dat met de term “clitoris” vaak alleen het tipje dat naar 
buiten steekt wordt bedoeld. Daarnaast bewees O’Connell dat ook in de 
meest recente medisch kennis de vorm, omvang en huidsamenstelling van 
de clitoris foutief werd weergegeven.

De Britse gynaecologen Naomi Courch en Catherine Minto herinneren 
eraan dat sinds de bestudering van de vrouwelĳ ke genitale anatomie nogal 
eens vergissingen begaan zĳ n.40 Op anatomische illustraties bleek de plaats 
en de omvang van de clitoris en de vormen van de binnenste labia niet juist. 

Soms ontspruiten de binnenste labia uit de clitorale voorhuid in plaats van 
uit het tipje van de clitoris.41 In 2005 concludeerde een Brits team onder 
leiding van Jullian Lloyd dat de variaties in de grootte, de kleur en de stand 
van de clitoris en de labia ontelbaar zĳ n. Ook verandert het uiterlĳ k en 
omvang in de puberteit en in de menopauze. Toch denken veel vrouwen 
en/of hun behandelend artsen, gezien de vraag naar vaginale cosmetische 
chirurgie, dat zĳ  er zelf niet normaal uit zien.42

Kortom Maria moet raden of het cosmetisch resultaat inderdaad mooier 
kan, en gissen wat er dan mooi kan zĳ n. Ze gebruikt dan ook de eufemismen 
van de arts zoals “goed maken” en “herstellen” in plaats van “amputatie”.

In eerste instantie wilde Maria haar verloofde niets vertellen maar later 
kon ze het niet meer voor zich houden. Ze vertelde hem alles. Hĳ  reageerde 

38 Barry S. Verkauf, James von Thron, and William O’Brien, “Clitoral Size in Normal Women,” 
Obstetrics & Gynecology 80, no. 1 (1992).
39 Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed (New Brunswick, New Jersey, and London: 
Rutgers University Press, 1998). p. 43
40 Crouch, S.N., Minto, C.L., Laio, L-M, Woodhouse, C.R.J. & Creighton, S.M. ‘Genital sensation 
after feminizing genitoplasty for congenital adrenal hyperplasia: a pilot study’. BJU International 
2004 93 (1) 135-138; Catherine L. Minto et al., “The Efffect of Clitoral Surgery on Sexual Outcome 
in Individuals Who Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: A Cross-Sectional 
Study,” The Lancet 361, no. 9365 (2003). H. E. O’Connell et al., “Anatomical Relationship between 
Urethra and Clitoris,” J Urol 159, no. 6 (1998). Laurence S. Baskin et al., “Anatomical Studies 
of Hypospadias.,” Journal of Urology 160, no. 3(pt2) (1998). Helen O’Connell, Kalavampara V. 
Sanjeevan, and John M. Hutson, “The Anatomy of the Clitoris,” The Journal of Urology 174, no. 4 
(2005).
41 Tuana, “Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance.”
42 Nancy Tuana, “The Speculum of Ignorance: The Women’s Health Movement and Epistemo-
logies of Ignorance,” Hypatia 21, no. 3 (2006).
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positief en ondersteunend, ook op de boodschap dat Maria geen kinderen 
kon krĳ gen. Toen ze van hun huwelĳ ksreis terugkwamen, was de verrassing 
dan ook groot dat Maria zwanger bleek te zĳ n.43 De artsen waren hierover 
ook bĳ zonder verrast en hun interesse was wederom gewekt. Maria herin-
nert zich een zaal met “honderd artsen” die haar als “uniek geval” zagen en 
haar bekeken en bespraken. Als ze zich dit “congres” herinnert, kan ze niet 
meer goed plaatsen waarom ze zich zonder schaamte naakt heeft kunnen 
laten bekĳ ken. Ze vermoedt dat ze had geleerd “haar gevoel af te sluiten”.

Haar artsen bereidden haar voor op een bevalling middels een keizer-
snede, omdat werd aangenomen dat haar baringskanaal te nauw was of het 
littekenweefsel van de correctieve operatie in de weg zou zitten. Maar toen 
haar zoon vĳ f weken te vroeg werd geboren, bleek een operatieve ingreep 
niet nodig. “Een medisch wonder”, zo werd haar verteld. Desondanks 
maakte Maria’s moeder zich zorgen over het feit dat het kind korter dan 
negen maanden na de bruiloft geboren was. “Als de mensen maar niet 
denken dat het een moetje was”, had ze gezegd. De bezorgdheid van haar 
moeder over de zedelĳ kheid van haar huwelĳ k stond in schril contrast met 
de speciale aandacht die Maria van artsen kreeg.44 De relatie met haar 
moeder verslechterde door Maria’s spagaat tussen “moetje” en “medisch 
wonder”.

In de medische publicaties vanaf de jaren 1960 is wederom een verschui-
ving in medische kennis te herkennen. Vroegere case studies handelden 
over volwassen vrouwen met adrenogenitaal syndroom die zelf de arts 
hadden benaderd. Kinderen kwamen nog niet ter sprake. Maar eind jaren 
zestig gaven medische publicaties ook advies over het “helpen” van zowel de 
ouders als de kinderen middels de “correctie” of “reparatie” van de atypische 
geslachtsanatomie van het kind.45 Het klinische beeld van adrenogenitaal 
syndroom was veranderd van “misvorming” in een behandelbare ziekte.

43 Uit de publicatie van Plate uit 1959, blĳ kt echter dat het al bekend was dat vrouwen met 
AGS door het gebruik van het medicĳ n prednison zwanger kunnen worden. Plate, “Congenitale 
Bĳ nierhyperplasie.”
44 Medische kennis over het optimale medicĳ ngebruik voor vrouwen, ook tĳ dens hun zwanger-
schap met adrenogenitaal syndroom was nog in ontwikkeling en bleek niet altĳ d de weg naar de 
klinische praktĳ k te vinden. Zoals de weg naar het streekziekenhuis waar Maria onder controle 
stond. Graag wilde ze opnieuw zwanger worden, maar ze kreeg een miskraam door verkeerde 
medicatie. Ibid, Ten Berge and Groen, “Prenatale Cortison-Behandeling Ter Voorkoming Van Het 
Aangeboren Adrenogenitale Syndroom.”
45 Voor de sociale geschiedenis van de medische behandeling van volwassenen met geslachtsvari-
aties voor de jaren zestig zie: Alice Domurat Dreger, Hermaphrodites and the Medical Intervention 
of Sex (Cambridge, London: Harvard University Press, 1998).; Bernice L. Hausman, Changing Sex: 
Transsexualism, Technology, and the Idea of Gender (Durham: Duke University Press, 1995).
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In de jaren 1960 ontwikkelde de kindergeneeskunde zich verder en de 
specialismen zoals kinderendocrinologie, kinderurologie en kinderchirur-
gie kwamen op. Ook de kennis van de prenatale seksuele diffferentie werd 
omvangrĳ ker.46 Zodoende werd het mogelĳ k bĳ  steeds jongere kinderen 
chirurgisch in te grĳ pen. Het protocol om af te wachten met het aanpassen 
van het uiterlĳ k van de genitaliën tot de volwassen leeftĳ d bereikt zou 
zĳ n, zoals bĳ  Maria, werd verlaten.47 Engelstalige en Nederlandstalige 
medische publicaties uit deze tĳ d lieten steeds vaker de overtuiging zien 
dat het uiterlĳ k van de genitaliën het beste tussen het tweede en vierde 
levensjaren operatief veranderd kon worden.48 De Nederlandse hoogleraar 
chirurgie Aldof Hufffstadt bĳ voorbeeld, raadde in 1967 aan de correctieve 
operaties pas na het tweede jaar uit te voeren, omdat anders de risico’s 
van de operatie nog te groot waren. Anderen melden weer te wachten 
tot het derde of vierde jaar in verband met de mogelĳ ke doorgroei van de 
clitoris.49 Eventuele “reconstructie” van de vagina en de plasbuis zou het 
beste voor “het aangaan van een huwelĳ k” gepland kunnen worden.50 De 
operatieve ingrepen voorkwamen volgens bĳ voorbeeld de Amerikaanse 
kinderchirurgen Judson Randolph en Wellinton Hung anatomische, psy-
chische en sociale problemen.51 De chirurgie ging een grotere rol spelen 
om het uiterlĳ k van de externe genitaliën van meisjes met adrenogenitaal 

46 Zie Hoofdstukken 1 en 3.
47 Er zĳ n weer uitzonderingen op deze regel. In 1975 werd een correctieve ingreep bĳ  een kindje 
juist weer uitgesteld ondanks XX chromosomen, J.G. van Dĳ k, “Een Geval Van Interseksualiteit,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119 (1975).
48 Deze ontwikkeling stond onder invloed van de publicaties van John Money die al sinds 1955 zo 
snel mogelĳ k opereren aanraadde. John Money, Joan G. Hampson, and John L. Hampson, “Her-
maphroditism: Recommendations Concerning Assignment of Sex, Change of Sex, and Psychologic 
Management,” Bulletin of Johns Hopkins Hospital 97, no. 4 (1955).
49 W. Hardy Hendren and John D. Crawford, “Adrenogenital Syndrome: The Anatomy of the 
Anomaly and Its Repair: Some New Concepts,” Journal of Pediatric Surgery 4, no. 1 (1969), Ishwar C. 
Verma, Meharban Singh, and Om P. ghai, “Adreno-Genital Syndrome,” Indian Journal of Pediatrics 
36 (1969). Zie ook: W. Hardy Hendren and Anthony Atala, “Repair of High Vagina in Girls with 
Severely Masculinized Anatomy from the Adrenogenital Syndrome,” Journal of Pediatric Surgery 
30, no. 1 (1995), W. Hardy Hendren and Anthony Atala, “Use of Bowel for Vaginal Reconstruction,” 
The Journal of Urology 152, no. August (1994).
50 A.J.C Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen, vol. 93, De Nederlandse 
Bibliotheek Der Geneeskunde (Leiden: Stafleu’s wetenschappelĳ ke uitgeversmaatschappĳ  b.v., 
1975).
51 Judson Randolph and Wellington Hung, “Reduction Clitoroplasty in Females with Hypertrop-
hied Clitoris,” Journal of Pediatric Surgery 5 (1970). 
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syndroom te “corrigeren”. De operaties werden omschreven als “reparatie”, 
“reconstructie”, “amputatie” of “verplaatsing”.52

Midden jaren 1960 werden de identieke tweelingen Susan en Jennefer 
geboren. Door hun zwakke gezondheid bleven Susan en Jennefer langere 
tĳ d in het streekziekenhuis. Al snel werd de diagnose klassieke niet-zout-
verliezende vorm van het adrenogenitaal syndroom gesteld. In hun eerste 
jaren stonden de tweelingen onder behandeling van een oudere arts: “Eentje 
van de oude stempel”. Hĳ  gaf de tweelingen een zo hoog mogelĳ ke dosis 
prednison.53 Susan en Jennefer hadden als gevolg hiervan overgewicht: 
“Hele dikke hoofdjes, dikke armpjes en dikke beentjes want we waren 
overgedoseerd.” Susan legt uit dat de verkeerde doses medicĳ nen te maken 
had met een tekort aan kennis. Toen hun arts met pensioen ging, werden zĳ  
doorverwezen naar een academisch ziekenhuis. Daar werd een ‘nieuwer’ 
behandelingsprotocol gevoerd. Susan en Jennefer, toen rond de vĳ f, bleken 
toe te kunnen met één vierde van de doses van hun medicĳ nen. Ook werd 
vastgesteld dat bĳ  Susan de clitoris “gecorrigeerd” moest worden.

Artsen besloten overeenkomstig de medische kennis in de jaren zestig 
Susan zo snel mogelĳ k te opereren. Ze herinnert zich dat zĳ  ongeveer vĳ f 
of zes jaar oud was en er niets van begreep. Er werd “tussen haar benen 
gekeken” door verschillende artsen en er werden foto’s gemaakt. “Dan moest 
er een plastisch chirurg naar kĳ ken en dan weer moesten er foto’s van 
gemaakt worden. Ik weet nog dat toen er later wéér foto’s gemaakt moesten 
worden, ik dikke tranen had. Ik vond het zo vernederend. Maar ja, je had 
niks te zeggen; wat wil je nou; vĳ f, zes jaar. Nu ben ik dan bĳ na veertig en dat 
zit er nóg in! Het was heel traumatisch voor me, want ik vond het allemaal zo 
raar. Ik begreep het helemaal niet. Ik had geen pĳ n en ik was ook niet ziek.”54 
Susan werd verteld dat de operatie moest voorkomen dat anderen zouden 
denken dat ze een “piemeltje” had. Maar zĳ  vindt het sterk overdreven haar 

52 Stefan, “Surgical Reconstruction of the External Genitalia in Female Pseudohermaphrodites.”; 

John K. Lattimer, “Relocation and Recession of the Enlarged Clitoris with Preservation of the Glans: 
An Alternative to Amputation,” Journal of Urology 86, no. 1 (July) (1961).; Robert E. Gross, Judson 
Randolph, and John F. Crigler, “Clitorectomy for Sexual Abnormalities: Indications and Technique,” 
Surgery 59, no. 2 (1966).; Hendren and Crawford, “Adrenogenital Syndrome: The Anatomy of the Ano-
maly and Its Repair: Some New Concepts.” Gross, Randolph, and Crigler, “Clitorectomy for Sexual 
Abnormalities: Indications and Technique.”, Hendren and Crawford, “Adrenogenital Syndrome: 
The Anatomy of the Anomaly and Its Repair: Some New Concepts.”, Lattimer, “Relocation and 
Recession of the Enlarged Clitoris with Preservation of the Glans: An Alternative to Amputation.” 
Verma, Singh, and ghai, “Adreno-Genital Syndrome.” 
53 De hoge dosis prednison die de tweeling kreeg voorgeschreven, wĳ kt af van eerdere aannames 
dat de dosis zo laag mogelĳ k gehouden moest worden.
54 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Susan, 1 Juni (Amsterdam: 2004).

PROEF 1



“DAAR WERD VROEGER HELEMAAL NIET OVER GESPROKEN” 179

toenmalige geslachtsanatomie vermannelĳ kt te noemen. Ze vraagt zich 
nog steeds af waarom met haar niet is overlegd. Zĳ  was degene die ermee 
had moeten leven en daarom had haar mening belangrĳ k geweest moeten 
zĳ n, ook al was ze maar vĳ f. Dat dit niet is gebeurd, ziet zĳ  in het licht van 
de tĳ dsgeest. Toen zĳ  jong was, werd met haar en haar zusje niet gesproken 
over de details van adrenogenitaal syndroom. De tweelingen werden naar 
de gang gestuurd wanneer een arts met hun moeder sprak. Hun moeder 
vertelde weer aan haar kinderen wat zĳ  begrepen had en “Veel was dat 
niet”. Susan zegt hierover: “Wĳ  zĳ n eigenlĳ k de beginnelingen van de AGS. 
Vroeger kwam het natuurlĳ k ook wel voor, maar ja, dat werd stil gehouden, 
daar werd vroeger helemaal niet over gesproken. Er zĳ n vast meer kinderen 
die het hebben gehad, maar dat werd weggestopt.”55

De behandeling van de tweelingen Susan en Jennefer kan in de sfeer van 
het denken over gender, gedrag en identiteitsvorming, eind jaren zestig, 
gezien worden. De herinneringen aan hun jeugd en volwassenwording 
worden gedomineerd door de gevolgen van het gebrek aan stresshormonen, 
de medicatie, de aandacht voor hun geslachtsanatomie en vooral het gebrek 
aan voorlichting. Hun werd verteld dat ze “iets aan de bĳ nieren” hadden 
en daarom “anders” waren. Omdat ze samen “anders” waren, vonden ze 
steun bĳ  elkaar. “Maar echt de familie en anderen begrepen dat helemaal 
niet. Die dachten alleen: ‘Die stomme, lelĳ ke, dikke tweeling’.”56 Susan 
en Jennefer herinneren zich een voortdurende strĳ d met hun moeder en 
stiefvader en de pesterĳ en van kinderen en volwassenen met betrekking 
tot hun overgewicht. Zĳ  leerden dat zĳ  moeilĳ kheden met seks moesten 
verwachten, geen kinderen konden krĳ gen en daarom later niet konden 
trouwen. Toen hun moeder een kennis vertelde dat Susan geopereerd was, 
bleek binnen een mum van tĳ d de hele buurt het te weten. Kinderen pestten 
de tweelingen met hun “piemel”. Een buurvrouw vroeg de dan zesjarige 
Susan even naar haar toe te komen. Ze wilde dat Susan haar broek uit deed 
zodat zĳ  het met eigen ogen kon zien. Hun moeder schrok hier zo van dat 
haar houding nog meer beschermend werd, wat de tweeling weer als streng 
en beperkend ervoer.

Nog steeds informeerde het culturele taboe op “hermafroditisme” de toon 
in de medische publicaties. In een invloedrĳ ke Amerikaanse publicatie uit 
1969 beschreven de artsen Christopher Dewhurst en Ronald Gordon de 
“doodsangst” van de ouders van het “misvormde” kind dat zonder medische 

55 Ibid.
56 Ibid.
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interventies gedoemd was op te groeien als een “seksuele freak”.57 De twee-
lingen herinneren hoe zĳ  zich door gebrek aan informatie en de genitale 
correctie “freaks” waren gaan voelen. Hun ervaringen laten zien dat in de 
jaren zestig het medisch ingrĳ pen in de vorm van normalisatie van het 
genitale uiterlĳ k steeds vroeger plaats vond. Een eenduidig protocol was 
hiervoor weliswaar nog niet herkenbaar in de medische publicaties.

De jaren 1960 beziend, illustreert het overgewicht van de tweeling dat de 
geneeskunde nog moest experimenteren met de juiste dosis van prednison. 
Maria herinnert zich van deze jaren dat zĳ  een geheim had waar alleen 
in het ziekenhuis over gepraat mocht worden. Maria werd in medische 
context behandeld als een beroemdheid die interessant genoeg was om 
colleges over te geven, maar daarbuiten was het een taboe. Deze situatie 
installeerde voor haar de paradox van een secret stardom. Ook blĳ kt uit de 
medische publicaties dat tot einde 1960 de meest gebruikte chirurgische 
techniek de amputatie van de clitoris was. Randolph en Hung verklaarden 
het gebruik van deze drastische maatregel in 1970: “Het is bewezen dat de 
clitoris niet essentieel is voor seksueel functioneren.”58 Maar omdat Ran-
dolph en Hung wel een “relatie” tussen de clitoris en seksuele bevrediging 
erkenden, stelden zĳ  een nieuwe operatieve techniek voor waarbĳ  de clitoris 
verlegd en verborgen kon worden.59 Ondanks dat er geen consensus was 
over het beste tĳ dstip van de operatie, noch over de specifĳ ieke techniek van 
de ingreep, “verplaatsing” of “amputatie” van de clitoris, was een algemene 
consensus over het doel van de operatie wel aanwezig: de genitaliën “moeten 
gecorrigeerd”.60

Kortom, het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol begon vorm te 
krĳ gen. Operatief ingrĳ pen en geheimhouding kenmerken de herinneringen 
van de vertellers. In het volgende decennium van 1970 zou ook de derde pĳ ler 
van het Money protocol ervaren worden: de genderspecifĳ ieke opvoeding.

57 Christopher J. Dewhurst and Ronald R. Gordon, The Intersexual Disorders (London: Balliere, 
Tindall & Cassell, 1969). geciteerd in Anne Fausto Sterling, Sexing the Body, Gender Politics and 
the Construction of Sexuality (New York: Basic Books, 2000).(p. 46-47)
58 “For female babies born with an enlarged clitoris, total clitorectomy has become an established 
procedure. It has been shown that the clitoris is not essential for adequate sexual function, but its 
preservation would seem to be desirable if this could be achieved while maintaining satisfactory 
appearance and function.” Randolph and Hung, “Reduction Clitoroplasty in Females with Hyper-
trophied Clitoris.” p. 224
59 “Yet the clitoris clearly has a relationship to erotic stimulation and to sexual gratifĳication, 
and its presence is desirable, even in patients with intersexual anomalies, if that presence does 
not interfere with cosmetic, psychological, social and sexual adjustments.” Ibid. p. 230
60 A.J.C. Hufffstadt, “Surgical Correction of the External Genitalia in Girls with Congential Adrenal 
Hyperplasia,” British Journal of Plastic Surgery 40, no. 2 (1967). 
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5.5 1970-1980 “Met auto’s mag je niet spelen, je mag alleen 
met poppen spelen”

Ava werd eind jaren zestig thuis geboren. Na haar geboorte brachten haar 
ouders haar naar een academisch ziekenhuis omdat zĳ  niet wisten of zĳ  
een jongen of een meisje was. Een chromosoom onderzoek wees uit dat zĳ  
vrouwelĳ ke geslachtschromosomen (46 XX) had en de zoutverliezende vorm 
van adrenogenitaal syndroom. Overeenkomstig het protocol dat in de jaren 
zestig was ontstaan, werd Ava op haar vierde geopereerd om haar clitoris 
te verkleinen. Het is Ava niet duidelĳ k of bĳ  die operatie clitorectomie, am-
putatie van (een deel) van de clitoris, of clitoroplastiek, het hervormen van 
de clitoris was toegepast. Sinds de jaren zeventig was het amputeren van de 
clitoris vervangen door een scala aan technieken die onder verzamelnaam 
clitoroplastiek vielen.

Hufffstadt sprak in 1975 bĳ voorbeeld niet meer over clitorectomie maar 
over “reconstructie van de vagina”.61 Hĳ  wĳ dde samen met een aantal 
collega’s een publicatie aan de chirurgische aspecten bĳ  de behandeling van 
kinderen met een geslachtsvariatie. Hierin stelde hĳ  dat de vergrote clitoris 
“gereduceerd” of “verplaatst” “moest” worden.62 De aard van het ingrĳ pen en 
de toepasbare techniek hing volgens hem af van de mate waarin de clitoris 
gegroeid was. Constateerde een chirurg dat de vergroeiing van de clitoris 
meeviel, dan kon rustig gewacht worden met de interventies. Niettemin 
adviseerde Hufffstadt zĳ n collega’s om bĳ  meisjes met een “zeer grote fallus 
met lange schacht en forse glans” toch “onverbiddelĳ k tot amputeren” over te 
gaan. Het verlies van het orgaan en de functie daarvan, was minder erg dan 
“meisjes een erectiel en soms pĳ nlĳ k, maar in ieder geval gênant abnormaal 
groot onderdeel van hun uitwendig genitaal te laten behouden”.63

Met vier foto’s laat Hufffstadt zĳ n chirurgische techniek voor een clito-
rectomie zien.64 Op de eerste foto wordt de clitoris van een vĳ fĳ jarig meisje 
uitgestrekt met een pincet. De foto ernaast toont de operatiewond, die in 
een rechte lĳ n richting de vaginale opening is gehecht. De “geamputeerde” 
clitoris ligt op een witte doek op de buik. De laatste twee foto’s laten de 
genitaliën van het meisje drie maanden na de operatie zien. Het bultje op 
de plek waar de buitenste schaamlippen samenkomen wordt aangeduid 
met de term “pseudoclitoris”. Deze was gevormd door een lapje huid over 

61 Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen.
62 Ibid.(p. 84)
63 Ibid.(p. 92)
64 Ibid. p. 94
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de stomp van het geamputeerde zwellichaam te hechten. De foto’s en het 
onderschrift van Hufffstadt illustreren hoe de toename van medische en 
chirurgische technieken betrefffende het uiterlĳ k van genitaliën invloed 
had op de normen die aan dat uiterlĳ k gesteld werden. Een te grote clitoris 
moest geamputeerd, maar geen clitoris was ook vreemd, vandaar dat met 
behulp van een stukje huid een bultje werd gevormd.

Het optimale-gender-voor-opvoeding-protocol waarin operaties, geheim-
houding een belangrĳ ke rol speelden, zĳ n in de herinneringen tot de jaren 
zeventig duidelĳ k herkenbaar in de herinneringen van Maria, Jennefer 
en Suzanne. De derde pĳ ler van het protocol, de invloed van opvoeding 
op genderidentiteit, seksualiteit en genderrolgedrag wordt herkenbaar in 
de jaren zeventig. De Amerikaanse psycholoog John Money en de psy-
chiaters John Hampson en Joan Hampson publiceerden in de jaren 1970 
over de psychosociale beïnvloeding van genderidentiteit, genderrolgedrag 
en seksuele oriëntatie.65 Onder invloed van het optimale-gender-voor-
opvoeding-protocol werd de sturende invloed van de arts en de ouders op 
genderrolgedrag en genderidentiteit belangrĳ ker. Ouders werd aangeraden 
hun dochters met adrenogenitaal syndroom specifĳ iek als meisjes op te voe-
den en tomboy gedrag af te remmen. Money en de Amerikaanse psychiater 
Anke Erhardt hadden namelĳ k in 1968 “tomboy gedrag” geconstateerd bĳ  
een groep van vĳ ftien meisjes met adrenogenitaal syndroom.66 Zĳ  schreven 
dit gedragspatroon toe aan de prenatale invloeden van androgenen.67 
Tegenwoordig wordt dit weer tegengesproken.68

Voor Ava bleef het onduidelĳ k hoe het precies zat met het uiterlĳ k van 
haar externe genitaliën. Nu nog laat het zich moeilĳ k in taal uitdrukken. 
“En dat ik natuurlĳ k lichamelĳ k gezien geen vrouwelĳ ke kenmerken... 

65 Zie Hoodsftukken 1 en 2 en zie onder andere: Fausto Sterling, Sexing the Body.(p. 45-48)
66 Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”. (p. 31); 
Anke A. Erhardt, R. Epstein, and John Money, “Fetal Androgens and Female Gender Identity in the 
Early-Treated Androgenital Syndrome,” Johns Hopkins Medical Journal, no. 122 (1968).
67 Dit is opmerkelĳ k omdat Money vooral bekend was geworden met ontelbare publicaties over 
variaties in de geslachtsdiffferentiatie waarin de psychosociale invloeden op gendervorming 
centraal stonden. Zie hoofdstuk 1 en 2
68 “Our knowledge is limited and we are unable yet to predict which patients will develop gen-
der identity problems and which will not.”A.B. Dessens and P.T. Cohen-Kettenis, “Genderrol En 
Genderidentiteit Bĳ  Geslachtsdiffferentiatiestoornissen,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, 
no. 3 (2008), Arianne B. Dessens, Froukje M.E. Slĳ per, and Stenvert L.S. Drop, “Gender Dysphoria 
and Gender Change in Chromosomal Females with Congenital Adrenal Hyperplasia,” Archives of 
Sexual Behavior 34, no. 4 (2005). p. 395 Zie ook: Dessens and P.T. Cohen-Kettenis, “Genderrol En 
Genderidentiteit Bĳ  Geslachtsdiffferentiatiestoornissen,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, 
no. 3 (2008),
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nou goed, ik was me bewust dat ik lichamelĳ k toch niet hetzelfde was.” 
Haar moeder zag haar niet als haar kind, herinnert Ava zich, omdat ze 
“niet specifĳ iek een jongen dan wel een meisje was”. Over haar anders zĳ n 
werd thuis niet gepraat, maar het werd wel met negatieve boodschappen 
benadrukt. Vooral haar aan de genderdichotomie gerelateerde gedrag werd 
in de gaten gehouden. Ze herinnert zich dat ze geen speelgoedauto mocht 
aanraken: “Daar mag je niet mee spelen, je mag alleen met poppen spelen.”

Ook Jennefer had een voorkeur voor “jongensdingen”. Zĳ  verschilde hierin 
duidelĳ k van haar zus. “Ik vond de dingen leuk die niet bĳ  meisjes hoorden. 
Ik vond het raar hoe meisjes speelden. Ik vond het irritante kinderen.”69 
Jennefers gedrag werd niet geaccepteerd door haar leeftĳ dsgenoten, ze werd 
gepest. Ze kwam door haar afkeer van “meisjesdingen” in conflict met haar 
omgeving en zodoende ook met zich zelf. Vanaf haar twaalfde was ze met “de 
dood” bezig. Nu herkent ze daarin dat ze depressief was en dood gaan een 
mogelĳ ke oplossing daarvoor had kunnen zĳ n. Ook herkent ze nu dat het 
gevoel geen meisje te willen zĳ n mede was ingegeven door de boodschap dat 
ze “anders” was. Ze denkt dat een stigma medeverantwoordelĳ k was voor de 
verwarring die ze had over haar genderidentiteit en haar genderrolgedrag. 
“Ja, je bent anders. Dit is anders en dat is anders. Dan ga je als kind een 
bepaald stigma meekrĳ gen en daar ga je ook naar handelen. Dat was in 
mĳ n geval ook zo en ik ging daarom dat stoere gedrag ontwikkelen. Ik wist 
zelf niet meer wie ik was op een gegeven moment omdat ik zulke negatieve 
signalen kreeg.”70 Jennefer vindt dat zĳ  als kind is gestigmatiseerd. En zĳ  
vindt dat de artsen hiervoor medeverantwoordelĳ k waren omdat niet met 
haar of haar zus gepraat werd. Ze betreurt het dat hen nooit een gesprek is 
aangeboden en dat zĳ  niet geïnformeerd werden over de mogelĳ ke symp-
tomen van adrenogenitaal syndroom en bĳ werkingen van hun medicĳ nen.

In de jaren zeventig veranderde het medisch protocol ten aanzien van 
adrenogenitaal syndroom op verschillende punten. Alle aspecten, zowel 
de gevolgen van het cortisol- en aldosterontekort als de gevolgen van de 
androgeenoverproductie werden nu zo snel mogelĳ k gemedicaliseerd. 
Toename in kennis over het juiste medicĳ ngebruik maakte het mogelĳ k 
kinderen met adrenogenitaal syndroom en zoutverlies in leven te houden. 
Toename in chirurgische technologie maakte het mogelĳ k kinderen op 
steeds vroegere leeftĳ d te opereren. Het optimale-gender-voor-opvoeding-
protocol was in de westerse wereld standaard geworden. De verregaande 
medicalisering van alle aspecten van adrenogenitaal syndroom weerklonk 

69 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Jennefer, 1 Juni (Amsterdam: 2004).
70 Ibid.

PROEF 1



184 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

in Hufffstadts woorden toen hĳ  in 1975 schreef: “Een pasgeborene mag het 
ziekenhuis niet verlaten, voordat de beslissing omtrent zĳ n [sic] geslacht is 
genomen.”71 Een eigen stem aangaande de ervaringen met adrenogenitaal 
syndroom verdween met het steeds jonger medisch ingrĳ pen in geval van 
adrenogenitaal syndroom.

Marjorie, die eind jaren zeventig werd geboren heeft dan ook aanmer-
kelĳ k andere ervaringen dan haar oudere lotgenoten. Gezien zĳ  erg ziek 
was, werd adrenogenitaal syndroom met zoutverlies bĳ na onmiddellĳ k 
na de geboorte vastgesteld. Na een week werd het ook duidelĳ k dat zĳ  
geen jongen, maar een meisje was. Een operatie om het uiterlĳ k van haar 
externe genitaliën te veranderen, werd al vroeg in haar leven uitgevoerd. 
Ze weet niet wanneer, omdat ze te jong was zich iets herinneren. Ze kan 
zich wel voorstellen dat het “even raar” was geweest voor haar ouders en 
haar familie dat ze pas na een week wisten dat zĳ  een meisje was, maar 
verder vindt ze dit geen noemenswaardig onderwerp.72 Ze weet wel dat ze 
vanaf haar geboorte tot haar veertiende rond de twintig keer opgenomen 
is geweest in het ziekenhuis. Als gevolg van het tekort aan aldosteron en 
cortisol werd ze regelmatig ernstig ziek en raakte ze ook een aantal malen 
in coma. Gelukkigerwĳ s had ze een kinderarts in het academisch ziekenhuis 
in de buurt. De endocrinoloog stond altĳ d voor haar en haar ouders klaar. 
Ook voor spoedgevallen konden ze hem bereiken. Ze omschrĳ ft de arts 
als “steun en toeverlaat” en vertelt dat zĳ  en haar ouders houvast hebben 
ervaren, omdat hĳ  expert was op het gebied van adrenogenitaal syndroom.

Voor Marjorie betekende het hebben van het adrenogenitaal syndroom 
eigenlĳ k alleen dat ze medicĳ nen moest slikken omdat ze anders zou over-
lĳ den. Ze kon er goed mee leven. De verblĳ ven in het ziekenhuis vond ze 
aangenaam. Ze herinnert zich dat ze “lekker tv [kon] kĳ ken” en dat iedereen 
aardig voor haar was. Haar ouders raakten betrokken bĳ  de oprichting van 
een steungroep voor ouders van kinderen met adrenogenitaal syndroom. 
Mede hierdoor waren zowel haar ouders als zĳ zelf uitgebreid voorgelicht 
over de gezondheidsrisico’s, de juiste medicĳ nen en het gebruik daarvan. 
Ze “fĳ ietste eigelĳ k overal makkelĳ k overheen [sic]”,vindt ze zelf en het enige 
is dat ze op moet letten hoe ze zich voelt en of ze haar medicatie daarop 
aan moet passen. Voetballen en verre reizen maken zĳ n haar passies. Het 
interview met Marjorie is aanzienlĳ k eerder klaar dan dat met de anderen. 
Eigenlĳ k al na vĳ f minuten zegt ze, “Nou, dat was het wel zo’n beetje, wat 
wil je nog meer weten?”

71 Hufffstadt, ed., Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen. (p. 51)
72 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Marjorie, 24 Mei (Amsterdam: 2003).
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5.6 1980-1990 “Als de operaties achter de rug zĳ n, dan is 
alles normaal”

In de jaren zeventig trachtten Ava’s ouders haar gewicht en haar jongensach-
tige gedrag met harde hand te corrigeren. De gewelddadige manier waarop 
haar ouders haar disciplineerden markeren haar jeugdherinneringen. Ava 
had, net als de tweelingen, overgewicht. Haar artsen en ouders wisten toen 
nog niet dat dit een gevolg was van de medicĳ nen en schreven haar een dieet 
voor waarover een voortdurende strĳ d werd gevoerd. Toen Ava veertien was, 
besloot ze dat het genoeg was: “Dit is geen leven.”, en liep weg van huis. Haar 
reisdoel was een grote stad, een paar uur reizen van haar dorp. De weg in 
deze stad had ze van tevoren uit haar hoofd geleerd. Jonge mensen uit de 
kraakbeweging namen haar onder hun hoede en bĳ  hen mocht ze in huis 
wonen. “Geweldig! Heerlĳ ke week gehad. Daar zat ik bĳ  allemaal vreemde 
mensen die blowtjes rookten en die me mee naar de kroeg namen. Er werd 
echt op mĳ  gepast.”73 Ava was door haar ouders als vermist opgegeven en 
werd gezocht door de politie, die daarvan melding maakte op televisie. 
Gezien haar leeftĳ d en het feit dat bĳ  haar signalement vermeld werd dat 
zĳ  niet zonder haar medicĳ nen kon, besloten haar nieuwe vrienden haar 
te melden bĳ  de politie. Ava werd echter niet opgehaald door haar ouders. 
De thuissituatie was onhoudbaar geworden en de instanties besloten haar 
uit huis te plaatsen. Ava vermoedt dat een familielid van de gewelddadige 
thuissituatie melding had gedaan bĳ  de kinderbescherming. Zĳ  denkt nu 
dat haar moeder nooit heeft kunnen wennen aan het feit dat zĳ  “anders” 
was.74 Bovendien, zo leerde zĳ  later, wisten haar ouders in die tĳ d, net als 
zĳ , niets over adrenogenitaal syndroom en was het nog niet bekend dat de 
medicĳ nen het overgewicht veroorzaakten.

In een politiecel wachtte Ava op een plek in een opvangtehuis voor 
jongeren. Het werd een inrichting voor kinderen met psychische problemen, 
ook al las ze later in haar rapporten, dat zĳ  geen specifĳ ieke psychische 
problemen had. Wel was opgemerkt dat ze bĳ zonder gesloten was. In de 
jeugdinrichting werd Ava voorbereid op een tweede operatie aan haar 
externe genitaliën. Haar clitoris was sinds de eerste operatie doorgegroeid 
en een correctie van de ligging van haar vagina en plasbuis was nodig. Ava 
vertelt dat ze het zich allemaal liet gebeuren zonder zich af te vragen wat 
ze precies had. Na een paar jaar, toen ze oud genoeg was om begeleid op 
kamers te gaan wonen, meldden haar ouders zich weer. Tot dan toe hadden 

73 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Ava, 4 Mei 2003/ 21 November 2004 (2003).
74 Ibid.
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zĳ  haar alleen korte bezoeken gebracht, waarbĳ  ze hen met “meneer” en 
“mevrouw” moest aanspreken. Nu wilden ze graag dat ze weer thuis kwam 
wonen. Achteraf gezien, denkt Ava dat haar ouders meer begrip kregen 
omdat ze nu ook contact hadden met ouders van andere kinderen met 
adrenogenitaal syndroom.

In 1984 rondde Slĳ per haar promotieonderzoek naar genderrolgedrag 
en genderidentiteit bĳ  meisjes met adrenogenitaal syndroom af.75 Een van 
de conclusies die Slĳ per formuleerde, was dat meisjes met adrenogenitaal 
syndroom meer waardering hadden voor “het spelen met auto’s”, en vaker 
de wens uitten jongen te zĳ n. Slĳ per schreef dit evenwel niet uitsluitend toe 
aan de prenatale invloed van androgenen, zoals Money en Erhardt dat in 
1968 nog deden. Uit haar onderzoek bleek dat meisjes met adrenogenitaal 
syndroom eerder minder “meisjesachtig” waren dan “tomboy”, en dat dit 
gezien moest worden als een gevolg van chronisch ziek zĳ n. Meisjes met 
diabetes bleken ook minder “meisjesachtige” antwoorden te geven op de 
testvragen van Slĳ per. Ook bleek uit haar onderzoek dat hoe jonger de meis-
jes waren opgenomen in het ziekenhuis, “hoe meer zĳ  naar de jongeskant 
scoren op de Sophiatest”.76 Wat precies meisjesachtig of jongensachtig was, 
werd uiteraard gedefĳinieerd aan de hand van tĳ delĳ ke opvattingen. Geen 
interesse in trouwen of kinderen krĳ gen werd door Slĳ per omschreven als 
“Lager scoren”, dus meer jongensachtig. Op Slĳ pers genderidentifĳ icatietest 
was tevens de vraag te vinden hoe een meisje het zou vinden om later 
minister te worden. Tegenwoordig zouden wĳ  het antwoord daarop niet 
meer als genderspecifĳ iek ervaren. Net zo min als de keuze voor twee van 
de vier mogelĳ kheden voor een baan: Een vrouw die een kindje voorleest, 
een vrouw met een uniform, een vrouw die de was ophangt en een typende 
vrouw.77

In de Nederlandse academische ziekenhuizen werd sinds de jaren 1970 
de klinische behandeling van meisjes met adrenogenitaal syndroom, en 
die van andere kinderen met geslachtsvariaties vanuit een interdisciplinair 
team georganiseerd. Dat team werd “het genderteam” genoemd en bestond 
naast een psychotherapeut uit een endocrinoloog, een kinderchirurg, een 
kinderuroloog en een geneticus. In 1986 zette het genderteam waar Slĳ per 
toebehoorde de reacties en verwerkingsstrategieën van de ouders van 

75 Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”. (p. 140)
76 Ibid. p. 149
77 “Sophia gendertest”. Ibid. p. 157
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kinderen met een atypische geslachtsanatomie sinds 1979 uiteen.78 In haar 
proefschrift had Slĳ per namelĳ k geconcludeerd dat het jongensachtige 
gedrag van meisjes met adrenogenitaal syndroom mede werd veroorzaakt 
door de twĳ fel van de ouders over de gender van hun kinderen. Volgens het 
multidisciplinaire team reageerden “alle” ouders “hevig geëmotioneerd” op 
de atypische geslachtsanatomie van hun kinderen. Ook raakten zĳ  in de 
war van de tegenstrĳ dige berichten die zĳ  van de hulpverleners te horen 
kregen. “Alle ouders waren diep geschokt bĳ  het vernemen van de afwĳ king 
na de bevalling. Hun verwarring was des te groter omdat hulpverleners 
elkaar tegenspraken in hun bevindingen en adviezen. De ene dokter zei: 
“Het is een jongen.” De andere dokter zei: “Het is een meisje.”. De ene dokter 
adviseerde absolute geheimhouding, de andere dokter adviseerde volledige 
openheid.”79

Ondanks dat Slĳ per en haar team er alles aan wilden doen verwarring 
over de gender van de kinderen te voorkomen, werden geslachtsvariaties 
onveranderlĳ k omschreven als “afwĳ king” en “stoornis”. Bovendien 
werden de ouders “irreële angsten” toegeschreven dat hun kind door de 
geslachtsvariatie ook “afwĳ kend” seksueel gedrag zou gaan vertonen zoals 
“homoseksualiteit, transseksualiteit en sadisme”. Hiertegenover werden 
de tot tevredenheid stellende resultaten gezet van meisjes met een ge-
slachtsvariatie die met hun uiterlĳ k bezig waren en heteroseksueel gedrag 
vertoonden: “Zĳ  zĳ n thans zeer vrouwelĳ k en smaakvol gekleed. Eén heeft 
een vriendje, de andere is af en toe verliefd op een jongen, maar heeft een 
uitgesproken mannelĳ ke beroepskeus.”80 Desalniettemin is opvallend dat 
uit een tabel in Slĳ pers proefschrift duidelĳ k wordt dat ouders het genitale 
uiterlĳ k van hun dochters minder positief evalueerden ná de operaties. Tien 
procent had het uiterlĳ k van de vagina van hun dochter met adrenogenitaal 
syndroom en zoutverlies als gewoon ervaren. 40 procent had twĳ fel gehad 
en 50 procent vond het op een penis lĳ ken. Na de operatie had de helft 
van de ouders het uiterlĳ k als “niet normaal vrouwelĳ k” beschreven.81 De 
ouders van meisjes met het adrenogenitaal syndroom zonder zoutverlies 

78 De eerdere termen “mannelĳ k of vrouwelĳ k pseudo-hermafroditisme” en “interseksuali-
teit” waren vervangen door de term “ontwikkelingsstoornissen van de geslachtsorganen”. De 
verschillende variaties in de geslachtsdiffferentiatie van de 38 kinderen op wie het onderzoek 
was gebaseerd, werden niet genoemd, noch gediffferentieerd. Froukje M. E. Slĳ per et al., “Psy-
chosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De Geslachtsorganen,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986).
79 Ibid. p. 1556 Cursief toegevoegd.
80 Ibid. p. 1558
81 Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”. p. 79-80

PROEF 1



188 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

had voor de operatie bĳ  50 procent twĳ fel en 50 procent geen twĳ fel bestaan. 
Maar 100 procent van de ouders vonden het resultaat na de operatie “niet 
normaal vrouwelĳ k”.

Nadat Ava weer thuis ging wonen, was haar jongensachtige gedrag geen 
strĳ dpunt meer. Zonder problemen rondde ze haar middelbare school 
af. Tot haar verbazing hadden haar ouders ook geen problemen met haar 
keuze voor een technische studie. Toch hield Ava zich niet aan het medisch 
regime. “Het ging helemaal niet goed. Ik slikte wel medicĳ nen, maar ik 
was opgehouden met controles. Ik zat in een ontkenningsfase. Over wat de 
aandoening inhield, daar had ik geen idee van. Mĳ n ouders hadden daar 
niets over verteld. En alle artsen die ik tot dan toe had gezien, hadden me 
ook niets uitgelegd. Mĳ n moeder had me ooit, toen ik twaalf was, verteld 
dat ik iets had en dat ik er daardoor niet helemaal als een meisje uitzag, 
maar daar hield het wel mee op.”82 De medische literatuur bevestigde het 
gebrek aan informatie. Ouders gaven aan dat zĳ  hun dochters niet over 
de genitaal operaties, of eventuele verwarring over of ze jongen of meisje 
waren, hadden verteld. Sterker nog, de dochters waren volgens Slĳ per niet 
op de hoogte van “de afwĳ king die er geweest was of er nog was aan het 
genitaal”. De vraag is of een ‘onopgemerkte afwĳ king’ wel een ‘afwĳ king’ 
kan zĳ n gezien het gaat om een normatieve invulling van het uiterlĳ k van 
geslachtsdelen. In de Nederlandse medische literatuur werd inderdaad ook 
met name afgeraden de kinderen iets te vertellen: “Zolang de puberteit nog 
niet bereikt is, heeft het voorlichten van het kind over de aandoening een 
ondermĳ nende invloed op het zelfgevoel.”83

Jennefer en ook Susan gingen steeds meer hun eigen weg. Met de jaren, 
groeide Jennefer over de verwarring over haar genderidentiteit en genderrol-
gedrag heen. Ze ging meer praten met vriendinnen en op haar zeventiende, 
toen ze de overstap maakte van kinder- naar volwassenengeneeskunde 
leerde ze voor het eerst hoe haar lichaam in elkaar stak en hoe haar repro-
ductieve organen werkten. Jennefer begon zich te realiseren dat het gevoel 
“anders” te zĳ n, niet per se inhield dat ze geen meisje was. Susan had meer 
moeite met haar lichaam en haar seksualiteit. Haar moeder had haar verteld 
dat ze “heel moeilĳ k met een jongen naar bed kon”. De boodschap dat haar 

82 Heesch, Levensverhaal Interview Ava, 4 Mei 2003/ 21 November 2004.(p. 8)
83 Slĳ per, “Genderrol Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”, Froukje 
M. E. Slĳ per et al., “Pasgeborenen Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De Vrouwelĳ ke 
Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering Aan De Ouders,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 
132, no. 41 (1988). p. 1895
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lichaam niet geschikt was voor penetrerend geslachtsverkeer maakte haar 
onzeker en ze durfde geen intieme contacten aan te gaan met jongens.

De tweelingzussen kregen in hun jeugd een vertekend beeld van 
adrenogenitaal syndroom via hun moeder die, zo stellen zĳ  achteraf, de 
risico’s slecht had begrepen. Thuis werd voortdurend benadrukt dat ze 
erg ziek waren en met alles op moesten passen. Jennefer besloot dan ook 
vroeg om op zich zelf te gaan wonen, waarbĳ  ze gesteund werd door haar 
vriendje en zĳ n familie. Maar toen ze zich met haar vriendje verloofde, 
waarschuwde een familielid de schoonfamilie voor haar “ziekte” en raadde 
het af met haar te trouwen omdat ze nooit een “normaal” leven zou kunnen 
leiden. Jennefer schrĳ ft deze actie nu toe aan het gebrek aan kennis die 
het familielid over adrenogenitaal syndroom had. Beide zussen hadden 
ondertussen succesvolle carrières en niet veel later dan haar zus werd ook 
Jennefer verliefd op een man met wie zĳ  voor het eerst haar seksualiteit 
kon ontdekken en haar leven ging delen.

Maria had een arts gevonden die ze volledig vertrouwde en bĳ  wie ze 
zich in goede handen voelde. Toen hĳ  haar vroeg mee te doen aan een 
onderzoek naar een nieuw medicĳ n, leek haar dit een goed idee. Maar 
na hevige bloedingen en een aantal onderzoeken werd bĳ  Maria baar-
moederhalskanker geconstateerd. Baarmoeder en eierstokken werden 
weggehaald. De medicĳ nen zĳ n daarna nooit op de markt gekomen, vertelt 
ze. Achteraf hoorde ze van haar arts dat haar dosis te hoog was en dat de 
testratten ook baarmoeder en eierstokkanker hadden ontwikkeld. Maria 
heeft nu het gevoel, ook al kan dat niet bewezen worden, dat ze door het 
experimentele medicĳ n kanker heeft gekregen. Ze ervaart het als “enorme 
pech” en het is het enige moment in haar verhaal dat ze niet optimistisch 
over de gevolgen van adrenogenitaal syndroom praat. Ze noemt het nu 
een “lĳ densweg”.

De ervaringen van Maria, Susan, Jennefer en Ava in de jaren 1980 komen 
op veel punten overeen. Het slechte contact met hun ouders, de geringe 
voorlichting over adrenogenitaal syndroom van hun artsen, problemen 
met de medicatie en de schaamte voor hun lichaam of gedrag. In Ava’s 
ervaringen is een opstand tegen het medisch protocol waarin gendersturing 
en geheimhouding een belangrĳ ke rol speelden te herkennen. Haar daden 
zoals het weglopen van huis, bleven echter zonder gevolgen. Ook in het 
opvangtehuis werd zĳ  zonder al te veel uitleg onderworpen aan een tweede 
correctieve operatie en kreeg nauwelĳ ks voorlichting. De herinneringen van 
al deze vrouwen worden gekenmerkt door isolement, ‘anders-zĳ n’ en gebrek 
aan kennis over adrenogenitaal syndroom. Er was geen culturele inbedding, 
noch lotgenotencontact en bovendien werd de toegang tot medische kennis 
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bemoeilĳ kt door een asymmetrisch kennisregime dat ervoor moest zorgen 
dat zĳ , noch hun omgeving, hun vrouwelĳ ke gender zouden betwĳ felen.

De herinneringen van Marjorie staan hiermee in contrast. Zĳ  groeide on-
danks haar fragiele gezondheid zorgeloos op. Ook een vaginareconstructie 
in haar vroege puberteit onderging zĳ  zonder problemen. Ze kan het zich 
ook niet meer precies herinneren. “Ja, want ze zeiden; ‘Het kan nu, maar 
je kunt ook zeggen van ik wil dit nog niet want ik wil pas over een paar 
jaar.’ Dus ik zei: ‘Doe nu maar want dan is alles gereed en klaar [lacht]. 
Dan ben ik er vanaf.’ Dat was eigenlĳ k de laatste keer geloof ik dat ik in 
het ziekenhuis heb gelegen, vĳ f dagen of een week. Volgens mĳ  was dat 
het laatste jaar van de middelbare school, of toch het tweede jaar? Nou 
ja, ik weet het niet meer.”84 Marjorie kan zich ook niet meer voor de geest 
halen of ze is voorgelicht door een psycholoog zoals het protocol in de jaren 
tachtig voorschreef. Een spiegeltje waarmee ze haar genitaliën kon bekĳ ken 
verschĳ nt voor haar geestesoog. Lachend vertelt ze: “Nee, ik geloof niet dat 
ik was voorgelicht over de operatie. Ik weet het eigenlĳ k niet meer. Volgens 
mĳ  niet. Misschien wel dat me even van te voren werd gevraagd wat ik 
ervan vond en zo. Ik geloof... ja, nou weet ik het niet meer… Zoveel indruk 
heeft het niet gemaakt dus. Nee, ik kan het me niet meer herinneren maar 
er komt wel iets… Iets met zo’n spiegel erbĳ , maar ik weet niet zeker of dat 
daarvoor was toen.”

Misschien zĳ n Marjorie’s herinneringen ten onder gegaan in de veelheid 
aan ziekenhuisopnamen waarbĳ  ze kampte met ernstige gezondheidspro-
blemen als gevolg van zoutverlies. Haar onproblematische representatie 
van haar herinneringen kan ook gezien worden als een gevolg van de 
steun en openheid waarmee ze door haar ouders en arts is benaderd. Het 
kan echter ook een manier zĳ n om het vele ziek-zĳ n en een ingrĳ pende 
operatie als vaginoplastiek, waarvoor twee maanden revalidatie gerekend 
kunnen worden, hanteerbaar te maken. “Over het leven met adrenogenitaal 
syndroom. Ik voel me niet echt ziek en mensen zien het ook niet aan je. Als 
ik vertel dat ik altĳ d pillen moet slikken omdat ik anders dood ga, kĳ ken ze 
me echt heel verbaasd aan. Ikzelf heb er geen moeite mee. Het is gewoon 
gewenning ja. [lacht] Ja, dat is mĳ n visie op adrenogenitaal syndroom.”

Een bĳ komend gevolg van het feit dat Marjorie het leven met het adreno-
genitaal syndroom zo “normaal” mogelĳ k voorstelt, en overal niet te lang 
bĳ  stilstaat, er niet door, maar “overheen fĳ ietst”, is dat ze zich ook niet heeft 

84 Heesch, Levensverhaal Interview Marjorie, 24 Mei.
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verdiept in de details van de conditie.85 Het verschil tussen adrenogenitaal 
syndroom met-zoutverlies en adrenogenitaal syndroom zonder-zoutverlies 
kan ze niet aangeven en of het nu erfelĳ k is weet ze eigenlĳ k ook niet meer 
zo goed. Ze weet dat ze, als ze het zou willen begrĳ pen, op internet zou 
kunnen nazoeken, maar daar heeft ze geen behoefte aan gehad tot nu toe. 
Ze herhaalt in haar uitleg van het adrenogenitaal syndroom steeds dat 
ze als ze geen medicĳ nen slikt, doodgaat. Vervolgens benadrukt ze vaak 
dat alles heel normaal is. “Het is in het begin natuurlĳ k vreemd de vraag 
of “het” een jongen of een meisje is, normaal is het natuurlĳ k één van de 
twee. Maar ik zou zeggen, later is alles normaal, [lacht], ja. Ik zou zeggen: 
‘Nu is het raar maar als het kind een jaartje of 7 of 8 is dan is het allemaal 
normaal. Misschien wel eerder bĳ  3 of 4 jaar. Als de operaties in het begin 
achter de rug zĳ n dan is eigenlĳ k alles normaal. Het is gewoon een normaal 
kind dat medicĳ nen moet slikken.’ Ik zou zeggen: ‘Geen paniek!’ Het is in 
het begin lastig maar later is het gewoon normaal.”

5.7 1990-2000 “Voor een groep mensen kan de geboorte niet 
verborgen blĳ ven”

Eind jaren 1980 maakte een buurvrouw Martine erop attent dat de clitoris 
van haar 4-jarige dochter zichtbaar was in haar zwembroek en raadde haar 
aan naar een dokter te gaan. Martine schrok vreselĳ k toen zĳ  erachter 
kwam dat haar dochter door het tekort aan het stresshormoon cortisol 
en zouthormoon aldosteron vier jaar in levensgevaar was geweest.86 Ze 
herinnert zich haar totale paniek bĳ  het horen van de diagnose: zonder 
medicĳ nen kans op fatale shocktoestand. De endocrinoloog legde haar uit 
wat het inhield, maar ze kon zich, toen ze weer met haar dochter buiten 
stond, alleen “iets met een brandend stuk hout” en de term “21 hydroxylase” 
voor de geest halen. Het feit dat haar dochter zonder medicĳ nen al vier jaar 
door het oog van de naald was gekropen, brak haar op. Door het overlĳ den 
van een dierbaar familielid, stond zĳ  al niet sterk in de schoenen en de 
zorgen om haar dochters gezondheid die ook snel een operatie aan haar 
externe genitaliën onderging, deed haar de das om. Ze was overspannen. 
Haar dochter, Maya was geen makkelĳ ke kleuter. Maya had last van woe-
deaanvallen en dat vroeg veel energie. Ondertussen probeerde Martine te 

85 “Overheen fĳ ietsen” is een contaminatie van ergens doorheen fĳ ietsen, iets makkelĳ k voor 
elkaar krĳ gen en ergens overheen lopen, iets negeren.
86 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Maya’s Moeder, 6 Mei (Amsterdam: 2004).
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begrĳ pen wat “21 hydroxylase” precies was. Dit was niet makkelĳ k omdat 
ze ondanks dat ze een medisch zakwoordenboek had, niets over deze term 
in de bibliotheken van de ziekenhuizen die ze met Maya bezocht, kon 
vinden. Tot ze er achter kwam dat de conditie van haar dochter klassiek 
adrenogenitaal syndroom met zoutverlies werd genoemd. Met deze term 
werd het ook makkelĳ ker in contact te komen met andere ouders-van en 
ervaringen en kennis uit te wisselen.

Slĳ per had al in haar proefschrift uit 1984 geconcludeerd dat ouders 
moeite hadden met het verwerken van de informatie over hun kind met 
een “interseks conditie”. Het interdisciplinaire genderteam uit Rotterdam 
schreef dit later in 1992 evenwel niet toe aan de zorg om de gezondheid 
van hun kind, maar aan de atypische geslachtsanatomie: “De confrontatie 
met de ambigue genitaliën en de discrepantie van genotype en fenotype is 
een enorme schok voor de ouders die moeilĳ k te accepteren is.”87 Echter, 
uit Martines verhaal blĳ kt dat de schrik niet voortkwam uit het uiterlĳ k 
van haar dochters genitaliën, dat was haar niet eens opgevallen. “Ze heeft 
altĳ d een grote clitoris gehad. Ik dacht, de een meer en de ander minder. 
Ja! Weet ik veel!”, vertelt ze lachend. Haar schrik en overspannenheid was 
volgens haar het gevolg van de gedachte dat haar dochter al die tĳ d zonder 
medicĳ nen in levensgevaar had verkeerd. Bovendien maakte ze zich ern-
stige zorgen over de genitaaloperatie die haar dochter moest ondergaan, 
gezien haar breekbare gezondheid.

Begin jaren negentig lag in de medische publicaties over adrenogeni-
taal syndroom de nadruk op een medische oplossing voor de atypische 
geslachtsanatomie van het kind. In deze context raadde het Rotterdamse 
team in 1994 aan de ouders te adviseren hun omgeving niet op de hoogte te 
stellen van de geslachtsvariatie van hun kind. Onbegrip van de omgeving 
kon de situatie voor de ouders verergeren, hadden zĳ  geleerd. “Echter”, 
erkende het team, “voor een kleine groep mensen kan de geboorte niet 
verborgen worden.” Waarschĳ nlĳ k onbedoeld, komt dit advies erop neer 
dat het verbergen van het kind, de oplossing voor de schrik bĳ  de ouders 
was. Het genderteam erkende desalniettemin dat je niet voor iedereen je 
kind kon verbergen en daarom adviseerden ze de ouders de werkelĳ kheid 
net iets anders voor te stellen. In dat geval raadden zĳ  de ouders aan hun 

87 “The confrontation with the ambiguous genital and the discrepancy between genotype 
and phenotype is an enormous shock for the parents, that is difffĳ icult to accept.” Froukje M. E. 
Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital Development Assigned the Female Sex: Parent 
Counseling,” Journal of Sex Education and Therapy 20, no. 1 (1994).(p. 9) 
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omgeving te vertellen dat het kind in het ziekenhuis lag “omdat er iets 
verkeerd is met de urineleider”.88

Het advies stond in de traditie van het optimale-gender-voor-opvoeding-
protocol, waarin het kind zo eenduidig mogelĳ k opgevoed moest worden. 
De gedachte dat ouders niet in staat waren een kind met ambigue genitaliën 
te accepteren en dat zĳ  in emotionele verwarring verkeerden, was niet 
typisch Nederlands. Vele medische publicaties over interseksualiteit be-
nadrukten het vermeende drama voor de ouders. Of de schrĳ vers van het 
artikel nu chirurgen, endocrinologen of psychologen waren, die ene zin 
bleef herhaald worden: voor ouders is het vreselĳ k als hun kinderen geen 
“normale” genitaliën hebben.89

Ouders werd niet geleerd dat het uiterlĳ k van hun kind een variatie 
op de medische norm was, maar eerder een onwenselĳ ke afwĳ king die 
verzwegen en medisch genormaliseerd diende te worden. Over het omgaan 
met de dagelĳ kse medicatie en gezondheidsrisico’s werd niets gemeld in 
Nederlandse medische publicaties. Echter, Martine had juist grote behoefte 
aan advies over hoe je kind op te voeden, gezien de kans op een fatale 
zoutverliescrisis, de overgevoeligheid voor stress, het gebruik van de me-
dicĳ nen en het leren leven met een chronische ziekte. Kinderen met het 
adrenogenitaal syndroom hebben meer last van stemmingswisselingen 
als gevolg van positieve en negatieve spanning, zoals veroorzaakt door 
feestjes of examens. Het is dan mogelĳ k de dosis medicĳ nen preventief iets 
te verhogen. Pas toen ze in contact kwam met een georganiseerde groep 

88 “However, for a small group of people the birth cannot be hidden. The parents then have a 
problem as what they can say. Usually we suggest that they use the following explanation: The 
child is in the hospital because there is something wrong with the urinary tract.” Ibid. (p. 11) 
cursief is toegevoegd.
89 Zie bĳ voorbeeld: Ricardo Azziz et al., “Congenital Adrenal Hyperplasia: Long-Term Results 
Following Vaginal Reconstruction,” Fertility and Sterility 46, no. 6 (1986), Elizabeth Bing and 
Esselyn Rudikofff, “Divergent Ways of Coping with Hermaphrodite Children,” Medical Aspects of 
Human Sexuality, no. December 1970 (1970), Mariano Castro-Magana, Moris Angulo, and Platon 
J. Collipp, “Management of the Child with Ambiguous Genitalia,” Medical Aspects of Human 
Sexuality 18, no. 4 (1984), Patricia K. Donahoe, “The Diagnosis and Treatment of Infants with 
Intersex Abnormalities,” Pediatric Clinics of North America 34, no. 5 (1987), Slĳ per, “Genderrol 
Gedrag Bĳ  Meisjes Met Congenitale Adrenogenitale Hyperplasie”, Slĳ per et al., “Pasgeborenen 
Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De Vrouwelĳ ke Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering 
Aan De Ouders.”, Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De 
Geslachtsorganen.”, Harry M. Spence and Terry D. Allen, “Genital Reconstructin in the Female 
with the Adrenogenital Syndrome,” British Journal of Urology 45 (1973). Ricardo Azziz, Didier 
Dewailly, and David Owerbach, “Nonclassic Adrenal Hyperplasia: Current Concepts,” Journal 
of Clinical Endocrinology and Metabolism 78, no. 4 (1994).
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ouders-van en ervaringen kon uitwisselen met andere ouders, kreeg ze hier 
meer handigheid in.

Martines dochter, Maya, omschrĳ ft zichzelf als iemand die overal “ja” te-
gen zegt.90 Zĳ  vond in haar opgroeien steun bĳ  haar moeder, die nog steeds 
altĳ d meegaat naar de controles in het ziekenhuis. Voor Maya betekent het 
hebben van het adrenogenitaal syndroom dat zĳ  voortdurend moe is. Ze 
heeft haar dosis medicĳ nen al tot de helft afgebouwd, en ook heil gezocht 
in alternatieve geneeskunde maar de vermoeidheid is er nog steeds en dat 
terwĳ l ze “nog zo véél te doen” heeft.

Ook betekent het hebben van het adrenogenitaal syndroom voor Maya 
dat ze vroeger een “piepklein piemeltje” had. “Heel normaal”, vindt ze dat 
en ze schaamt zich er ook niet voor. Maar toen ze het op de lagere school 
een vriendinnetje vertelde, ondervond ze de gevolgen van de vooroordelen 
die volgens haar met het adrenogenitaal syndroom te maken hebben. Het 
vriendinnetje vertelde namelĳ k het verhaal in gewĳ zigde vorm door waarbĳ  
Maya tot een meisje was “omgebouwd” omdat haar ouders geen jongen wil-
den. Toen op de middelbare school dit verhaal weer kwam bovendrĳ ven was 
Maya boos en teleurgesteld. Om de roddel uit de wereld te helpen besloot ze 
haar klasgenoten te informeren over het adrenogenitaal syndroom. “Toen 
heb ik voor de klas verteld dat mĳ n bĳ nieren niet goed werken waardoor 
die geen cortisol aanmaken en dat ik daarvoor medicĳ nen krĳ g. Maar ik 
heb niet verteld dat ik teveel androgenen aanmaak. Niet dat ik me daarvoor 
schaam maar mensen vinden het raar als je dat vertelt. Ik vind het sowieso 
raar dat mensen dat raar vinden. Ja, want het is gewoon iets heel normaals. 
Maar als je zegt dat je te veel mannelĳ ke hormonen aanmaakt, lĳ kt het 
alsof de mensen zich schamen omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren 
omdat ze daar meteen wat achter denken.”91

In haar onderhandeling met de roddels en vooroordelen die haar ge-
slachtsvariatie omgeven zet Maya het ‘rare’ om in het ‘normale’. Dat wat an-
deren raar vinden, is “gewoon iets heel normaals”. Tegelĳ kertĳ d bestempelt 
Maya de normatieve gedachte dat een piemeltje of mannelĳ ke hormonen 
raar zĳ n, zelf als raar. Toch voegt ze zich voorlopig naar het normenstelsel 
van de pubers uit haar klas, omdat ze geen zin heeft in een confrontatie 
met hun normatieve invullingen van haar lichaam en geslachtsvariatie.

90 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Maya, 6 Mei (Amsterdam: 2004).
91 Ibid. In het geval Maya’s medicatie goed is afgesteld, maakt haar bĳ nier geen overschot 
aan androgenen meer aan. Wellicht bedoelt Maya hier dat haar bĳ nier tot de diagnose AGS op 
haar vierde wel meer androgenen produceerde waardoor haar clitoris was doorgegroeid. Het “ik 
maak teveel androgenen aan” zou dan een eufemisme kunnen zĳ n voor het atypische uiterlĳ k 
van haar externe genitaliën.
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Het verschil in de ervaringen van de oudere en jongere generatie is 
duidelĳ k. De oudere generatie was een aanzienlĳ k langere periode niet 
voldoende geïnformeerd over hun ziektegeschiedenis en geslachtsanatomie. 
Ava rondde halverwege de jaren negentig haar studie af. Nog steeds had 
ze nauwelĳ ks kennis over het adrenogenitaal syndroom. Ze had het weg-
gestopt, legt ze uit en vermeed artsen. Haar medicĳ ngebruik regelde ze 
zelf. Als ze dacht eventueel extra medicĳ nen nodig te hebben, spaarde ze 
die op uit haar vaste dosis. Als ze niet onder een controlebezoek uit kon, 
zei ze dat alles prima ging, zodat ze snel weer buiten stond. Nu vindt ze dat 
ze zichzelf in die tĳ d medisch verwaarloosd heeft. Aan het einde van haar 
studie raakte ze bevriend met een student medicĳ nen die haar overhaalde 
toch een medische controle te ondergaan. Er werd een vernauwing van 
haar vagina geconstateerd. Dit was geen nieuws voor Ava, die allang had 
ontdekt dat geslachtsgemeenschap of het inbrengen van een tampon niet 
mogelĳ k was. De betrokken gynaecoloog wilde bĳ  Ava een endoscopie 
uitvoeren. Maar door de hevige pĳ n lukte het niet met een scoop via haar 
vagina de baarmoeder te bekĳ ken. Geïrriteerd besloot de arts dat Ava een 
andere keer terug moest komen zodat zĳ  bĳ  een volgende controle onder 
narcose gebracht kon worden. Maar toen Ava zich op het afgesproken 
tĳ dstip meldde, bleek er geen afspraak te zĳ n en keerde zĳ  onverrichte 
zake terug naar huis. Ze besloot er verder niet meer over na te denken.

Ava vertrok naar het buitenland voor haar werk. De benodigde medicĳ -
nen had ze voor deze tĳ d weer opgespaard. In het buitenland probeerde 
ze, gebruik makend van het internet, informatie op te zoeken over haar 
conditie. Voor het eerst leerde ze wat het adrenogenitaal syndroom was en 
dat het in verband werd gebracht met andere geslachtsvariaties die onder 
de noemer “interseksualiteit” vielen. Ze kon zich vooral goed herkennen in 
wat op de website van de Intersex Society of North America (ISNA) werd 
geschreven. De ISNA pleitte voor openheid en voor culturele acceptatie van 
“interseksualiteit”, en voor erkenning voor de schaamte, stigma en trauma 
en de medicalisering van genderrolgedrag, genderidentiteit en de atypische 
geslachtsanatomie.92 Ava raakte geïnteresseerd in deze zienswĳ ze en ver-

92 www.isna.org; Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Management of Intersexua-
lity: Guidelines for Dealing with Persons with Ambiguous Genitalia.,” Archives of Pediatric and 
Adolescent Medicine 151 (1997). 1046-50.; J. M. Schober, “Quality-of-Life Studies in Patients with 
Ambiguous Genitalia,” World Journal of Urology 17, no. 4 (1999).; William G. Reiner, “Assignment 
of Sex in Neonates with Ambiguous Genitalia,” Current Opinions in Pediatrics 11, no. 4 (1999).; 
Milton Diamond and Keith H. Sigmundson, “Sex Reassignment at Birth: A Long Term Review and 
Clinical Implications,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 150 (1997). J. M. Schober, 
“Early Feminizing Genitoplasty or Watchful Waiting,” J Pediatr Adolesc Gynecol 11, no. 3 (1998), J. 
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zamelde alle publicaties op het gebied van het adrenogenitaal syndroom en 
“interseksualiteit” die ze kon vinden. Het sterkte haar in haar overtuiging 
dat ze niet de enige was die door een variatie in de geslachtsdiffferentiatie 
ook anders was gaan kĳ ken naar de strikte tweedeling tussen mannen en 
vrouwen. “Ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige kan zĳ n op de wereld 
die er op deze manier over denkt, die deze gevolgen heeft gehad van deze 
aandoening.”93

Sindsdien is Ava intensief bezig haar eigen leven te herwaarderen in 
het licht van de nieuwe kennis. De details van haar conditie gingen haar 
interesseren en ze zocht contact met lotgenoten. Ava kreeg het inzicht dat 
het afwĳ ken van de norm tot stand kwam in een medisch kader en dat er 
ook andere denkkaders over geslacht en gender bestonden, waarin zĳ  niet 
per defĳ initie uitgesloten of afgewezen werd. “Dat is cultureel. Je moet er 
als vrouw uitzien, je moet een meisje zĳ n. Ik heb zelf ook altĳ d het beeld 
gehad dat ik pas goed genoeg was, als ik er ook zo uit zag. Maar ik begin me 
langzamerhand te realiseren dat ik dat helemaal niet wil. Dat het misschien 
helemaal niet de oplossing is. Dat mĳ  dat niet meer of minder gelukkig 
maakt dan ik nu ben.”

Met de toename in kennis in de jaren 1990 over het medicĳ ngebruik en 
de genetica nam het adrenogenitaal syndroom de gedaante aan van een 
erfelĳ ke afwĳ king op het gen dat verantwoordelĳ k is voor de aanmaak 
van 21-hydroxylase. De medische zorg werd steeds beter afgestemd op 
wat een chronische ziekte is gaan heten. Tegelĳ kertĳ d werden nieuwe 
stemmen gehoord, zoals die van de Amerikaanse pressiegroepen, die kri-
tiek leverden op de regulatie van het geseksueerde leven en voor het eerst 
lotgenotencontact mogelĳ k maakten via internet. Door de kritiek van de 
ISNA op de verregaande medische normalisering van gender en het uiterlĳ k 
van genitaliën, konden sommige vrouwen afstand nemen van de medische 
normalisering. Door het gebruik van het internet werd het makkelĳ ker 
informatie en lotgenoten te vinden. Dit nam niet weg dat, door de afwezig-
heid van een bredere culturele inbedding en acceptatie en de algemene 
onbekendheid met geslachtsvariaties, het proces van het ontworstelen 
aan de medische normalisering van vrouwelĳ kheid moeizaam verliep. De 
ene vrouw wilde alles weten, de andere had geen behoefte meer kennis te 

M. Schober, “A Surgeon’s Response to the Intersex Controversy,” J Clin Ethics 9, no. 4 (1998), Justine 
M. Schober, “Feminizing Genitoplasty for Intersex,” in Pediatric Surgery and Urology: Long Term 
Outomes, ed. Mark D. Stringer, et al. (London: W. B. Saunders, 1998). Froukje M. E. Slĳ per, “Clitoral 
Surgery and Sexual Outcome in Intersex Conditions,” in The Lancet (2003).
93 Heesch, Levensverhaal Interview Ava, 4 Mei 2003/ 21 November 2004.
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vergaren. Over de hormoondisbalans kon nu makkelĳ ker gepraat worden, 
over het atypische uiterlĳ k van de genitaliën en de eventuele chirurgisch 
ingrepen echter niet.

Halverwege de jaren 1990 was een nieuwe dynamiek ontstaan Mede 
door verhalen van de Amerikaanse leden van de ISNA op internet. Nu werd 
niet meer gesproken van “misvormingen”, maar eerder van “ziekte”.94 De 
norm voor vrouwelĳ k uiterlĳ k en gedrag bleef ongewĳ zigd. De medische 
intentie was het genezen van een afwĳ king van de norm, het efffect was 
het herbevestigen van die norm. Als gevolg hiervan konden de vrouwen 
hun eigen ervaringen vaak alleen binnen het medisch normatieve discours 
verwoorden en maar ten dele afstand van nemen van de gestelde norm voor 
vrouwelĳ kheid en heteroseksualiteit.

Kennis over adrenogenitaal syndroom bleef voor de vertellers een 
schipperen tussen wat wel en niet verteld kan of mag worden, wat wel of 
niet geweten kan of mag worden. Claire, een leeftĳ dsgenoot van Marjorie, 
bĳ voorbeeld weet alles over het juiste medicĳ ngebruik, bezoekt zo veel 
mogelĳ k verschillende artsen om haar medicatie zo goed mogelĳ k af te 
stellen zodat ze in staat blĳ ft haar favoriete sport, voetballen, op semi-
professioneel niveau vol te kunnen houden. Maar, waar het forse litteken op 
haar onderbuik vandaan komt, weet ze desondanks niet en ze vraagt er haar 
artsen of ouders ook niet naar.95 Met leeftĳ dsgenootjes met adrenogenitaal 
syndroom is ze nog nooit in contact geweest. Dit kan liggen aan het feit dat 
het lotgenotencontact in Nederland met name gericht was op ouders-van.

5.8 2000-2012 Zĳ n ‘vermannelĳ kte meisjes’ jongens?

Ava vond naast de website van de ISNA ook de website van de vereniging 
waarbĳ  ouders van kinderen met adrenogenitaal syndroom zich aangeslo-
ten hadden: De Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten 
(NVACP). Omdat Ava nu meer wist over het adrenogenitaal syndroom en 
besefte dat een goede medische begeleiding belangrĳ k was, besloot zĳ  terug 
te keren naar Nederland om een goede arts te zoeken. Via de NVACP leerde 
ze bovendien een paar andere vrouwen met adrenogenitaal syndroom 
kennen. Samen zetten zĳ  zich sindsdien in voor onderling contact voor 
volwassen vrouwen met het adrenogenitaal syndroom. Susan en Jennefer 

94 Dungen and Mĳ nders, Een Volwassen Leven, Met Ags, Dungen and Mĳ nders, Mĳ n Kind Heeft 
Ags.
95 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Claire, 20 Mei (2006).

PROEF 1



198 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

ontdekten het bestaan van de NVACP bĳ  toeval. Een wereld aan informatie 
over medicĳ ngebruik en gezondheid ging voor hen open. Ze leerden over 
hun bĳ nieren en de hypofyse en dat de medicĳ nen ook de stemmingswis-
selingen veroorzaakten waar ze beiden last van ondervonden. Ook leerden 
ze hoe de cortisolaanmaak precies werkt. De bĳ nieren maken dit `s nachts 
aan. Om hun bĳ nieren niet onnodig aan het werk te zetten moet je ook in 
de nacht medicĳ nen slikken, leerden ze nu.

Mede door de oprichting van patiëntenorganisaties, de ontsluiting van 
medische publicaties op het internet en de negatieve uitkomsten van de 
eerste langetermĳ nonderzoeken gingen ook artsen en psychologen zich 
vragen stellen bĳ  de normatieve gevolgen van het medische protocol dat 
sinds de jaren 1950 gevoerd werd. Een polemiek over het corrigeren van 
de uitwendige genitaliën kwam op gang. Sommigen artsen dachten ten 
onrechte dat de ISNA een “derde sekse” voorstond. Anderen dachten dat 
de verschillende patiëntenorganisaties in Nederland vertegenwoordigd 
werden door zielige mensen, die de pech hadden dat de juiste chirurgi-
sche technieken in het verleden nog niet voorhanden waren geweest.96 
Maar in 2003 publiceerde een Brits medisch team de resultaten van het 
eerste langetermĳ nonderzoek naar de chirurgische ingrepen.97 Het team 
concludeerde dat er geen reden was positief te zĳ n over de “verbeterde” 
chirurgische technieken. Zowel clitorectomie, als clitoroplastiek hadden 
bĳ  hun onderzoeksgroep onherstelbare schade aangericht. Het team stelde 
dat de slechte langetermĳ nresultaten het gevolg konden zĳ n van de matige 
anatomische kennis van de clitoris. Alle vrouwen die aan het onderzoek 
meededen, hadden een meetbare ongevoeligheid van hun externe genitaliën 
en hadden moeite met - of hadden geen orgasmen. Sommige van de vrou-
wen hadden clitorectomie ondergaan. Van twee respondenten vermeldde 
het medisch dossier clitoroplastiek, maar bĳ  nader onderzoek bleek de 
toegepaste techniek onder clitorectomie te vallen.98

96 Veldwerkonderzoek 2001-2003
97 C. L. Minto et al., “Clitoral Surgery and Sexual Outcome in Intersex Individuals,” The lancet 
362, no. 9379 (2003).; Minto et al., “The Efffect of Clitoral Surgery on Sexual Outcome in Indivi-
duals Who Have Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia: A Cross-Sectional Study.” Zie 
ook: Catherine Minto et al., “Management of Intersex,” The Lancet 358, no. 9298 (2001), Catherine 
L. Minto et al., “Long Term Sexual Function in Intersex Conditions with Ambiguous Genitalia,” 
Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology 14, no. 3 (2001).
98 Zie ook Nederlands onderzoek: Slĳ per, “Clitoral Surgery and Sexual Outcome in Intersex 
Conditions.”, Nike M.M.L. Stikkelbroeck et al., “The Long Term Outcome of Feminizing Genital 
Surgery for Cogenital Adrenal Hyperplasia: Anatomical, Functional and Cosmetic Outcomes, 
Psychosexual Development, and Satisfaction in Adult Female Patients,” Journal of Pediatric 
Adoloscence and Gynecology 16, no. 5 (2003).
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Als gevolg van dergelĳ ke publicaties ontstond een kenniscrisis in de prak-
tĳ k van chirurgisch ingrĳ pen in geval van een atypische geslachtsanatomie 
bĳ  meisjes met het adrenogenitaal syndroom. Sommige artsen stelden voor 
de meest “vermannelĳ kte” meisjes dan maar net als in veel Islamitische 
landen, als jongens op te voeden.99 In Turkĳ e bĳ voorbeeld werd tot dan 
toe ongeveer eenderde van de kinderen als jongen opgevoed, conform de 
culturele voorkeur voor mannelĳ k nageslacht.100 Maar onder invloed van 
de westerse visie, probeerde kinderendocrinoloog Hüsoyin Özbey de als 
jongens aangewezen kinderen met XX-geslachtschromosomen, als meisjes 
te beschouwen en zodoende ook te opereren.

Opvallend is dat Özbey in 2004, 10 jaar na de uitkomst van de fraude 
nog steeds Money’s aanname dat kinderen na tweeëneenhalf jaar niet 
meer van gender konden veranderen, volgde.101 Zodoende konden er maar 
negen van de 23 als jongens opgevoede kinderen de vrouwelĳ ke gender 
“hertoegewezen” krĳ gen. De overige 12 kinderen waren conform de on-
bewezen aanname al te oud en bĳ  hen werd “geschikte vermannelĳ king 
reconstructiechirurgie” toegepast.102 In deze publicatie werd wel naar 
testisimplantaten verwezen, maar wat er met de baarmoeder en ovaria werd 
gedaan, bleef onvermeld. Bĳ  twee van de als jongen opgevoede kinderen, 
werd “een gestoord lichaamsbeeld” geconstateerd, als gevolg van de korte 
lichaamslengte, de behoefte aan testesprotheses, beschadigde externe 
genitaliën en kleine penis.103 Twee van de jongens hadden een ontwikkeling 
doorgemaakt naar vrouwelĳ k genderrolgedrag. Alle 12 personen waren 
niet op de hoogte van hun conditie en zĳ  uitten ontevredenheid met hun 
kennis over hun medische en chirurgische situatie. De conclusie luidde 
vervolgens dat het een groot probleem was om kinderen na een bepaalde 
leeftĳ d een gender toe te wĳ zen, vooral omdat de ouders een sterke voorkeur 

99 Jannetje Koelewĳ n, “Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel 
Worden Geopereerd,” NRC Handelsblad 23 juli, 2005.
100 N. Kandemir and N. Yordam, “Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Review of 273 
Patients,” Acta Pædiatrica 86, no. 1 (1997), V. Sripathi et al., “Gender Reversal in 46 XX Congenital 
Virilizing Adrenal Hyperplasia,” British Journal of Urology 79, no. 5 (1997). Hüsoyin Özbey, Da-
rendeliler, Fayza, Kayserili, Hüyla, Korkmazlar, Ümran en Salman, Tansu, “Gender Assignment 
in Female Congenital Adrenal Hyperplasia: A Difffĳ icult Experience,” BJU International 94, no. 3 
(2004).
101 Zie hoofdstukken 1 en 2.
102 “appropriate masculinizing reconstructive surgery” Özbey, “Gender Assignment in Female 
Congenital Adrenal Hyperplasia: A Difffĳ icult Experience.”
103 Op de details werd niet ingegaan. Het bleef onduidelĳ k hoe de externe genitaliën beschadigd 
waren geraakt en wat daar precies mee bedoeld werd.
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hadden voor een zoon en er serieuze problemen konden ontstaan in de 
genderidentifĳ icatie en het zelfbeeld van de kinderen.

Terwĳ l men in Turkĳ e de kinderen met “46 XX-adrenogenitaal syndroom” 
vaker als meisje ging opvoeden, begon men in Nederland te experimenteren 
met de mogelĳ kheid deze kinderen juist weer als jongen op te voeden.104 Eind 
jaren 1990 hadden artsen van het genderteam van het AMC nog een rechts-
zaak aangespannen tegen ouders van Turkse afkomst die hun eerst geborene 
met 46 XX-adrenogenitaal syndroom als jongen wilden opvoeden.105 In 2005 
echter, maakte de Utrechtse uroloog Tom de Jong melding van de toewĳ zing 
van de mannelĳ ke gender aan een kind met adrenogenitaal syndroom en 
XX-geslachtschromosomen. De ouders hadden al drie dochters en wilden nu 
graag een zoon. Andere Nederlandse deskundigen vonden dit weer absoluut 
ontoelaatbaar omdat de kinderen als meisje wel vruchtbaar waren en als 
jongen niet.106 In de Turkse publicaties en Nederlandse verslaggeving bleef 
onvermeld of de als jongen opgevoede deelnemers aan het onderzoek later 
ingelicht werden over hun XX-chromosomen patroon en de aanwezigheid 
en mogelĳ ke verwĳ dering van vrouwelĳ ke voortplantingsorganen.

Door verontrustende uitkomsten van medisch langetermĳ nonderzoek 
naar de “correctieve” operaties, en gender(her)toewĳ zing kwam de medi-
sche aanpak van het adrenogenitaal syndroom in de jaren 2000 ter discussie 
te staan. Medische publicaties spraken elkaar tegen en het was onduidelĳ k 
welk paradigma over de vorming van genderidentiteit gevolgd moest 
worden. Enerzĳ ds werd nog steeds vast gehouden aan het optimale-gender-
voor-opvoeding-protocol waarbĳ  genderspecifĳ ieke opvoeding, vroegtĳ dige 
operaties en geheimhouding de pĳ lers waren. Anderzĳ ds verschoof de 
oriëntatie naar oude en nieuwe kennis over de prenatale invloeden op de 
hersenstructuur en zelfbeschikkingsrecht en het recht op informatie.

De “correctieve” chirurgie was onder vuur komen te liggen door medisch 
langetermĳ nonderzoek en door kritiek van voormalige patiënten, maar een 
alternatief werd niet mogelĳ k geacht.107 Het bleek in medische vertogen 

104 Monique Snoeĳ en, “De Derde Sekse,” NRC Handelsblad, no. 10 mei (2003).; Jannetje Koelewĳ n, 
“Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden Geopereerd,” NRC 
Handelsblad, 23 juli 2005.
105 Veldwerkonderzoek 2000-2006. De rechtzaak werd afgelast toen het tweede kind van deze 
ouders een jongen zonder Adreno Genitaal Syndroom bleek te zĳ n en zĳ  er geen moeite meer mee 
hadden ook een dochter te hebben.
106 Koelewĳ n, “Tussen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden 
Geopereerd.”
107 Cheryl Chase, “Afffronting Reason,” in Looking Queer: Image and Identity in Lesbian, Bisexual, 
Gay and Transgendered Communities, ed. Dawn Atkins (New York: Harrington Park Press, 1998), 
Cheryl Chase, “Genital Surgery on Children Below the Age of Consent: Intersex Genital Mutilation,” 
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onvoorstelbaar te wachten met correctieve ingrepen tot de kinderen zelf 
mee konden beslissen. Maar in 2005 erkende een vernieuwd Rotterdams 
genderteam onder leiding van Kinderchirurg Katja Wolfffenbuttel en kin-
derpsycholoog Arianne Dessens dat de negatieve evaluaties van correctief 
medisch ingrĳ pen door bĳ voorbeeld de ISNA niet meer zo gemakkelĳ k 
gediskwalifĳiceerd konden worden.108 De kritiek van de ISNA was vroeger nog 
afgedaan als niet representatief omdat de ISNA een onevenredige hoeveel-
heid “ontevreden patiënten” zou vertegenwoordigen. Nu realiseerde men 
zich dat de medische studies evenmin representatief waren geweest omdat 
juist patiënten met negatieve ervaringen medische langetermĳ nonderzoe-
ken vermeden. Medische evaluaties zouden daarom een te positief beeld 
geschetst kunnen hebben.

Correctieve chirurgie als bevestiging voor vrouwelĳ kheid werd deson-
danks niet betwĳ feld: “Voor de meeste kinderen die de vrouwelĳ ke gender 
toegewezen zĳ n, worden de genitaliën chirurgisch vervrouwelĳ kt ten einde 
de ontwikkeling van een stabiele vrouwelĳ ke identiteit te ondersteunen en 
om te voorzien in de capaciteit voor heteroseksuele geslachtsgemeenschap 
later in het leven.”109 Nog steeds werd genderidentiteit gezien als iets dat 
medisch toegewezen kon worden. Bovendien heerste de indruk dat een 
genderidentiteit stabiel diende te zĳ n en gestabiliseerd kon worden door 
het manipuleren van het genitale uiterlĳ k. De toekomstige seksualiteit werd 
nog steeds gereguleerd door de norm voor penetrerend, heteroseksueel 
geslachtsverkeer.

In 2008 werd een nieuwe operatietechniek geïntroduceerd: “Een vroege 
correctie van geviriliseerde uitwendige genitalia bĳ  meisjes met een Adreno 
Genitaal Syndroom door middel van een perineale externalisatie van de 
vagina met een omegaflap inlay, een anterieure clitoris en corporareductie is 
ons inziens een behandelstrategie die een goede kans biedt op een normale 

in Psychological Perspectives on Human Sexuality, ed. Lenore T. Szuchman and Frank Muscarella 
(New York: John Wiley and Sons, 2000), Cheryl Chase, “Rethinking Treatment for Ambiguous Ge-
nitalia,” Pediatric Nursing 25, no. 4 (1999), Cheryl Chase, “Surgical Progress Is Not the Answer to 
Intersexuality,” in Intersex in the Age of Ethics, ed. Alice Domurat Dreger (Hagerstown, Maryland: 
University Publishing Group, 1999), Cheryl Chase, “What Is the Agenda of the Intersex Patient 
Advocacy Movement?” in The endocrinologist (2003), Cheryl Chase, Morgan Holmes, and William 
Byne, “‘Cosmetic’: An Inappropriate Description of Clitoral Surgery,” (1996).
108 Dessens, Slĳ per, and Drop, “Gender Dysphoria and Gender Change in Chromosomal Females 
with Congenital Adrenal Hyperplasia.”
109 “In most children who are assigned the female gender, the genitals are surgically feminized in 
order to support the development of a stable female gender identity, and to provide the capacity 
for heterosexual intercourse later in life.” Ibid. (p. 390)
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seksuele ontwikkeling en gender identiteit.”110 Langetermĳ nonderzoek moet 
wachten omdat de 15 meisjes alleen nog heel jong waren.111 Vier jaar later, 
in 2012 publiceerde hetzelfde team de uitkomsten van het langetermĳ n-
onderzoek naar de genitale operaties van 40 volwassen vrouwen tussen de 
16 en 46. Het cosmetisch resultaat en het functioneren na de chirurgische 
ingrepen was niet goed.112

Is het een oplossing om chirurgische technieken die slecht geëvalueerd 
worden in langetermĳ nonderzoek te vervangen door technieken waarvan 
de efffecten op lange termĳ n niet bekend zĳ n? Wanneer de ‘nieuwe’ tech-
nieken over 30 jaar geëvalueerd kunnen worden, zullen deze misschien ook 
alweer verouderd zĳ n.

Ongeschreven normen voor vrouwelĳ k gedrag en vrouwelĳ k uiterlĳ k 
werden en worden ingezet om de diversiteit in genderidentiteit, uiterlĳ k 
en gedrag te “genezen”. De ervaringen van de vrouwen die een chirurgi-
sche vervrouwelĳ king van hun genitaliën hebben ondergaan, bleven in 
de medische publicaties buiten beschouwing. In de herinneringen van 
de vertellers van dit hoofdstuk komt echter naar voren dat ondanks het 
amputeren of modelleren van een doorgegroeide clitoris de herinnering aan 
het oorspronkelĳ ke uiterlĳ k blĳ ft. Sommige vrouwen illustreren dit door uit 
te leggen dat ze vroeger een “soort piemeltje” hadden, anderen herinneren 
zich dat hun genitaliën helemaal niet voor chirurgie in aanmerking hadden 
moeten komen. Vooral voor de oudere vertellers bleek de vertrouwensrelatie 
met ouders en artsen beschadigd door de als negatief en regulerend ervaren 
boodschappen omtrent hun lichaam en gedrag. Bovendien belemmerde de 
nadruk op het reguleren van hun genitale uiterlĳ k het zicht op de ingewik-
kelde details van een niet goed werkende bĳ nier en hypofyse. De vertellers 
hebben allemaal jarenlang moeten experimenteren met hun medicĳ nen 
en kampen desondanks zonder uitzondering met zware vermoeidheids-
verschĳ nselen. De drie oudste vertellers zĳ n hierom ook arbeidsongeschikt 

110 P.N.M.A. Rieu et al., “Reconstructieve Chirurgische Behandeling Bĳ  Meisjes Met Disorders of 
Sex Development,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008). p. 120
111 De meisjes waren geopereerd in de vierde tot zesde week na hun geboorte en de eerste evaluatie 
was bĳ  hun eerste verjaardag geweest.
112 Yvonne G. van der Zwan et al., “Severity of Virilization Is Associated with Cosmetic Appearence 
and Sexual Function in Women with Congenital Adrenal Hyperplasia: A Cross-Sectional Study,” 
Journal of Sexual Medicine 10, no. 3 (2012). N. Callens et al., “Do Surgical Interventions Influence 
Psychosexual and Cosmetic Outcomes in Women with Disorders of Sex Development?” ISRN En-
docrinology 2012 (2012), Nina Callens et al., “Long-Term Psychosexual and Anatomical Outcome 
after Vaginal Dilation or Vaginoplasty: A Comparative Study,” The Journal of Sexual Medicine 9, 
no. 7 (2012).
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verklaard. En de tweelingen hebben zich uiteindelĳ k moeten neerleggen 
bĳ  kinderloosheid.

Marjorie lĳ kt makkelĳ ker een plek te geven aan het hebben van het 
adrenogenitaalsyndroom. Misschien omdat haar ouders hun kennis met 
haar deelden en lotgenotencontact voor ouders-van organiseerden.113 “Het 
is niet anders! Ja, want als ik een meisje ben, dan ben ik een meisje. Dus ik 
heb er geen moeite mee. Het is alleen voor de ouders raar lĳ kt me. Als je 
dan een kind hebt en je weet niet of het een jongen of een meisje is. Maar 
ja, mĳ  maakt het niet uit. Ik heb er ook geen problemen mee. Het is niet 
dat ik tegen iedereen ga zeggen van vroeger dit en dat. Als ze vragen wat 
heb je dan. Dan zeg ik: ‘Mĳ n bĳ nieren werken niet goed.’ Verder vragen ze 
er ook niet naar.”114

5.9 1940-2012 “Ik vind dat ik me helemaal niet hoef te 
schamen”

Maria legt uit waarom zĳ  eventueel het taboe op het leven met het adreno-
genitaal syndroom zou willen doorbreken en waarom dit ook moeilĳ k voor 
haar is: “Mensen zĳ n hard, maar misschien kan een andere generatie er 
beter mee omgaan. Mĳ n ouders durfden nooit wat te zeggen, mĳ n broers en 
zussen mochten nooit wat weten. De buren mochten het zeker niet weten. 
Misschien komt er een generatie… Homo’s komen op tv en trouwen, het 
kan allemaal. Dus eigenlĳ k vind ik ook dat ik het mag vertellen aan mĳ n 
omgeving. Dat vind ik ook heel logisch. En ik vind ook helemaal niet dat ik 
me hoef te schamen.”115

Toch lĳ kt het zich-niet-schamen niet de oplossing voor het stigma dat 
adrenogenitaal syndroom omgeeft. Maria legt uit dat ze in haar openheid 
over adrenogenitaal syndroom niet een geheel vrĳ e keuze heeft. Zĳ  vindt 
namelĳ k ook dat zĳ  rekening moet houden met haar omgeving. “Kĳ k er 
wordt op televisie ook over travestie gesproken, over alles. Ik schaam mĳ  
daar niet voor. Ik ben zo geboren. Ik wil het wel naar buiten brengen. 
Laatst werd ik gevraagd voor een tv-programma, maar er zat iemand in 
de werkgroep [voor vrouwen met adrenogenitaal syndroom] die het voor 

113 In 2010 concludeert Cohen-Kettenis dat informatie bĳ draagt aan betere omgangsstrategieën 
voor de betrokkenen. P.T. Cohen-kettenis, “Psychosocial and Psychosexual Aspects of Disorders of 
Sex Development,” Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 24, no. 2 (2010).
114 Heesch, Levensverhaal Interview Marjorie, 24 Mei.
115 Heesch, Levensverhaal Interview Maria, 28 April.
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de buitenwereld geheim wilde houden en dat respecteer ik. Dat er mensen 
zĳ n die er niet over willen praten die het akelig vinden als het op tv zou 
komen, daar moet je ook begrip voor hebben.”116 Maria’s poging afstand te 
doen van het stigma op het hebben van het adrenogenitaal syndroom, komt 
in de knel door haar wens rekening te houden met anderen. Het stigma 
rond het adrenogenitaal syndroom verbindt Maria met het stigma rond 
homoseksualiteit en transseksualiteit. “Het gaat ook niet alleen om mĳ . 
Het gaat ook om die anderen die het liever voor zich willen houden, vooral 
in geval van adrenogenitaal syndroom. Ze zouden kunnen denken dat 
we vroeger jongetjes geweest zĳ n en dat we omgebouwd zĳ n. Dat heb je 
tegenwoordig ook allemaal. Je hebt mensen die zich om laten bouwen. Dat 
brengen ze dan heel gauw met elkaar in verband, dat is logisch.”117

In de doorkruising van de medische kennis en de ervaringkennis over 
adrenogenitaal syndroom heb ik mĳ  de vraag gesteld hoe de medische 
interventies zoals verbloemende terminologie, geheimhouding en chirurgie 
vrouwelĳ kheid normaliseerden en hoe dat werd ervaren door de vrouwen 
die ermee opgroeiden. Een van de uitkomsten is dat het culturele taboe 
en de navolgende medische normalisering van seksualiteit en het stigma 
op anders-zĳ n van grote invloed was op het leven met het adrenogenitaal 
syndroom. Normatieve invullingen van vrouwelĳ kheid werden in een 
asymmetrisch kennisregime gereguleerd. In dat regime werd de medische 
kennis afgeschermd voor leken en patiënten en later ook voor hun kritiek.

In de jaren 1940 tot 1960 was de medische kennis redelĳ k dynamisch door 
nieuwe inzichten in de endocrinologische details van het adrenogenitaal 
syndroom. Door afwezigheid van een internationaal protocol was de aard 
van medische interventies divers en vonden deze alleen op volwassen 
leeftĳ d plaats. Eind jaren 1960 kwam de medicalisering van het uiterlĳ k van 
de genitaliën en hormoonhuishouding op gang. Vanaf de jaren 1970 tot de 
jaren 1990 was een consolidatie van het optimale-gender-voor-opvoeding-
protocol te herkennen. Geheimhouding, medicalisering van genderiden-
titeit, genderrolgedrag, en ‘correctie’ van de uiterlĳ ke genitaliën op zeer 
jonge leeftĳ d, werden over het algemeen als juist medisch handelen gezien. 
Langetermĳ nonderzoeken naar de efffecten van de correctieve chirurgie en 
medicĳ ngebruik waren in deze decennia door geheimhouding niet mogelĳ k. 
De gevolgen van het medisch protocol waren onder andere dat de vertellers 
met adrenogenitaal syndroom een buitengewoon gebrekkig inzicht hadden 
in hun conditie en hun medicĳ ngebruik.

116 Ibid.
117 Ibid.
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Het taboe op de met het adrenogenitaal syndroom in verband gebrachte 
“afwĳ kingen van het geslachtsleven” en “homoseksualiteit” weerklinkt in 
de herinneringen van de vertellers van dit hoofdstuk. Met name het taboe 
op het overschrĳ den van grenzen tussen mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid, 
ontnam de vrouwen die het betrof het zicht op hun conditie, hun stem en de 
mogelĳ kheid van lotgenotencontact. Vrouwen dienden liever geen kennis 
te hebben over adrenogenitaal syndroom en de daarmee geassocieerde 
geslachtsvariaties. Hoe deze vrouwen dan toch uitdrukking konden geven 
aan ervaringen die niet voldeden aan de norm voor vrouwelĳ kheid, getuigt 
van moedige, maar niet altĳ d geslaagde pogingen afstand te nemen van 
het taboe de schaamte en het stigma. In de levensverhalen kwam dit tot 
uiting in verschillende gradaties van (willen) weten en niet (willen) weten, 
willen vertellen en niet (willen of kunnen) vertellen. Sommigen wisten bĳ -
voorbeeld jarenlang niet de naam van hun conditie, anderen hadden nooit 
met hun familie of ouders over ziek-zĳ n of de atypische geslachtsanatomie 
kunnen praten. De een kan zich niets meer van haar jeugd herinneren en 
de ander weet niet waar het litteken op haar onderbuik vandaan komt. De 
vertelde verhalen laten zich lezen als een zoektocht naar meer openheid, 
meer kennis, alsmede naar het onder woorden brengen van de verkregen 
kennis. Het resulteerde in behoedzame pogingen uitdrukking te geven aan 
de geslachtsvariatie: “Ik wist wel dat ik geen jongetje was, maar ik wist ook 
dat ik niet helemaal een meisje was.”

Het niet te veel willen weten over adrenogenitaal syndroom is daarom 
ook te zien als poging grip te krĳ gen op het eigen verhaal omdat de grens 
tussen wat een jongentje of een meisje is, in een normatief medisch ken-
nisnetwerk tot stand was gekomen. Sommige vrouwen hadden daarom 
de behoefte de atypische geslachtsanatomie in te lĳ ven in hun huidige 
ervaringen en verdriet, boosheid en teleurstelling over dat zĳ  niet in het 
beslissingsproces voor de correctieve ingreep waren gekend. De herin-
nering aan een “piemeltje” blĳ kt een leven lang mee te gaan. Door afstand 
te doen van de medische kennis, kon ook afstand worden genomen van de 
medische normen over de maximale grootte van een clitoris en de medische 
en socioculturele invulling van wat mannelĳ k en wat vrouwelĳ k is en wat 
toelaatbaar of ontoelaatbaar genderrolgedrag zou zĳ n.

Sommige vertellers namen de normativiteit rondom vrouwelĳ kheid en 
heteroseksualiteit onder de loep in hun overweging meer open te zĳ n over 
hun conditie. Ondanks dat ze vinden dat ze niet “raar” zĳ n, of dat ze zich 
niet hoeven te schamen, kostte het hen duidelĳ k moeite hun kennis over 
hun lichaam en geslachtsvariatie met anderen te delen. Andere vertellers 
wisten dit dilemma te vermĳ den door het adrenogenitaal syndroom als 
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een chronische ziekte voor te stellen en de taboe-onderwerpen niet te 
bespreken.

In de medische narratieven werden ouders onbekwaam geacht met het 
atypische uiterlĳ k van hun dochters om te gaan. Dit blokkeerde met name 
voor de oudere vertellers de mogelĳ kheid op bondgenootschap met hun 
ouders en de onderlinge verstandhouding was daarom vaak negatief en vol 
onbegrip. De ouders van de jongere vertellers hebben duidelĳ k meer initi-
atief kunnen nemen zich te verdiepen in de details van het adrenogenitaal 
syndroom en mede door lotgenotencontact konden zĳ  hun dochters beter 
steunen in het chronisch afhankelĳ k zĳ n van medicĳ nen. De atypische 
geslachtsanatomie en de chirurgische ingrepen daarop laten zich ook door 
de jongere vertellers moeilĳ k onder woorden brengen. Het gevolg is dat het 
lotgenotencontact deels ook beperkt is tot een netwerk “van ouders-van”. De 
stemmen van de vrouwen zelf gingen daarom misschien ook verloren ook 
al om de ouders niet ongerust te maken. Het lotgenotencontact tussen de 
vrouwen met adrenogenitaal syndroom onderling is dientengevolge beperkt 
en gemarginaliseerd binnen het lotgenotencontact van de ouders gebleven.
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VI “Onzekerheid omtrent het geslacht”
Hoe worden 46-XY geslachtsvariaties gekend en beleefd?

Mĳ n artsen hielden vol dat je een kind niet met ambigue genitaliën naar school 
kon sturen, maar de genitaliën die zĳ  creëerden zagen er vast en zeker raar uit. 

(Howard Devore)1

6.1 Inleiding: “De penis leek op een clitoris”

In 1881 beschreef de Nederlandse arts J. Van der Hoeven in het Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde hoe een consult aan een 23-jarige jongeman 
met eczeem een onverwachte wending nam. De zus, die was meegekomen, 
vertrouwde de arts terloops toe dat haar broer “eigenlĳ k geen jongen en geen 
meisje [was]”.2 Na een bestudering van de genitaliën en het gedrag van de 
jongeman, moest Van der Hoeven het met de zus eens zĳ n. Hĳ  constateerde 
dat de jonge man een zachte vrouwelĳ ke stem had, geen mannelĳ k haar-
groeipatroon, de penis leek op een clitoris en de borsten waren ontwikkeld. 
“Het gehele individu heeft meer een vrouwelĳ ke dan een mannelĳ ke type.”3

Vervolgens onderzocht Van der Hoeven ook de zus en ontdekte dat haar 
lichamelĳ k voorkomen en gedrag mannelĳ ker waren dan dat van haar 
broer. “Bĳ  onderzoek van zĳ n zuster, juister broeder, die 28 jaar oud is, blĳ k 
inderdaad, dat deze, wat de genitalia betreft, volkomen dezelfde is. Alles 
is hier echter sterker ontwikkeld en de mons veneris [venus heuvel] is met 
pubisharen bedekt. (...) In tegenstelling tot haar broer is zĳ  fors gebouwd 
en heeft een krachtige stem. In haar zien we den man in vrouwenkleeren. 
Zĳ  is zeer vrĳ  in haar bewegingen en maakt volstrekt geen bezwaar tegen 
het onderzoek. Zeer zeker zouden beiden veel beter ene omgekeerde rol 
vervullen.”4 In zĳ n verslag concludeerde Van der Hoeven dat de zus het 
verkeerde geslacht toegewezen had gekregen. Net als haar broer had deze 
voelbare testes: “Aangezien de geslachtsklieren het geslacht bepalen horen 
beiden tot het mannelĳ k geslacht.”5 Een opname “op de chirurgische man-

1 Howard Devore, “Growing up in the Surgical Maelstrom,” in Intersexuality in the Age of 
Ethics, ed. Alice Domurat Dreger (Hagerstown: University Publishing Group, 1999).
2 L. van der Hoeven, “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde, no. 45 (1881).p. 785
3 Ibid.p. 786
4 Ibid.p. 786
5 Ibid.p. 786
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nenafdeling” volgde waarna de zus als man te werk ging als ziekenoppasser 
in het ziekenhuis van Van der Hoeven.6

De geschiedenis van deze broer en zus was de eerste casusbeschrĳ ving 
van geslachtsvariaties in het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde. Pas 
24 jaar later werd er in het tĳ dschrift een tweede casus gepubliceerd. De 
Nederlandse artsen Th. Passtoors en E. Van der Hoop beschreven in 1905 
een in een bordeel werkzame vrouw met een vergelĳ kbare geslachtsvariatie. 
Zĳ  was bĳ  hen gekomen met een klacht over de dikte van haar buitenste 
labia. De artsen constateerden dat de oorzaak lag bĳ  ingedaalde testes. Na 
een beschrĳ ving van haar vechtlust en seksuele voorkeur voor mannen 
concludeerden zĳ  dat ze een man was: “In ons geval lĳ kt het echter niet 
gewaagd het individu als mannelĳ k te beschouwen. (...) Het is een man 
met een scrotum fĳ issum [gespleten scrotum] (...)”7 Of de prostituee ook 
gedwongen werd als man verder door het leven te gaan wordt niet vermeld. 
Het was een tĳ d waarin de overtuiging bestond dat de gonaden, testes of 
ovaria, in geval van twĳ fel over het geslacht, de doorslag gaven.8 Omdat 
de drie beschreven personen allen voelbare testes hadden, werden zĳ  door 
hun artsen in essentie als mannelĳ k gezien.

Hoe de broer en zus (of broers) en de sekswerker zichzelf zouden om-
schrĳ ven, wat hun wensen en angsten waren, kwam niet ter sprake in de 
medische narratieven. Hoe het voor hen was te leven met een lichaam dat 
kenmerken van beide geslachten vertoonde, werd niet inzichtelĳ k. Zouden 
zĳ  zelf ook getwĳ feld hebben over hun geslachtstoewĳ zing. Nu, ruim een 
eeuw later, blĳ kt de geslachtstoewĳ zing van personen met vergelĳ kbare 
geslachtsvariaties nog steeds complex.9 Het zĳ n die geslachtsvariaties die 
kunnen leiden tot het zich niet of onvolledig ontwikkelen van de interne 

6 Ibid.
7 Net als Van der Hoeven vermeldden Passtoors en Van der Hoop niet de mogelĳ kheden in de 
wet om eenmalig voor het aangaan van het huwelĳ k een vergissing bĳ  het toekennen van het 
geslacht te verbeteren middels het misslag artikel. (Burgerlĳ k Wetboek I, Artikel 24a) E. Van 
der Hoop and Th. Passtoors, “Casuistische Mededelingen, Een Geval Van Hermaphroditismus 
Spirius Masculinus,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 49, no. 15 (1905). p. 1048
8 Alice Domurat Dreger, Hermaphrodites and the Medical Intervention of Sex (Cambridge, 
London: Harvard University Press, 1998), Alice Domurat Dreger, “Hermaphrodites in Love: The 
Truth of the Gonads,” in Science and Homosexualities, ed. Vernon Rosario (New York: Routledge, 
1997).
9 De verzamelnaam “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” werd in 2006 vervangen door 
de term 46 XY Disorders of Sex Development (46 XY DSD) omdat de term hermafroditisme 
stigmatiserend zou zĳ n. Ik dit hoofdstuk zal ik de verzamelterm 46 XY-geslachtsvariatie bezigen, 
omdat de term ‘disorder’, wat een ‘abnormale conditie’ of ‘stoornis’ betekent, evengoed een 
stigma motiveert. Ieuan A. Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex 
Disorders,” Archives of Disease in Childhood 91, no. 7 (2006). Milton Diamond, “Variations of Sex 
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en externe mannelĳ ke geslachtsorganen in combinatie met XY geslachts-
chromosomen.10 In het medisch discours wordt onderscheid gemaakt tussen 
vermannelĳ king, de ontwikkeling van primaire geslachtskenmerken en 
virilisatie, de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken. Het 
ondervermannelĳ kte voorkomen van de externe genitaliën van mensen 
met een XY-geslachtsvariatie wordt in het medisch discours herkend in 
een gespleten scrotum, hypospadie, micropenis, ondiepe en doodlopende 
vaginale opening. Ook kan het voorkomen dat de testes onderontwikkeld of 
afwezig zĳ n. In de puberteit is er de mogelĳ kheid dat er geen of nauwelĳ ks 
virilisatie optreedt. Dan blĳ ven stemdaling, baardgroei en andere secun-
daire geslachtskenmerken uit.

Tot de jaren 1960 was het medisch protocol deze kinderen als jongen aan 
te wĳ zen op basis van de aanwezige testis. Vanaf de jaren 1960 kon naast de 
gonadale aanleg ook de genetische aanleg van het geslacht XY chromosomen 
aangetoond worden. Maar met de opkomst van het Money-protocol ging het 
uiterlĳ k van de externe genitaliën de doorslag geven: was de penis geschikt, 
eventueel na chirurgie, voor staand plassen en penetratie dan kon het kind 
als jongen opgevoed worden. In het geval dat er het vermoedden was dat 
zoiets niet mogelĳ k gemaakt kon worden, was het beter het kind als meisje 
op te voeden. Het was makkelĳ ker om de testes te verwĳ deren en een vagi-
nale opening te construeren. “It is easier to dig a hole than to build a pole.”11 
Vanaf de jaren 1970 werd het steeds gebruikelĳ ker de kinderen als meisje 
aan te wĳ zen. Maar na de eerste lange termĳ nuitkomsten werd in 2006 in 
de consensus statement aanbevolen deze kinderen als jongen op te voeden. 
Mocht er een vergissing zĳ n begaan dan is chirurgische vermannelĳ king 
nog omkeerbaar. Chirurgische vervrouwelĳ king is dat niet.12 In het kort, 

Development Instead of Disorders of Sex Development,” Archives of Disease in Childhood 91, 
no. 7 (2006).
10 Voor Syndroom van Swyer en CAOS verwĳ s ik naar hoofdstuk 7. Vaak wordt hun geslachts-
variatie pas in de puberteit ontdekt waardoor hun ervaringen signifĳ icant anders zĳ n dan die 
van de vertellers van dit hoofdstuk.
11 Cheryl Chase, “Afffronting Reason,” in Looking Queer: Image and Identity in Lesbian, Bisexual, 
Gay and Transgendered Communities, ed. Dawn Atkins (New York: Harrington Park Press, 1998), 
Cheryl Chase, “Surgical Progress Not the Answer to Intersexuality,” Journal of Clinical Ethics 9, 
no. 4 (1998).
12 Peter A. Lee, Christopher P. Houk, and Ieuan A. Hughes, “Consensus Statement on Manage-
ment of Intersex Disorders,” Pediatrics 18, no. 2 (2006). Martina Jürgensen et al., “Gender Role 
Behavior in Children with XY Karyotype and Disorders of Sex Development,” Hormones and 
Behavior 51 (2007). Amy B. Wisniewski, K.B. Pappas, and Claude J Migeon, “Gender Role across 
Development in Adults with 46,XY Disorders of Sex Development Including Perineoscrotal 
Hypospadias and Small Phallus Raised Male or Female,” Journal of Pediatric Endocrinology 
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de uitkomst van een eeuw zoeken naar de geschikte medische ingrepen 
voor kinderen met een 46-XY geslachtsvariatie was, dat men gewoonweg 
niet wist welk geslacht toe te wĳ zen.13 Voor deze kinderen is de toekomstige 
virilisatie niet te voorspellen noch of zĳ  zich later als jongen of als meisje 
identifĳ iceren.

De opvatting dat deze mensen desalniettemin medisch een geslacht 
toegewezen moest worden, roept vragen op. Hoe voegden mensen met een 
46-XY geslachtsvariaties zich naar de klinische keuzen van hun artsen? 
Konden hun levens en lichamen inderdaad in een van de twee gegeven 
geslachten man of vrouw gevoegd worden? In dit hoofdstuk zal ik me 
daarom concentreren op de vragen die gerelateerd zĳ n aan het medisch 
kennen en de klinische keuzen in de medische narratieven, alsmede aan 
de kennis uit de levensverhalen van mensen met 46-XYgeslachtsvariaties. 
Hoe werden 46-XY geslachtsvariaties gekend in de medische narratieven en 
in de levensnarratieven? Wat waren de efffecten van de medische sturing in 
de richting van één van de twee oppositionele genderidentiteiten op de levens 
van de betrokkenen? Hoe veranderde de medische keuze- en besluitvorming 
door de tĳ d en in hoeverre waren de betrokkenen in staat die besluitvorming 
rondom hun geslacht te beïnvloeden ?

In dit hoofdstuk zal ik de de medische- en levensnarratieven over 46-XY 
geslachtsvariaties met elkaar vervlechten. In de analyse zal ik steeds per 
decennium vanaf 1940 tot 2012 de medische kennis en de daarop geba-
seerde keuzen voor ingrĳ pen en ervaringskennis en levenskeuzen naast 
elkaar zetten en combineren met veldwerkonderzoek en participerende 

and Metabolism 21, no. 7 (2008). K.P. Wolfffenbuttel et al., “Genitale Chirurgie Bĳ  Jongens Met 
Disorders of Sex Development,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008).
13 Tom Mazur, “Gender Dysphoria and Gender Change in Androgen Insensitivity or Micrope-
nis,” Archives of Sexual Behavior 34, no. 4 (2005). p. 420; Claire Bouvattier et al., “Impaired Sexual 
Activity in Male Adults with Partial Androgen Insensitivity,” Journal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism 91, no. 9 (2006). p. 3310 Chanika Phornphutkul, Anne Fausto-Sterling, and Philip 
A. Gruppuso, “Gender Self-Reassignment in an XY Adolescent Female Born with Ambiguous 
Genitalia,” Pediatrics 106, no. 1 (2000). Louis Gooren, “Psychological Consequences,” Seminars 
in Reproductive Medicine 20, no. 3 (2002). Louis J. G. Gooren, “Androgen-Resistance Syndromes: 
Considerations of Gender Assignment,” in Current Therapy in Endocrinology and Metabolism, 
ed. C. Wayne Bardin (Mosby-Year Book, 1994). H. F. Meyer-Bahlburg, “Gender Assignment and 
Reassignment in 46,XY Pseudohermaphroditism and Related Conditions,” Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism 84, no. 10 (1999), Heino Meyer-Bahlburg, “Gender Assignment 
in Intersexuality,” Journal of Psychology and Human Sexuality 10, no. 2 (1998). Heino Meyer-
Bahlburg, “Intersexuality and the Diagnosis of Gender Identity Disorder,” Archives of Sexual 
Behavior 23, no. 1 (1994). H. F. L. Meyer-Bahlburg et al., “Attitudes of Adult 46,XY Intersex Persons 
to Clinical Management Policies,” The Journal of Urology: Offfĳicial Journal of the American Uro-
logical Association 171, no. 4 (2004). 
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observatie. Het krĳ gen van meer inzicht in de medische dilemma’s, de 
invloed van technologische vooruitgang, de twĳ fels, de taboes en hoe het is 
te leven met een XY-46 geslachtsvariatie is het doel. In totaal deelden negen 
ervaringsdeskundigen hun kennis met mĳ . Vier van hen vertelden mĳ  hun 
levensverhaal. Twee van hen zĳ n via wederzĳ dse kennissen benaderd voor 
het vertellen van hun levensverhaal. Twee van hen kon ik benaderen tĳ dens 
het veldwerk en participerende observatie. Twee levensverhaalvertellers 
zĳ n geboren met het partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom en één 
levensverhaalverteller had het testiculair regressie syndroom. Voor de vierde 
verteller die haar levensverhaal vertelde, was een precieze diagnose nog 
niet gesteld.

De levensverhalen zĳ n getrianguleerd met interviews van vĳ f andere 
informanten, waaronder een moeder-van. De vier ervaringsdeskundigen die 
hun kennis deelden tĳ dens de lange-termĳ nvalidatie zĳ n geboren met XY-
geslachtvariaties, als gevolg van een genvariatie op één van de autosomen.

Vermoedelĳ k is de Amerikaanse chirurg en uroloog Hugh Young de eerste 
die in 1936 een onderliggend syndroom in de symptomen van “mannelĳ k 
pseudo hermafroditisme” zag.14 In de daarop volgende decennia werden er 
verschillende XY-geslachtsvariaties gediffferentieerd, waaronder: partieel 
androgeen ongevoeligheidsyndroom, gonadale dysgenesie, testiculair regres-
siesyndroom, 5-alpha reductase defĳiciëntie, 17-alpha hydroxylase defĳiciëntie 
en 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase.15 De nosologie werd dikwĳ ls 
aangepast. Het partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom bĳ voorbeeld, 
werd aanvankelĳ k naar de ontdekker Edward Reifenstein vernoemd. Rei-
fenstein was net als Klinefelter een student van de bekende Amerikaanse 
endocrinoloog Fuller Albright.16 Reifenstein had in 1947 zĳ n bevindingen 
gepubliceerd van een familie waarvan sommige gezinsleden eenzelfde ge-
slachtsvariatie hadden. Het was hem opgevallen dat meerdere familieleden 
geboren waren met een kleinere penis, hypospadie, gespleten scrotum en 
dat zĳ  in de puberteit nauwelĳ ks vermannelĳ kten. Hĳ  vermoedde dat hĳ  
een specifĳ ieke en erfelĳ ke vorm van “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” 

14 Hugh Hampton Young, Genital Abnormalities, Hermaphroditism, and Related Adrenal 
Diseases (Baltimore: Williams and Wilkins, 1937).
15 Charmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives,” Endocrine Reviews 16, no. 3 (1995), Chairmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor 
Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives,” Endocrine Reviews 16, no. 3 (1995), 
Charmian A. Quigley et al., “Complete Deletion of the Androgen Receptor Gene: Defĳ inition 
of the Null Phenotype of the Androgen Insensitivity Syndrome and Determination of Carrier 
Status,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 74, no. 4 (1992).
16 Zie hoofdstuk 4. 
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had ontdekt. In de latere medische publicaties heette het ook het syndroom 
van Morris of testiculaire feminisatie.17 Pas in 1974 werd het duidelĳ k dat de 
oorsprong van het syndoom lag in één genvariatie op de androgeen receptor 
op het X-geslachtschromosoom.18 Vandaar dat de term partieel androgeen 
ongevoeligheidsyndroom (PAOS) de meest gangbare werd.19 De prevalentie 
wordt tegenwoordig geschat op minimaal 1: 99.000.20 Door de genvariatie 
is het lichaam wel in staat androgenen aan te maken, maar deze worden 
niet herkend. Vandaar dat vermannelĳ king maar ten dele plaats vindt en 
virilisatie, ook na het toedienen van synthetische hormonen, uit kan blĳ ven. 
Het partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom komt voor in verschillende 
gradaties van ongevoeligheid voor androgenen.

XY-geslachtsvariaties als gevolg van een genvariatie op het X-
geslachtschromosoom zoals bĳ  het compleet en partieel androgeen onge-
voeligheidsyndroom werden later onderscheiden van genvariaties op het 
Y-geslachtschromosoom zoals gonadale dysgenesie en testiculair regressie 
syndroom.21 Daarnaast herkende men ook vormen met een genvariatie op 

17 Morris herkende ook een apart soort van geslachtsvariatie in 1953 dus het syndroom werd 
soms ook naar hem vernoemd. John McLean Morris, “Intersexuality,” Journal of the American 
Medical Association 163, no. 7 (1957), John Mclean Morris, “The Syndrome of Testicular Femi-
nization in Male Pseudohermaphrodites,” American Journal for Obstetrics and Gynaecology 65 
(1953), John McLean Morris, “This Week’s Citation Classic,” Current Contents, no. 35 (1983).
P Bowen et al., “Hereditary Male Pseudohermaphroditism with Hypogonadism, Hypospadis and 
Gynecomastia (Refenstein’s Syndrome),” Annals of Internal Medicine 62 (1965), J.H. Peters, W.K. 
Sieber, and N Davis, “Familial Gynecomastia Associated with Genital Abnormalities: Report 
of a Family,” Journal of Clinical Endocriology 15 (1955), EC Reifenstein, “Hereditary Familial 
Hypoganadism,” Proceedings. American Federation for Clinical Research 3 (1947).
18 Charmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.”, Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.”, Quigley et al., “Complete Deletion of the Androgen Receptor Gene: Defĳ inition 
of the Null Phenotype of the Androgen Insensitivity Syndrome and Determination of Carrier 
Status.” Een gen is erfffactor die een bepaalde plaats op een bepaald chromosoom vertegen-
woordigt. De ontwikkeling van kennis over genen was sinds de jaren zestig in opkomst, maar 
toepassing in de klinische praktĳ k was pas sinds de jaren tachtig mogelĳ k door de vooruitgang 
in technologie. Joan Fujimura, ““Sex Genes”: A Critical Sociomaterial Approach to the Politics 
and Molecular Genetics of Sex Determination,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 
32, no. 1 (2006). (p. 54)
19 De verouderde term “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” wordt nog steeds gebruikt. 
Zie bĳ voorbeeld: Froukje M. E. Slĳ per et al., “Long-Term Psychological Evaluation of Intersex 
Children,” Archives of Sexual Behaviour 27, no. 2 (1998).
20 Dit is de minimale prevalentie van zowel PAOS als CAOS met een genetische bevestiging 
van de diagnose. Dat betekent dat het werkelĳ ke aantal hoger ligt. A.L.M. Boehmer et al., “Van 
Gen Naar Ziekte; Androgeenreceptorgen, Androgeenongevoeligheidssyndroom En Spinale En 
Bulbaire Spieratrofĳ ie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 145, no. 84 (2001). 
21 Voor het compleet androgeen ongevoeligheid syndroom, zie hoofdstuk 7.
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een van de autosomen. Variaties in de geslachtsontwikkeling ontstaan dan 
door het uitblĳ ven van bepaalde biosyntheses van de steroïden waardoor 
de groep hormonen die onder de androgenen vallen, niet afdoende wordt 
aangemaakt.22 Hieronder vallen 5-alpha reductase defĳiciëntie, 17-alpha 
hydroxylase defĳiciëntie en 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase.23

6.2 1940-1950 Misschien had ik wel een meisje moeten zĳ n

Bart werd vlak na de tweede wereldoorlog geboren in een kleine etagewo-
ning in een arbeiderswĳ k van een grote Nederlandse stad.24 “Nou, ik ben 
dus geboren niet als meisje en niet als jongen. Ik ben een jongen voor zover 
we dat tussen aanhalingstekens kunnen benaderen.” Zĳ n ouders hadden in 
hem een dochter herkend en hem ook zo opgegeven bĳ  de Burgerlĳ ke Stand. 
Herinneringen aan zĳ n eerste jaren dat hĳ  als meisje leefde, heeft Bart niet. 
Hĳ  weet wel dat hĳ  als peuter in het ziekenhuis was geweest waarna aan 
zĳ n ouders was verteld hĳ  als jongen opgevoed moest worden. Bart heeft 
deze beslissing nooit begrepen. “Toen hebben de heren beslist dat ik toch 
een jongetje was. Maar op welke gronden, dat weet geen mens. Misschien 
had ik ook wel een meisje moeten zĳ n, ik weet het niet.”

In de jaren veertig werd de aanwezigheid van testiculaire gonaden een-
duidig geïnterpreteerd als een teken van “mannelĳ kheid”. De Nederlandse 
gynaecologen Stoot en Schellenkens maakten bĳ voorbeeld melding van 
een kindje, geboren in 1942 dat op 11-jarige leeftĳ d na het vinden van testes 
in de buikholte “bĳ  de burgerlĳ ke stand een administratieve verandering 
tot jongen [kreeg].”25 Een jaar later moest dit alweer omgedraaid worden 
omdat zich borsten hadden ontwikkeld en het kind zich bovendien als 
heteroseksueel meisje identifĳ iceerde.

In Barts woorden ging zĳ n moeder met een dochter het ziekenhuis in en 
kwam met een zoon weer naar buiten. Vervolgens regelden de betrokken 
artsen de rectifĳ icatie van zĳ n geboorteakte. De Nederlandse wet voor-
ziet, sinds het in gebruik nemen van het Burgerlĳ k Wetboek in 1809, in 

22 Steroïden zĳ n de geslachtshormonen en de hormonen van de bĳ nierschors (Corticosteroïden)
A.A.F. Jochems and F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde, ed. Henk Deen, 
26 ed. (Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke PBNA, 2000).
23 De hier genoemde condities zĳ n vernoemd naar de enzymen die door de genvariatie niet 
worden aangemaakt. 
24 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Bart, 24 Oktober (Amsterdam: 2003).
25 J.E.G.M. Stoot and L.A. Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een Casus Pro 
Diagnosi,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119, no. 18 (1975). p. 734
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vergissingen bĳ  het opgeven van het geslacht van kinderen bĳ  de burgerlĳ ke 
stand. Hiertoe is speciaal het misslagartikel opgenomen.26 Een akte van de 
burgerlĳ ke stand kan worden aangepast na overleg van medisch bewĳ s en 
met toestemming van de offfĳ icier van justitie.27

De mogelĳ kheid om het geslacht van een persoon te wĳ zigen, vond vol-
gens de Franse fĳ ilosoof Michel Foucault zĳ n oorsprong in de middeleeuwse 
kerkelĳ ke rechtspraak. Vanaf die tĳ d konden rechtspersonen zelf één keer in 
hun leven van geslacht veranderen, mits dat vóór het aangaan van een hu-
welĳ k gebeurde.28 Pas later, met de opkomst van de medische wetenschap, 
werd voor de aanpassing van het geslacht tevens een medische verklaring 
als bewĳ s geëist.29 Vervolgens werden het “juiste” geslacht en de nieuwe 
voornamen in de marge van de originele geboorteakte bĳ geschreven.

In het geval van Bart zien we dat het gebruik van het misslagartikel 
inderdaad een medische aangelegenheid was geworden. Het waren, zoals 
Bart dat uitdrukt, “de heren” die de misslag procedure in gang zetten, 
niet hĳ zelf of zĳ n ouders. Bart twĳ felt soms aan deze rectifĳ icatie in zĳ n 
geboorteakte. Hĳ  denkt wel eens dat hĳ  “misschien als vrouw een gelukkiger 
leven had kunnen leiden”. Vanaf zĳ n tiende heeft hĳ  een vĳ ftal operaties 
ondergaan, met telkens een opname periode van drie weken. De operaties 
dienden het uiterlĳ k van zĳ n penis te vermannelĳ ken door de verlenging 
van zĳ n plasbuis. Maar het esthetische en functionele resultaat was in zĳ n 
ogen slecht. “Vanaf mĳ n tiende zĳ n er wat operaties geweest en daar is wat 

26 Art. 24a. 1. “Kennelĳ ke misslagen kunnen worden verbeterd met toestemming van de offfĳ icier 
van justitie binnen wiers rechtsgebied de akte in de registers van de burgerlĳ ke stand is opgeno-
men. De toestemming van de offfĳ icier van justitie kan eveneens betrekking hebben op dezelfde 
verbetering ten aanzien van een akte betrefffende dezelfde persoon of zĳ n afstammelingen, die 
in een ander arrondissement in de registers van de burgerlĳ ke stand is opgenomen.”
27 Zie hiervoor de akte in het burgerlĳ k wetboek over onduidelĳ kheid van het geslacht; art. 
19d: “1. Indien het geslacht van het kind twĳ felachtig is, wordt een geboorteakte opgemaakt, 
waarin wordt vermeld dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld. 2. 
Binnen drie maanden na de geboorte, of, bĳ  overlĳ den binnen die termĳ n, ter gelegenheid van 
de aangifte van het overlĳ den, wordt onder doorhaling van de in het eerste lid bedoelde akte een 
nieuwe geboorteakte opgemaakt, waarin het geslacht, indien dit inmiddels is vastgesteld, wordt 
vermeld aan de hand van een ter zake overgelegde medische verklaring. 3. Is binnen de in het 
tweede lid genoemde termĳ n geen medische verklaring overgelegd, of blĳ kt uit de overgelegde 
medische verklaring dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld, dan vermeldt de nieuwe 
geboorteakte dat het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld.”
28 Michel Foucault, “Het ‘Ware’ Geslacht,” in Herculine Barbin. Mĳ n Herinneringen (Amsterdam: 
De Arbeiderspers, 1982).
29 Burgerlĳ k Wetboek I, artikel 19d-2
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aan geknutseld, gefröbeld. Meer kan je het niet noemen. Dat kwam vooral 
door het gebrek aan kennis destĳ ds.”30

Bart legt uit dat zĳ n genitaliën gezien kunnen worden als niet geheel 
volgroeid, zĳ n penis is aan de kleine kant is gebleven: “5 tot 6 centimeter”. 
Ook kwam de urineleider niet aan de top van de eikel uit, maar onder aan 
de penis, in de buurt van een gespleten scrotum. Dit wordt hypospadie 
genoemd en kan in verschillende gradaties voorkomen. De plasbuis kan 
daarbĳ  op verschillende locaties op de lĳ n vanaf het midden van de eikel 
tot aan de voet van de penis uitmonden. Milde tot serieuzere vorm van 
hypospadie komt, ook zonder dat er een geslachtsvariatie aan ten grondslag 
ligt, volgens schattingen bĳ  ongeveer 1:1.176 tot 1:200 jongens voor.31 Het 
verschil in de schattingen, kan te maken hebben met het hanteren van 
verschillende marges voor wat ‘het midden’ van de penistop is.

De geschiedenis van hypospadie-operaties gaat terug tot 1837. De Duitse 
arts Diefffenbach ondernam toen drie keer een poging, weliswaar zonder 
succes, om operatief de urinebuis van een patiënt te verlengen.32 In 1842 
lukte het de Duitse arts Mettauer wel. In 1904 verscheen een verslag van 
de Nederlandse chirurg H. Timmer met een beschrĳ ving van de operatie-
technieken die hĳ  op ongeveer 14 jongens met hypospadie toepaste.33 Het 
grootste risico van een hypospadie-operatie waren volgens hem fĳ istelvor-
ming, ontstekingen of vernauwing van de plasbuis en uitstulpingen in de 
plasbuis. Ook in latere Nederlandse publicaties bleven de juiste techniek en 
het voorkomen van postoperatieve ontstekingen een probleem.34 In 1953 
wees ook de kinderchirurg M. Schoorl op de tegenvallende resultaten van 
de operatieve ingrepen bĳ  hypospadie. “Een ieder die zich met operaties 
van hypospadie bezighoudt, weet dat de moeilĳ kheden en teleurstellingen 
talrĳ k zĳ n en dat het eindresultaat vaak matig bevredigt.”35

Bart werd in totaal vĳ f keer opgenomen en geopereerd, maar de compli-
caties bleven terugkomen. Bovendien begreep hĳ  nooit waarom hĳ  precies 

30 Heesch, Levensverhaal Interview Bart, 24 Oktober. 
31 De hoogste schatting is van Tom de Jong: T P.V.M. de Jong, “Hypospadie En Congenitale 
Kromstand Van De Penis Bĳ  Kinderen En De Chirurgische Behandeling Daarvan,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 150, no. 38 (2006). Een meer aan het internationaal gemiddelde 
gerelateerde schatting is van Kievits en Adriaanse: F. Kievits and M.T. Adriaanse, “Sterke Stĳ ging 
Aantal Geboorte Defecten,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 146, no. 14 (2002). 
32 Ph. J. H. Lamaker, “Hypospadie” (Proefschrift, Rĳ ksuniversiteit Utrecht, 1964).
33 H. Timmer, “Hypospadie Van Den Glans,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 48 (1904).
34 G. Heybroek, “Hypospadie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 110, no. 4 (1966), M. 
Schoorl, “Behandeling Van Hypospadie Volgens Denis Browne,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 97 (1953).
35 Schoorl, “Behandeling Van Hypospadie Volgens Denis Browne.”
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geopereerd werd en wat de bedoeling was. Hĳ  werd niet voorgelicht en hem 
werd niet gevraagd naar zĳ n wensen. “Begeleiding is er niet geweest. Je was 
gewoon een jongen en je moest staand plassen en dat was het voornaamste.” 
Hĳ  herinnert zich de artsen als gezagdragende mannen die af en toe een 
telegram aan zĳ n ouders stuurden met daarin de boodschap dat hĳ  zich 
de volgende dag in het ziekenhuis moest melden. Ook zĳ n ouders vertelden 
hem niet veel. Zĳ  vroegen wel regelmatig of hĳ  nu al staand had kunnen 
plassen. De medische literatuur onderstreepte herhaaldelĳ k het belang 
van staand plassen. In 1904 schreef Timmer al dat de noodzaak voor een 
hypospadie-operatie algemeen was aanvaard door chirurgen om zo de 
“deprimeerenden psychischen invloed van het lĳ den” van het niet staand 
kunnen plassen te voorkomen.36 Later in 1953 herhaalde Schoorl deze aan-
name: “Behandeling van de hypospadie is noodzakelĳ k om het urineren, 
evenals later het geslachtsverkeer, op normale wĳ ze mogelĳ k te maken. Ook 
moet bĳ  onbehandeld blĳ ven gevreesd worden voor de psychische stoornis-
sen bĳ  de patiënt door het ontstaan van minderwaardigheidsgevoelens.”37

Getuige drie Nederlandse proefschriften die in 1964 verdedigd werden 
door drie chirurgen, zĳ n in de periode vanaf de jaren veertig tot zestig 
ongeveer 400 jongens en mannen voor hypospadie gemiddeld twee tot vier 
keer geopereerd in de academische ziekenhuizen van Utrecht, Groningen 
en Leiden.38 Voor zĳ n proefschrift, had de Nederlandse chirurg Philip 
Johan Lamaker van 1950 tot 1963 112 casussen van jongens met hypospadie 
bestudeerd in de heelkundige Universiteitskliniek van Utrecht. Uit zĳ n 
onderzoek bleek dat in veel gevallen postoperatieve fĳ istels ontstonden en 
dat gemiddeld minimaal twee operaties nodig waren.39 Vaak ontstonden, 
ook na meerdere operaties, fĳ istels. Lamaker wees daarom op het belang 
van psychologische begeleiding van de kinderen en hun ouders door een 
psychiater.40

36 Timmer, “Hypospadie Van Den Glans.”
37 Schoorl, “Behandeling Van Hypospadie Volgens Denis Browne.”
38 J.C.H.M. van der Meulen, “Hypospadias” (proefschrift, Univeristeit van Leiden, 1964).; G. 
Heybroek, “Over De Behandeling Der Hypospadie” (Proefschrift, Universiteit vanGroningen, 
1964).; Lamaker, “Hypospadie”.
39 Lamaker, “Hypospadie”.
40 In 2006 is het verhaal over de hypospadie-operaties eigenlĳ k onveranderd. De mogelĳ kheid 
tot het ontwikkelen van postoperatieve complicaties wordt door Nederlandse uroloog Tom 
de Jong na literatuur en praktĳ k onderzoek op 50 % geschat. Zĳ n oplossing hiervoor is dat de 
operaties alleen door ervaren specialisten uitgevoerd mogen worden: iemand die minimaal 50 
hypospadie operaties per jaar doet. 
Jong, “Hypospadie En Congenitale Kromstand Van De Penis Bĳ  Kinderen En De Chirurgische 
Behandeling Daarvan.”
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Ondanks het advies van Lamaker heeft Bart geen psychische begelei-
ding gehad. Helaas gold ook voor hem dat de hypospadie-operaties die hĳ  
onderging niet het gewenste efffect teweegbrachten. “Staand plassen was 
geloof ik het aller allerbelangrĳ kste voor die man [de chirurg]. Begeleiding of 
nazorg was er niet. Dat kenden ze helemáál niet. Ik heb nooit staand kunnen 
plassen, want het lekte aan alle kanten. Ik dacht dat groeit wel dicht, maar 
dat gebeurde niet omdat er niets aan gedaan werd. Ik ben nog een keer bĳ  
die arts thuis geweest en toen kwam hĳ  even kĳ ken hoe het nu allemaal 
was en heeft hĳ  er foto’s van gemaakt. Ik weet eigenlĳ k niet waarom. Daar 
leef je dan verder mee.”41 Wanneer Bart zĳ n levensverhaal vertelt, is de 
verlenging van zĳ n urineleider ongedaan gemaakt. In de loop der jaren was 
deze verstopt geraakt en plassen was een langdurige bezigheid geworden.

Van de de lagere school tot aan het beroepsonderwĳ s had hĳ  veel hinder 
ondervonden van het uiterlĳ k van zĳ n genitaliën. Hĳ  vond zĳ n penis bĳ zon-
der klein, “een miniatuurtje”.42 Ook merkt hĳ  op dat hĳ  eigenlĳ k geboren 
is “zonder penis” en soms verwĳ st hĳ  ernaar als “gewoon een vergrote 
clitoris”. Hĳ  was op de lagere school gepest. Tĳ dens de gymles werd zĳ n 
sportbroek naar beneden getrokken: “Hĳ  heeft een meisjespiemel.”, werd 
er gescandeerd.

Er was hem verteld dat hĳ  met niemand over de operaties mocht praten. 
Zowel op school als in het ziekenhuis probeerde hĳ  vragen over de operaties 
te ontwĳ ken. Dan zei hĳ  dat het om een blaasoperatie ging. Het verdraaien 
van wat hĳ  had, heeft hĳ  als het meest beklemmend ervaren. Bart vraagt 
zich ook af waarom er indertĳ d voor gekozen is hem op te voeden als jongen 
en hem te opereren. “Het waarom. Ik denk dat dat het belangrĳ kste is. 
Waarom werd ik geopereerd? Waarom moest ik daar naar toe?”43 Bart heeft 
behalve aan een zus met wie hĳ  hecht is, nog nooit aan iemand zĳ n verhaal 
verteld, tot het levensverhaalinterview voor dit onderzoek.

Lisette was bĳ  haar geboorte, eind jaren veertig, aangegeven als meisje. 
Maar nadat op tweejarige leeftĳ d een testikel in een helft van haar “gesple-
ten scrotum” of “schaamlip” indaalde, werd zĳ  in het ziekenhuis opgenomen 
voor onderzoek. De conclusie luidde dat zĳ  een jongen was. Net als bĳ  Bart 
regelde het ziekenhuis de rectifĳ icatie van de geboorteakte middels het mis-
slagartikel. Lisette groeide op in een arm arbeidersgezin in een grote stad 
en geld om nieuwe kleren aan te schafffen die pasten bĳ  een jongen was er 
niet. Toen haar moeder om hulp vroeg bĳ  een kerkelĳ k instantie in de buurt, 

41 Heesch, Levensverhaal Interview Bart, 24 Oktober.
42 Ibid.
43 Ibid.
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werd haar verteld dat de kleren die zĳ  hadden alléén voor de missie bedoeld 
waren. Het verhaal ging als een lopend vuurtje door de kerkgemeenschap 
en het gevolg was dat de hele buurt nu wist dat Lisette eerst een meisje was 
en nu een jongen, iets waar ze haar hele jeugd mee gepest werd.

Opmerkelĳ k aan de periode tot 1950 is dat de medische kennis niet met 
de betrokkenen werd gedeeld. Bart en Lisette hadden geen flauw benul van 
wat er met hen aan de hand was. Kennis, alhoewel nog in ontwikkeling werd 
niet overgedragen en begeleiding of ondersteuning bĳ  de operaties ontbrak. 
Pas later werd het Bart duidelĳ k dat het belang van de operaties was dat 
hĳ  staand moest kunnen plassen zodat psychologische problemen konden 
worden voorkomen. In dit belang kan hĳ  zich evenwel niet herkennen. 
Zĳ n psychische nood werd eerder veroorzaakt door het moeten verbergen 
van wat hĳ  had en waarom hĳ  zo vaak en lang naar het ziekenhuis moest. 
Bovendien blĳ kt uit Barts verhaal dat staand plassen niet het belangrĳ kste 
was voor hem, maar voor de arts. Het lĳ kt alsof hĳ  alle operaties had moeten 
ondergaan om de arts blĳ  te maken.44 Voor hem zelf waren de efffecten 
uitermate onhandig omdat zĳ n urine nu in plaats vanuit de originele 
opening onderaan de penis, uit meerdere openingen tegelĳ k sproeide. De 
medische discipline plastische chirurgie bevond zich in Nederland tot de 
jaren 1950 nog in experimentele fase. In de volgende paragraaf zal duidelĳ k 
worden hoe chirurgie steeds gebruikelĳ ker werd en hoe dat de levens van 
de vertellers beïnvloedde.

6.3 1950-1960 Je kreeg geen voorlichting en er werd niet met 
je gepraat

Plastische chirurgie werd in Europa een aparte medische discipline door 
ervaringen met het herstellen van ernstige verwondingen bĳ  soldaten in 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog.45 Omdat Nederland niet deelnam aan 
de Eerste Wereldoorlog en bezet was in de Tweede Wereldoorlog, was het 

44 Artsen van de oudere generaties herkennen deze hiërarchische verhouding tussen arts en 
patiënt. “De dokter wist wat goed was.” en “Maak je maar geen zorgen, doe wat ik zeg en dan komt 
alles goed.” was het adagium in deze tĳ d, herinneren sommige artsen zich. (Veldwerkonderzoek 
2001-2014). Zie ook: Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed (New Brunswick, New Jersey, 
and London: Rutgers University Press, 1998). en Suzanne J. Kessler, “Doctor Knew Best (Review 
of Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex),” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 
6, no. 2 (2000).
45 C.A.M Oostrom, “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. Ii. Toelichting,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000). (p. 965)
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aan twee pioniers te danken dat ook in Nederland de plastisch-chirurgische 
en anesthesielogische disciplines ontwikkeld werden. De eerste was de 
Nederlandse arts Johannes Esser die zich tĳ dens de Eerste Wereldoorlog 
had aangediend bĳ  de Donau Monarchie en de in de loopgraven verminkte 
gezichten van Hongaarse en Oostenrĳ kse soldaten opereerde. In de Tweede 
Wereldoorlog bekwaamde de Nederlandse arts Carel Koch zich in Engeland 
in het opereren van de brandwonden bĳ  piloten.46 Na flink druk uitoefe-
nen bezorgde hĳ  de plastische chirurgie een medisch erkende status en 
universitaire opleiding in Nederland. In 1947 was hĳ  Nederlands eerste 
arts die zich offfĳ icieel plastisch chirurg mocht noemen. Gezien zĳ n hoge 
leeftĳ d kon hĳ  niet bĳ  een ziekenhuis aangesteld worden en fĳ ietste daarom 
met operatiezuster en instrumentarium achterop langs de Amsterdamse 
ziekenhuizen.47

Lisette was van een van Kochs patiënten. Zĳ  was bĳ  hem onder behande-
ling gekomen, omdat haar plasbuis niet aan het einde maar aan het begin 
van een micropenis uitkwam en zĳ  een gespleten scrotum had met één 
ingedaalde testikel. Uiteindelĳ k zouden twaalf operaties uitgevoerd worden, 
waarvoor zĳ  steeds enkele weken in het ziekenhuis verbleef. Met het verhaal 
over haar ervaringen tĳ dens de operaties in haar jeugd, schetst zĳ  een 
indringend beeld van hoe “het ziekenhuis” in de jaren vĳ ftig en zestig func-
tioneerde. Tĳ dens de opnamen verbleef ze op grote, volle zalen, waar geen 
onderscheid werd gemaakt tussen kinder- en volwassenengeneeskunde: 
“Er was voor een kind in het ziekenhuis alleen maar dat bed, alleen maar 
die hoge zaal die altĳ d stonk naar Lysol en ether. Er was een streng regime. 
Om half vier ‘s nachts werd je wakker gemaakt om te temperaturen. Om vĳ f 
uur werd je opnieuw wakker gemaakt om gewassen te worden, om zeven 
uur kreeg je ontbĳ t en om half acht stonden er een hoop lange dokters aan 
je bed. Streng en strak.”48

Er werd Lisette niet verteld wat de bedoeling was van de operaties en 
het was dan ook telkens een verrassing wat ze hadden gedaan. “Je kreeg 
geen voorlichting, er werd niet met je gepraat. Je mocht alleen met je benen 
wĳ d liggen en dan werd een zware lamp aangerukt. Dit werd niet in de 
behandelkamer gedaan, maar op zaal. De gordĳ nen gingen met een rats 
dicht. Er werd een instrumentenkar aangereden. Er werd een grote spotlight 
tussen je benen gericht en die plastisch chirurg en de uroloog en meestal 

46 B. Haeseker, “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. V. Geschiedenis,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000).
47 Ibid. p. 1003-1004
48 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei (Amsterdam: 2001).
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een paar studenten en een paar verpleegkundigen keken mee en dan ging 
het ineens gebeuren. Er werd gewoon gezegd: ‘Je gaat geopereerd worden. 
Je kreeg ether via een kap. En zeker de eerste twee, drie keer was het een 
hel. Ik werd dan midden in de nacht wakker uit de narcose. Ik lag in een 
vreemde omgeving, in een donkere zaal en midden uit mĳ n buik staken een 
paar rubber slangen omhoog. Een katheter kwam uit mĳ n geslachtsdelen 
eronder.”49

Het was in de jaren vĳ ftig gebruikelĳ k patiënten niet op de hoogte te 
brengen van mogelĳ k “schadelĳ ke” informatie. Hieronder viel ook infor-
matie over de operaties, die het welzĳ n van de patiënt negatief zou kunnen 
beïnvloeden.50 Bovendien was de plastische chirurgie nog in de ontwik-
kelingsfase. De technieken bestonden voornamelĳ k uit transplantaties 
van huidflappen van onderarm en dĳ en.51 “Je wist dus helemaal nooit na 
de operatie hoe het eruit ging zien. En het was altĳ d weer een uitermate 
pĳ nlĳ ke verrassing hoe je uiteindelĳ k het ziekenhuis uitkwam. En hoe je 
dan weer in de wc stond te plassen. Heel vaak was je een of twee dagen 
volstrekt incontinent. En dan zat je op de wc en dan moest je maar weer 
zien hoe je die urinestraal naar beneden kreeg. Want het was nooit één 
urinestraal, het waren er een altĳ d een heel stel. Want er waren dan een 
aantal gaten. Complicatie na complicatie. Mĳ n verlengde plasbuis groeide 
steeds weer dicht.”52

In de vroege puberteit werd Lisette opgenomen voor haar dertiende en 
voorlopig ook laatste genitaaloperatie.53 Maar, toen zĳ  na de operatie uit 
narcose ontwaakte, had tot haar teleurstelling geen ingreep plaats gevonden. 
De betrokken artsen hadden haar moeder verteld dat niets meer gedaan 
kon worden, en dat ze moesten afwachten tot “het” zich misschien vanzelf 
verder zou ontwikkelen. In deze tĳ d was kennis van de biosynthese van 
androgenen, die in de testes middels de cellen van Leydig worden omgezet 
in testosteron in ontwikkeling. De werking van de testes werd nog niet 
helemaal begrepen. De eerste die de relatie tussen bĳ nieren, de hypofyse, 

49 Ibid.
50 Zie hoofdstuk 1 en 3
51 Oostrom, “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. Ii. Toelichting.” S. Klein, J.J. 
Hage, and L. de Weerd, “Perforatorlappen - De Evolutie Van Een Reconstructieve Chirurgische 
Techniek,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 149 (2005).
52 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
53 Lisette was niet de enige bĳ  wie het aantal operaties zo hoog was. In het proefschrift van 
Lamaker is een casusbeschrĳ ving terug te vinden van een jonge man, net iets ouder dan Lisette. 
In zĳ n geval waren er al twaalf operaties uitgevoerd toen hĳ  bĳ  Lamaker terechtkwam. Daarop 
volgden nog eens vĳ f operaties en een zesde stond gepland omdat zich weer een fĳ istel had 
ontwikkeld. Lamaker, “Hypospadie”. p. 71-72
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testes en de biosyntheses van androgenen naar testosteron doorgrondde, 
was de Nederlandse endocrinoloog Gerhardus Hellinga.54 Hellinga legde in 
1956 aan zĳ n collega’s uit dat inzicht in het functioneren van de testes en de 
daarbĳ  behorende vermannelĳ king en virilisatie nog bemoeilĳ kt werd door 
de vele verschillende verschĳ ningsvormen ervan.55 Het is dus niet vreemd 
dat Lisettes artsen de mogelĳ kheid op eventuele spontane virilisatie, “het 
zich nog ontwikkelen”, niet uit konden sluiten.

In haar late puberteit is ze een keer op bezoek gegaan bĳ  Koch. Ze wilde 
weten wat nu eigenlĳ k de bedoeling was geweest van de operaties. Dat vond 
ze niet makkelĳ k, want artsen waren voor haar “een soort halve goden”. “Ik 
vroeg: ‘Wat heb je nou eigenlĳ k van mĳ  willen maken?’ Hĳ  antwoordde: ‘Ik 
heb in al die jaren iets bĳ  je willen maken wat je naar voren kon trekken om 
uit te plassen.’ Letterlĳ k. Dat zĳ n letterlĳ k de woorden geweest, ik vergeet 
het nooit meer. Daar in de chique dokterskamer in het enorme privéhuis.”56 
Lisette benadrukt in haar verhaal het klassenverschil. Ze woonde zelf met 
haar ouders in een kleine huurwoning in een arbeidersbuurt. Het verklaart 
waarom ze nooit eerder haar arts heeft durven aanspreken en ook op vol-
wassen leeftĳ d geen kritiek tegen hem heeft durven uiten op de mislukte 
pogingen een huidflap naar voren te kunnen trekken om staand te plassen. 
Lisettes herinneringen worden voor een groot deel gedomineerd door de 
asymmetrische verhouding tussen arts en patiënt die in haar jeugd nog het 
fundament voor de medische praktĳ k vormde. Niet alleen het verschil tus-
sen arm en rĳ k krĳ gt een beeld in haar levensverhaal, ook de omgang met de 
kennis die de arts verondersteld werd te hebben en de patiënt verondersteld 
werd niet te begrĳ pen, wordt geïllustreerd.

Kennis en keuze rondom XY-geslachtsvariaties waren in het decennium 
1950-1960 niet veranderd ten opzichte van 1940-1950. Betrokkenen werden 
niet geïnformeerd over hun conditie en over het belang van de medische 
interventies. Ook de ouders leken geen gesprekspartner. Hun rol werd, nadat 
zĳ  op een vergissing in het opgeven van het geslacht van hun kinderen bĳ  de 
burgerlĳ ke stand gewezen waren, minimaal. Eigenlĳ k was de bemoeienis 
van de ouders beperkt tot het afleveren van de kinderen bĳ  het ziekenhuis 
zoals in een telegram vermeld, en het sporadisch controleren van het 

54 In 1949 verscheen zĳ n proefschrift over zĳ n onderzoek naar mannelĳ ke vruchtbaarheid 
waarvan de handelseditie en tĳ dlang het standaardwerk voor de andrologische fertiliteitskunde 
bleef. Gerhardus Hellinga, “Het Onderzoek Bĳ  Stoornissen in De Mannelĳ ke Vruchtbaarheid” 
(Proefschrift, Univeriteit van Amsterdam, 1949).
55 Gerardus Hellinga, “Classifĳ icatie Van Patiënten Met Verschĳ nselen Van Onvoldoende 
Functie Van De Testes,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 100 (1956).
56 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
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staand kunnen plassen. Het idee, dat de arts in staat was de juiste keuze 
voor de kinderen te kunnen maken, weerspiegelde een sterk hiërarchische 
verhouding. De patiënt en de ouders werden beschouwd als onwetend en 
waren geheel afhankelĳ k van de hen omringende artsen. Voor zowel Bart 
als Lisette werden de beslissingen over de operaties zonder hun inmenging 
genomen. Zĳ  vernamen later pas het doel van de operatie. De daadwerkelĳ ke 
resultaten van de chirurgische reconstructie van mannelĳ ke genitaliën 
waren volgens hen beiden, door complicaties zoals fĳ istels, ontstekingen en 
vernauwing van de urethra echter weinig succesvol te noemen.

Tot de jaren 1940 kenmerkte de medische kennis over XY-geslachtsvari-
aties zich door een focus op de gonaden: waren ze testiculair of ovariëel? 
Wetenschappelĳ ke kennis over hormonen, chromosomen en hun ver-
meende invloed op geseksueerd gedrag was in ontwikkeling maar nog niet 
toepasbaar in de klinische praktĳ k. Vanaf de jaren 1950 werd het mogelĳ k 
het genetisch geslacht te bepalen aan de hand van de geslachtschroma-
tine. Nu kon naast het gonadale en het fenotypische geslacht ook het 
chromosomaal geslacht worden vastgesteld.57 Desondanks werd juist het 
optimale-gender-voor-opvoeding-protocol populair. Dus nieuwe kennis 
over gonaden, genetische aanleg of hormonen ten spĳ t, nam men aan dat de 
sociale factoren geseksueerd gedrag en identiteit, bepaalden.58 Dit protocol 
kwam voort uit het idee dat kinderen “psychoseksueel” neutraal waren.59 
Door middel van chirurgische interventies, genderspecifĳ ieke opvoeding 
en achterhouden van informatie zouden kinderen zich met het door artsen 
gekozen geslacht vereenzelvigen. Er was wel een limiet. De genderidentiteit 
en het genderrrolgedrag van kinderen konden maar tot ongeveer de leeftĳ d 
van tweeëneenhalf, totdat zĳ  leerden spreken, gemanipuleerd worden. 
Daarna zou het te laat zĳ n omdat de kinderen dan al de eerder toegekende 
genderrol aangenomen zouden hebben.60

Dat Bart en Lisette beiden op medische indicatie als jongen werden 
opgevoed en meerdere correctieve operaties ondergingen, was het gevolg 
van het paradigma dat de gonaden het geslacht bepaalden. Maar vanaf 
midden jaren 1960 werd het gebruikelĳ ker het geslacht te kiezen op basis 

57 Zie hoofdstuk 4
58 Zie hoofdstuk 1 en 3.
59 Zie hoofdstuk 2 J. Money, “Psychologic Disorders Associated with Genital Defects,” in The 
Biological Basis of Pediatric Practice, ed. R.E. Cooke and S. Levin (New York: McGraw-Hill, 1968). 
(p. 1100); Anne Fausto Sterling, Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality 
(New York: Basic Books, 2000).; Luc Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van 
De Seksuologie Van John Money” (Proefschrift, Universiteit van Utrecht, 2001).
60 Zie hoofdstukken 1 en 3.
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van de grote van het zwellichaam. In 1963 merkte Plate hierover op: “Bĳ  
onzekerheid omtrent het geslacht moet men zo mogelĳ k het geslacht kiezen, 
waarmee de uitwendige genitaliën het meest overeenkomen. (...) Men moet 
dan bedenken dat een kunstmatige vagina gemakkelĳ ker te maken is dan 
een kunstmatige penis.”61 Het bleef echter een moeilĳ ke beslissing: Jongen 
of meisje? De grootte van de penis bleek een onbetrouwbare leidraad gezien 
sommigen kinderen met een 46 XY-geslachtsvariatie in de puberteit alsnog 
bleken te viriliseren.62 Daarnaast bleek een vagina in de praktĳ k ook niet 
zo makkelĳ k na te maken.63

6.4 1960-1970 “Kunstmatige vagina is makkelĳ ker dan een 
kunstmatige penis”

Het in de jaren zestig in de westerse wereld gevolgde Moneyprotocol 
schreef voor kinderen onder de leeftĳ d van tweeëneenhalf een gender toe 
te wĳ zen en de operaties achter de rug te hebben. Maar zowel Plate als 
Lamaker maakten melding van kinderen aan wie op veel latere leeftĳ d 
alsnog een ander geslacht werd toegewezen.64 Plate vermeldde in 1963 de 
geslachtsverandering van een 9-jarig kind, dat als meisje werd opgevoed. 
Twĳ fels over het geslacht waren gerezen waarna ook nog in de liezen testes 
werden ontdekt en “Met medewerking van de kinderpsychiater Kamp en 
de plastisch-chirurg Honing werd het ‘meisje’ in een jongen veranderd.”.65 
Lamaker beschreef een tot het twaalfde jaar als meisje opgevoed kind dat na 
vier operaties als jongen verder leefde: “Op de gynaecologische afdeling werd 
het geslacht bepaald”, meldde Lamaker en “op de psychiatrische afdeling 
[werd hĳ ] ‘omgeschoold’ tot man”, voegde hĳ  daar aan toe.66

Wat de keuze voor jongen of meisje complexer maakte, was dat steeds 
meer vormen van 46-XY geslachtsvariaties onderscheiden werden. Men 
ontdekte namelĳ k dat bepaalde hormonen mogelĳ k niet omgezet werden 
naar andere hormonen zoals de situatie is bĳ  enzymstoornissen in de 

61 Willem Paul Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 107, no. 34 (1963). (p. 1509)
62 Ibid.
63 veldwerkgesprekken AIS Nederland 2003-2013. Zie ook p. 28 van dit hoofdstuk.
64 Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene.” (p. 1507)
65 Ibid. (p. 1507)
66 Lamaker, “Hypospadie”. (p. 74)
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steroïdsynthese zoals 5-alpha reductase defĳiciëntie.67 In die gevallen kon 
het gebeuren dat de niet vermannelĳ kte kinderen in hun puberteit alsnog 
viriliseerden. Bovendien kenden de verschillende XY-geslachtsvariaties 
elk op zich gradaties van vermannelĳ king en virilisatie. Daarnaast bleken 
sommige jongens wel gevoelig te zĳ n voor androgenen, maar ontbraken 
bĳ  hen de testes. Hiervan was sprake bĳ  het testiculair regressie syndroom 
waar Eva mee geboren was.

Begin jaren zestig, Eva was ongeveer vĳ f jaar oud, vertelde haar moeder 
haar dat zĳ  nooit zou kunnen trouwen. Eva begreep toen nog niet wat “trou-
wen” was, maar wel dat iedereen dat deed en dat zĳ  daarom “niet helemaal 
normaal” was. Omdat ze in die tĳ d ook vaak werd onderzocht door artsen, 
legde ze een link met haar genitaliën. “Mĳ n moeder zei tegen mĳ : ‘Jĳ  kunt 
niet trouwen.’ En dat vond ik toen heel erg. Ik wist wel niet wat trouwen was, 
alleen dat het iets te maken had met man, vrouw en kinderen krĳ gen. Maar 
als vĳ fĳ jarige was ik daar helemaal niet mee bezig. Dus ik vroeg waarom dat 
dan niet kon. Nou daar heb ik niet echt een antwoord op gekregen, maar 
vanaf dat moment wist ik dat iets niet normaal was en dat het wel iets met 
mĳ n geslachtsdelen te maken moest hebben. De dokters zaten er natuurlĳ k 
naar te kĳ ken en eraan te friemelen. Ik ben op een gegeven moment als 
vĳ f- of zesjarige regelmatig onderzocht in een academisch ziekenhuis en op 
een gegeven moment snap je ook wel dat er iets bĳ zonders is.”68 Eva werd 
verteld dat ze met niemand over het niet-kunnen-trouwen en de bezoeken 
aan de artsen mocht praten. Omdat ze als jongen werd gezien, werd haar 
geslachtsanatomie als “ondervermannelĳ kt” geïnterpreteerd. Zelf beschrĳ ft 
ze het uiterlĳ k van haar penis als een “bobbeltje” of “een grotere clitoris”. 
Hoewel het paradigma om vóór de leeftĳ d van tweeëneenhalf chirurgisch 
in te grĳ pen en een gender toe te wĳ zen gangbaar aan het worden was, 
werd bĳ  Eva toch afgewacht. Na haar zesde jaar zag ze geen artsen meer. 
De bedoeling was aan te kĳ ken of het lichaam zelf een spontane verman-
nelĳ king rond de puberteit door zou maken.

67 G.F. Heremans, A.J. Moolenaar, and H.H. van Gelderen, “Female Phenotype in a Male Child 
Due to 17-Alpha-Hydroxylase Defĳ iciency,” Archives of Disease in Childhood 51, no. 9 (1976), 
Imperato-McGinley et al., “Androgens and the Evolution of Male-Gender Identity among Male 
Pseudohermaphrodites with 5-Alpha Reductase Defĳ iciency,” New England Journal of Medicine 
300 (1979), Imperato-McGinley et al., “Steroid 5-Alpha Reductase Defĳiciency in Man: An Inherited 
Form of Male Pseudohermaphroditism,” Science 186 (1974), Julianne Imperato-McGinley et al., 
“The Prevalence of 5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Children with Ambiguous Genitalia in the 
Dominican Republic,” The Journal of Urology 136, no. October (1986).
68 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober (Amsterdam: 2003).
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Eva’s grootste probleem op de lagere school vormden de urinoirs omdat 
zĳ  niet staand kon plassen. Om niet zittend op de “meisjes wc” betrapt te 
worden, hield ze haar plas soms te lang op met als gevolg dat ze met een 
natte broek eindigde. Maar ze leerde hiermee om te gaan. Niet drinken of 
snel naar huis om te plassen. Alhoewel ze zich “niet helemaal thuis voelde 
in” de gender die haar was toegewezen, herinnert ze zich niet al te veel 
problemen tot haar puberteit. “Heel eerlĳ k gezegd voelde ik me ook geen 
jongen. Toen ik me begon te realiseren hoe jongens deden, was het een totaal 
nieuwe ervaring voor me. Op zich was ik ook geen meisje. Ik zat er gewoon 
tussenin. Ik kan niet zeggen of ik me meer jongen of meer meisje voelde.”69

Lisette had ook te horen gekregen dat “het” zich allemaal misschien nog 
wel zou ontwikkelen. Het zou kunnen zĳ n, dat net als bĳ  Eva, de betrok-
ken artsen wilden aankĳ ken of zĳ  nog spontaan zou viriliseren tĳ dens de 
puberteit. Maar haar stem daalde niet en van secundaire beharing was 
nauwelĳ ks sprake. Ze beschrĳ ft zichzelf als een meisjesachtige jongen, en 
herinnert zich dat ze juist daardoor bĳ zonder populair was bĳ  de mannen. 
Op haar zestiende plaste zĳ  door verschillende gaten tegelĳ k en had last van 
chronische infecties aan de urinewegen. Zĳ  werd vervolgens doorverwezen 
naar een uroloog die haar voor het eerst vroeg naar “waar haar seksuele 
interesses lagen”. Hierop antwoordde zĳ  dat zĳ  alleen tot mannen was aan-
getrokken. “Naar zulke rare homoseksuele fratsen moet maar een psychiater 
kĳ ken.”, was de reactie.70 Lisette was het hier totaal niet mee eens. “Ik heb 
ogenblikkelĳ k gedacht: ‘Boem! Nou gaat de deur dicht.’ Dus ik heb geweigerd 
met een psychiater te praten. Ik heb gedacht: ‘Een psychiater aan mĳ n lĳ f? 
Ik ben niet gek. Ik voel me ook helemaal niet gek. En ik wil niet dat mĳ n 
seksuele interesse in mannen van me afgenomen wordt. Waarom moet dat? 
Waanzin!”71 Al heeft Lisette goede herinneringen aan haar ervaringen in 
de homoscene van de jaren zestig, het dominante vertoog over seksualiteit 
herinnert zĳ  als homofobisch. Zĳ  was buiten het bereik van haar familie en 
de homoscene niet openlĳ k over haar liefdesleven. Zĳ  ervoer hoe mensen 
die “uit de kast kwamen” tot sociale paria verwerden: “Nou in de 60-er jaren 
was dat onuitspreekbaar. En als je ervoor uitkwam dat je homo was, liep je 
grote kans je baan kwĳ t te raken. Dat kon gewoon niet. Uitgesloten. Daar 
moest je over zwĳ gen.”72

69 Ibid.
70 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei. (p. 13)
71 Ibid. (p. 13)
72 Ibid. (p. 34)
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Ook de invloedrĳ ke Money zag overeenkomstig de tĳ dsgeest homosek-
sualiteit als een “psychopathologische” aandoening, als een “psychische 
stoornis” of een “misoriëntatie”.73 Homoseksualiteit werd zodoende als 
medisch behandelbaar beschouwd. Bĳ voorbeeld met aversietherapie. 
Aversietherapie was het aanleren van afkeer van homo-erotisch beeld-
materiaal middels het toedienen van elektrische schokken en moest in de 
jaren zestig, onder andere lobotomie en castratie vervangen.74 Geen van de 
behandelmethodes hadden op lange termĳ n efffect. In 1960 nog wees Money 
erop, dat homoseksualiteit onder “ongerĳ mde genderoriëntatie” viel. Hĳ  
waarschuwde ervoor ook bĳ  kinderen met een atypische geslachtsanatomie 
tĳ dig in te grĳ pen omdat dit “gedrag” niet “louter schattig” was, en dus zo 
snel mogelĳ k de kop ingedrukt moest worden. Volgens Money was hierin 
een belangrĳ ke rol weggelegd voor de ouders die met de verhouding tussen 
“echtgenoot en vrouw” het goede voorbeeld dienden te geven.75 Ook de 
Amerikaanse kinderendocrinoloog Melvin Grumbach beschreef in een 
ook in Nederland gebruikt medisch leerboek voor kindergeneeskunde dat 
homoseksualiteit verhinderd moest worden middels medische interventies 
en de houding van de arts. Ouders moesten daarom zo goed mogelĳ k in-
gelicht worden en geleerd worden dat de anatomische “anomalie” van hun 
kind los stond van homoseksualiteit of travestie.76

73 Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money”. 
(p. 169)
74 In 1974 beschreef de psychiater Alejandro Canton-Dutari tot in detail wat de precieze 
procedure en het doel was van aversietherapie bĳ  homoseksuelen. Zĳ n studie naar een gecom-
bineerde methode van ademhalingstechnieken en het toedienen van elektroshocks had ten doel 
“actieve homoseksuelen” te leren hun seksuele opwinding onder bedwang te houden wanneer zĳ  
naar homo-erotisch beeldmateriaal keken. Vervolgens werd hun geleerd opgewonden te raken 
van hetero-erotisch beeldmateriaal. In een vervolgstudie na drieëneenhalf jaar waren van de 
tweeëntwintig “patiënten” elf “geheel” heteroseksueel “gebleven”. “The patient was instructed to 
signal at the slightest sexual arousal, whereupon a mild shock was given and maintained until 
the contraction breathing method took place. This process was repeated at an average of eight 
shocks per stimulus, each shock maintained for an average of 12 sec. To this point, the patient 
had been exposed only to methods of control of homosexual desires.” Alejandro Canton-Dutari, 
“Combined Intervention for Controlling Unwanted Homosexual Behaviour,” Archives of Sexual 
behaviour 3, no. 4 (1974). (p. 369)
75 Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money”. 
(p. 169)
76 Ook aan de Nederlandse Univeristeit van Amsterdam werd dit leerboek jarenlang gebruikt. 
(Veldwerkonderzoek 2001-2010)
Melvin M. Grumbach, “Abnormalities of Sex Diffferentiation,” in Pediatrics, ed. L. Emmet Holt 
(New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962).
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Thuis werd Lisette gecorrigeerd in haar gedrag. Ze werd gemaand niet zo 
hoog te praten en niet zo “met haar kont te draaien”. Ze wist zich hierdoor 
totaal geen raad met haar identiteit, raakte in de war en voelde zich suïci-
daal. Ze wist dan wel dat ze geen jongen was, toch was ze ook geen meisje. 
Wat ze dan wel was, bleef de vraag. In de bibliotheek van het ziekenhuis had 
Lisette geprobeerd meer te weten te komen over haar eigen conditie. Maar 
haar zoeken leverde niets op. “Er was gewoon niets. Het was een vacuüm 
waarin je aan het zoeken was en er was geen antwoord of advies te krĳ gen. 
Dan dacht ik: ‘Wat moet ik hier in godsnaam mee beginnen? Wat doe ik, 
wat ben ik in Jezusnaam?’ De grootse vraag die ik mĳ n hele puberteit en 
jongvolwassenheid heb gesteld, is: ‘Wie en wat ben ik?’ Ik wist het niet en 
dat heeft me jaren in paniek gebracht. Er was geen antwoord, en niemand 
kon mĳ  antwoord geven.”77

Eva die in een traditioneel katholiek gezin in een religieuze omgeving 
opgroeide, zag aan het einde van haar lagere schoolperiode voor het eerst in 
haar leven hoe een penis er bĳ  andere jongens uit kon zien. Een progressieve 
gymnastiekleraar zette alle jongens bĳ  elkaar onder de douche. Zelf vindt ze 
het achteraf wel raar dat ze niet eerder had ontdekt hoe penissen eruit zagen. 
Ze verklaart het vanuit het religieuze taboe op seksualiteit en seksuele 
anatomie in een plattelandsomgeving waar religie nog veel invloed had op 
het dagelĳ ks leven. Bovendien was zĳ  de enige zoon. “Mĳ n eerste ervaring 
met douchen op de lagere school was dat een van de jongens die wat ouder 
was een stĳ ve penis had en dat zag ik voor het eerst. Ik wist niet dat het er 
zo uit zag en ja, ik had zelf niks en het was zo groot en het was zo stĳ f. Ik 
was echt perplex. Ik wist meteen waar mĳ n moeder het over had. Dit heb 
ik niet en dit zal ik nooit krĳ gen. Ik wist ook dat ik dat niet wilde krĳ gen. 
Ik vond het heel bedreigend. Ik begreep ook meteen dat ik dit nooit, maar 
dan ook nooit moest vertellen of laten zien.”78 Het was voor Eva het begin 
van een ingewikkelde periode. Veel van haar tĳ d en energie ging zitten in 
het omzeilen van situaties waarin ze bloot gezien zou kunnen worden en 
in de angst zich te verspreken.

De onwetendheid van de vertellers over hun specifĳ ieke XY-geslachts-
variatie leek tot de jaren 1960 een afspiegeling van het culturele taboe op 
seksualiteit. Eind jaren 1960 begon de visie op seksualiteit te veranderen, 
maar toen belette het Money-protocol, de mogelĳ kheid voor de vertellers 
meer te weten te komen. Noch Bart, noch Lisette, noch Eva waren op de 
hoogte van wat precies aan hun “anders-zĳ n” ten grondslag lag. Geen van 

77 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei. (p. 11)
78 Heesch, Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober.
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hen kreeg na de aanvankelĳ ke medische bemoeienis nog medische zorg. 
Geen van hen wist of er anderen waren met dezelfde conditie en zĳ  hadden 
geleerd te zwĳ gen en geen vragen te stellen. Mede daardoor twĳ felden de 
vertellers aan hun identiteit en soms ook aan hun bestaansrecht als mens. 
Lisette is nu zeer uitgesproken in haar herinneringen aan wat zĳ  het “het 
opgelegde zwĳ gen” noemt: “Ik was bang om mezelf te laten zien, bang om 
als anders geduid te worden. Bang om commentaar te krĳ gen: ‘Je bent 
geen vrouw of je bent geen echte man.’ Altĳ d dat rare exemplaar te zĳ n, 
heeft groot deel van mĳ n leven beheerst. Altĳ d anders en daarom moet je 
geopereerd worden. Van mĳ n eerste tot mĳ n twintigste. Daar werd nooit 
wat bĳ  verteld. Het creëerde een ongelofelĳ ke frustratie en ik vroeg me 
voortdurend af wat er nu in vredesnaam met me aan de hand was.”79

Bart rouwt achteraf over zĳ n gevoelens van minderwaardigheid tĳ dens 
zĳ n puberteit. Hĳ  durfde geen contact te hebben met de meisjes die 
verliefd op hem werden. “Wie wil er uiteindelĳ k een mismaakte man die 
toch niet kan vrĳ en? Dit is ook het grootste gemis in mĳ n leven geweest. 
Gewoon lekker uitgaan, vrĳ en, verliefd worden, lol maken, gek doen en 
feest vieren.”80 Zĳ n angst ontdekt te worden en niet als mannelĳ k gezien 
te worden belemmerde hem. “Ik had geen mannelĳ ke geslachtsdelen. Dus 
als ik met een meisje uitging, was mĳ n grootste angst dat ze daar achter 
zouden komen. Vandaar ook dat ik nog steeds niet kan zwemmen. Ik was 
vreselĳ k bang dat ze zouden zien dat ik niets had en vroeger waren het 
allemaal strakke zwembroekjes. Ik heb wel gefrutseld met stukjes watten 
en dergelĳ ke om het er maar een beetje te laten lĳ ken. Maar het bleef mĳ n 
grootste angst.” Ook Lisette herinnert zich het probleem van de strakke 
zwembroeken. Zĳ  loste dit op door deze op te vullen met sokken, wat een 
heel gedoe was omdat ze nooit op hun plek bleven zitten.

De medische wetenschap en praktĳ k richtten zich voornamelĳ k op de 
behandeling van kinderen en jong volwassenen. Lange termĳ nonderzoek 
ontbrak en in de overgang van kinder- naar volwassenengeneeskunde 
raakten de vertellers lost-to-follow-up. Voor de vertellers betekende het dat 
ze noodgedwongen leerden leven met het taboe en medische zorg verme-
den. Ondanks maatschappelĳ ke veranderingen in de jaren 1960, werd het 
achterhouden van informatie en kennis over geslachtsvariaties voortgezet. 
De onbewezen aanname was dat artsen en ouders genderidentiteit en 
genderrolgedrag in de sociaal gewenste banen konden leiden. Het belang 
van een eenduidige genderidentiteit werd versterkt met het belang van een 

79 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
80 Correspondentie Margriet van Heesch en Bart
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eenduidige heteroseksuele oriëntatie. Het normaliseren van de seksuele 
verhoudingen motiveerde een medisch manipulatie van genderidentiteit. 
De plastisch-chirurgische ingrepen bleken echter weinig efffectief in het 
wegnemen van twĳ fel over de geslachtelĳ ke identiteit. Noch bleken de 
ingrepen het staand plassen te bevorderen. Het medisch imperatief tot 
heteroseksualiteit intimideerde de vertellers. Lisette kreeg de boodschap 
dat haar verlangen naar mannen een geestesziekte was. Eva leerde dat 
ze niet kon trouwen, wat, in de religieuze context waarin ze opgroeide, 
elke vorm van intimiteit uitsloot. Immers, seksuele intimiteit was alleen 
toegestaan binnen het huwelĳ k. Bart voelde zich een “mismaakte man”. 
Alleen Lisette wist zich deels te onttrekken aan de keuzen en normen van 
haar artsen. Zĳ  weigerde een psychiater te bezoeken of haar erotische 
verlangens als ziek te zien.

6.5 1970-1980 Vraag me niet hoe, maar ik heb het altĳ d 
verborgen gehouden

Na een intensieve lobby en felle polemiek, binnen de American Psychiatric 
Association (APA), en na een stemming met een krappe meerderheid van 
58 procent, werd in 1973 homoseksualiteit van de lĳ st van psychiatrische 
stoornissen geschrapt.81 Ondertussen verdiepte zich de medische kennis 
over de hormonale verschillen tussen de diverse 46 XY-geslachtsvariaties. 
Dit leidde in de jaren zeventig tot verwarring in de westerse nosologie. 
Verouderde termen zoals “hermafrodieten”, “testiculaire feminisatie”, 
“reifensteinsyndroom”, en “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” werden 
naast de nieuwere termen gebruikt. Vooral de term “interseksualiteit” 
kwam nu in zwang. Einde jaren zeventig werd het gebruikelĳ ker de 
XY-geslachtsvariaties naar de specifĳ ieke hormoonvariatie te vernoemen 
zoals “5 alpha reductase defĳ iciëntie”, “17-alpha-hydroxylase defĳ iciëntie” of 
“androgeen ongevoeligheidsyndroom”.82

81 Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money”. 
(p. 143) Ronald Bayer, Homosexuality and American Psychiatry. The Politics of Diagnosis (New 
York: Basic Books, 1981). De World Health Organization haalde “homosexualiteit pas op 17 mei 
1990 van de ziektenlĳ st.
82 Vergelĳ k bĳ voorbeeld de titels van Engelse medische publicities uit dit decennium. Elizabeth 
Bing and Esselyn Rudikofff, “Divergent Ways of Coping with Hermaphrodite Children,” Medical 
Aspects of Human Sexuality, no. December 1970 (1970). B Zuger, “Gender Role Determination. A 
Critical Review of the Evidence from Hermaphroditism.,” Psychosomatic Medicine 32, no. 5 (1970). 
Imperato-McGinley et al., “Steroid 5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Man: An Inherited Form 
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Wanneer de verschillende Nederlandse medische publicaties uit de jaren 
1970 nu bekeken worden, is die verwarring in de nosologie duidelĳ k te 
herkennen. De Nederlandse gynaecologen Jan Stoot en Louis Schellekens 
vermoedden bĳ voorbeeld in 1975 nog, dat een vrouw met “testiculaire femi-
nisatie”, hirsutisme zou kunnen hebben. Na verder onderzoek moesten zĳ  
concluderen dat het om een “incomplete vorm van testiculaire feminisatie” 
ging.83 Een incomplete vorm suggereerde dat de testes niet geheel ‘vervrou-
welĳ kt’ waren, dus gedeeltelĳ k testosteron zouden omzetten. Tot dan toe 
werd de conditie van personen die gedeeltelĳ k ondervermannelĳ kt waren 
gebleven, aangeduid met het reifensteinsyndroom. Pas in 1978 werd het 
bekend dat zowel testiculaire feminisatie als het reifensteinsyndroom het 
gevolg was van een gehele of gedeeltelĳ ke ongevoeligheid voor androgenen. 
Vanaf 1979 werd de term partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom 
gebruikelĳ ker.84

Eva, die zoals gezegd al vroeg wist dat ze “nooit kon trouwen” omdat 
ze geen penis had, ging door een ingewikkelde puberteit. Ze weet nu dat 
haar ouders de opdracht was gegeven om rond de puberteit, of bĳ  de eerste 
tekenen daarvan, terug te komen in het academisch ziekenhuis. Misschien 
hoopten haar artsen op de mogelĳ kheid dat de tot dan toe onvindbare testes 
in de puberteit zouden indalen. Onder invloed van de dan opkomende 
hormonen zou zĳ  dan vanzelf viriliseren. Maar bĳ  Eva was geen enkel teken 
van virilisatie te bespeuren en dikwĳ ls werd ze aangezien voor een meisje, 
wat ze vaak zo liet. Ze had veel vrienden en veel vriendinnen en ook af en 
toe een vast vriendinnetje. Ze herinnert zich dat ze bĳ zonder goed was in 
veinzen. Ze pikte de gedragscodes snel op en wist het spel mee te spelen. 
“Vraag me niet hoe, maar, ik heb het altĳ d verborgen kunnen houden. Ik 
denk nu dat ik een meester was in het omzeilen van gevaarlĳ ke situaties. 
Ik wist precies hoe ver je kon gaan. Dat moest je een beetje suggereren en 
een beetje veinzen. Onder jongetjes werd natuurlĳ k vaak gevraagd of je een 
stĳ ve kreeg en dat soort dingen. Dan verzon ik gewoon wat, ik weet niet 

of Male Pseudohermaphroditism.” P Dowd, J Dewhurst, and J Ginsburg, “Male Intersexuality 
Presenting at Puberty,” Br J Obstet Gynaecol 84, no. 11 (1977), Heremans, Moolenaar, and Gelderen, 
“Female Phenotype in a Male Child Due to 17-Alpha-Hydroxylase Defĳ iciency.”, May Manuel, K. 
Paul Katayama, and Howard W. Jones, “The Age of Occurrence of Gonadal Tumors in Intersex 
Patients with a Y Chromosome,” American Journal for Obstetrics and Gynaecology 124, no. 3 (1976). 
J Aiman et al., “Androgen Insensitivity as a Cause of Infertility in Otherwise Normal Men,” The 
new England Journal of Medicine 300, no. 5 (1979).
83 Stoot and Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een Casus Pro Diagnosi.”
84 Charmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.” (p. 273) Aiman et al., “Androgen Insensitivity as a Cause of Infertility in Otherwise 
Normal Men.”
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meer precies wat en ik hield me op de vlakte. Ik werd daar handig in. Ik wist 
altĳ d wel een smoesje te bedenken. Volgens mĳ  heb ik ook niet gedoucht, 
maar steeds een beetje stiekem en niet opvallen. Soms douchte ik wel, maar 
dan hield ik mĳ n zwembroek aan, waar ik me weer voor schaamde want 
dan werd ik als preuts gezien.”

Het geheimhouden en compenseren van de afwezigheid van mannelĳ ke 
genitaliën brak Eva uiteindelĳ k op. Op haar zeventiende raakte ze overspan-
nen: “Ik vond het erg moeilĳ k dat ik anders was. Dat was een heel nare 
ervaring geweest en dat is helaas al die tĳ d op de middelbare school ook 
een heel langdurige ervaring geweest. Dat douchen met een handdoekje een 
beetje onhandig voor je geslachtsdelen was echt afschuwelĳ k. Ik hoop dat 
kinderen dat niet meer mee hoeven maken. Toen ik zeventien was kon ik 
dat gewoon niet meer aan.”85 Toen Eva overspannen was geworden, kwam 
ze weer in een academisch ziekenhuis terecht waar haar geslachtsanatomie 
opnieuw onder de loep werd genomen. Eindelĳ k werd haar probleem serieus 
genomen. “Toen ben ik ook nog een keer geopereerd om te kĳ ken wat er 
dan wel zat. Er kwam uit dat ik geen geslachtorganen had, geen testikels. 
Wat eigenlĳ k wel zou moeten maar die waren er gewoon niet en niks geen 
mannelĳ ke aanleg.”86

Omdat bĳ  Eva de testes geheel afwezig waren, maar zĳ  na een test wel ge-
voelig bleek voor androgenen, concludeerden haar artsen dat zĳ  testiculair 
regressie syndroom had. Deze 46-XY geslachtsvariatie was in 1957 voor het 
eerst beschreven door de Amerikaanse endocrinologen Melvin Grumbach 
en Murray Barr.87 Sindsdien was de geslachtsvariatie ook bekend geweest 
onder de termen “verdwĳ nende testes syndroom”, “bilaterale anorchia” en 
“leeg scrotum”. Het testiculair regressie syndroom komt in verschillende 
gradaties voor door een beëindiging van de testiculaire functie in de eerste 
veertien weken van de zwangerschap. Wanneer de testiculaire functie in de 
eerste acht weken onderbroken wordt, ontwikkelen de interne en externe 
genitaliën zich vrouwelĳ k, behalve de gonaden: die ontbreken.88 In het geval 
dat de testiculaire functie stopt in de achtste tot de tiende week, kunnen de 
externe genitaliën atypisch, en de interne genitaliën ofwel onderontwik-
keld ofwel geheel afwezig zĳ n. Wanneer de testiculaire functie stopt in 
de twaalfde week, vormen zich doorsnee mannelĳ ke externe genitaliën, 

85 Heesch, Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober.
86 Ibid.
87 Bekir Çakir et al., “A Testicular Regression Syndrome Presenting with Feminisation,” 
Turkisch Journal of Endocrinology and metabolism 9, no. 2 (2005).
88 TRS in combinatie met vrouwelĳ ke of atypische externe genitaliën wordt alleen maar in 
de Turkse casus uit 2005 genoemd. Ibid.
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maar geen testes. Aangezien bĳ  Eva de testes geheel afwezig waren en zĳ  
bovendien nauwelĳ ks vermannelĳ kte externe genitaliën had, kan het zĳ n 
dat bĳ  haar de testiculaire functie in de achtste tot tiende week gestopt is. 
Haar artsen vermoedden dat de medicĳ nen tegen jeuk, die haar moeder 
slikte tĳ dens de zwangerschap, een oorzaak konden zĳ n. De werkelĳ ke 
oorzaak van het stoppen van de testiculaire functie is evenwel nog steeds 
niet bekend en wordt soms toegeschreven aan erfelĳ ke factoren, soms aan 
spontane genmutaties en soms aan medicĳ ngebruik door de moeder.89

Toen duidelĳ k werd dat Eva niet vanzelf zou vermannelĳ ken, werd 
zĳ  doorverwezen naar een psycholoog. Die moest ontdekken hoe haar 
genderidentiteit zich ontwikkeld had. Eva herinnert zich hierover dat zĳ  
vreselĳ k bang was dat haar probleem niet opgelost kon worden en dat de 
conclusie zou zĳ n dat ze nooit voor seks of relaties geschikt zou zĳ n. Om 
dit te voorkomen probeerde ze voor jongens sociaal gewenste antwoorden 
te geven. “Ik was bang dat ze zouden denken: ‘Seks is niet belangrĳ k voor 
hem dus laten we maar niks doen.’ Het was natuurlĳ k voor mĳ  op dat 
moment helemaal niet belangrĳ k om seks te hebben. Maar ik wilde uit dat 
isolement komen. Ik wilde gewoon normaal zĳ n. Ik wilde niet meer zo raar 
zĳ n. Maar wat gewoon of normaal zĳ n was voor mĳ  op dat moment, daar 
had ik helemaal niet over nagedacht. Maar ik wilde echt niet meer zo verder. 
Ik wilde het zwĳ gen doorbreken. Dat ik alles in mĳ n eentje moest doen, 
vond ik ondraaglĳ k geworden. Dus als de psycholoog vroeg: ‘Wat zie je in 
die tekening?’, probeerde ik me voor te stellen wat jongens van die leeftĳ d 
belangrĳ k vinden. Vervolgens werd ten onrechte geconcludeerd dat ik toch 
gewoon een jongetje was.”

Nu denkt Eva dat wanneer de psycholoog iets meer tĳ d voor haar had 
genomen, ze misschien beter geholpen en gesteund was geweest. Bovendien 
had ze door de geheimhouding en afwezigheid van steun niet eerder over 
haar genderidentiteit kunnen nadenken. Omdat de voorgeschreven hor-
moonkuur haar lichaam onomkeerbaar viriliseerde, vindt Eva het beslist 
spĳ tig dat haar psycholoog zich zo makkelĳ k om de tuin liet leiden. “Ik werd 
behandeld met mannelĳ ke hormonen. Dat is heel slecht bevallen. Bepaalde 
dingen zĳ n niet omkeerbaar, de daling van mĳ n stem is niet omkeerbaar 
en ik werd veel groter. Ik heb veel grotere voeten gekregen, maar daar valt 
wel mee te leven. Het heeft ook wel leuke kanten. Maar mĳ n stem dat zou 
ik nog wel heel graag nog eens keer normaal willen, maar ook daar leer 

89 Ibid.; Susan E. Spires et al., “Testicular Regression Syndrome, a Clinical Study of 11 Cases,” 
Archives of Pathology and Laboratory Medicine 124 (2000).
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je mee leven. Ik ben er wel boos over, dat die psychologen daar toen niet 
doorheen konden prikken.”90

Dat kinderen zoals Eva vooral in de puberteit moeite hadden met het 
anders eruit zien, werd herkend in de medische literatuur. Door bĳ voor-
beeld de Nederlandse kinderpsychologe Froukje Slĳ per en haar collega’s: 
“Wĳ  zagen bovendien in de follow-up, dat alle kinderen, ook zĳ  die zich 
emotioneel goed staande hadden weten te houden, het in de puberteit 
zeer moeilĳ k kregen.”91 De aanbeveling was extra tĳ d uit te trekken voor 
de adolescenten. Er was geen ruimte voor de vertellers om te twĳ felen 
of te onderhandelen over de aan hen toegewezen gender. De aanname 
dat kinderen de genderidentiteit accepteerden die hen in de eerste 16 à 
22 maanden was geleerd, hing samen met de aanname dat een eventuele 
geslachtverandering hierna “verstrekkende en vaak onherstelbare schade 
bĳ  een kind en gezin [kon] aanrichten.”92 Een gevolg hiervan was dat de 
oorspronkelĳ ke toegewezen gender liever niet aangepast werd. Er werd in 
de medisch publicaties dan ook geen melding gemaakt van adolescenten 
die een rectifĳ icatie werd aangeboden of daarom hadden gevraagd. In deze 
context is het niet vreemd dat Eva niet haar werkelĳ ke angsten en wensen 
kenbaar durfde te maken. “Het grote aantal ernstige psychische stoornissen” 
werd evenwel niet toegeschreven aan het klinisch protocol en de onmoge-
lĳ kheid de toegewezen gender te betwĳ felen, maar aan de oorspronkelĳ ke 
“afwĳ king aan het geslachtsorgaan”.93 Een vreemde gedachtegang, gezien 
die “afwĳ king” nu juist middels chirurgie en achterhouden van informatie 
verborgen diende te blĳ ven.

Op haar negentiende werd Eva een “penisvergrotende” operatie aange-
boden. Het beoogde resultaat van de ingreep was dat haar genitaal groter 
zou lĳ ken. Maar Eva zag na de operatie geen enkel verschil. Niet dat het 
veel uitmaakte, want ze had toch al afkeer van haar geviriliseerde lichaam 
gekregen. Het maakte haar verlegen en in zichzelf gekeerd. Een paar jaar 
later ging ze voor haar studie op kamers in de stad. In de academische 
omgeving werd ze voor het eerst uitgedaagd haar verhaal te vertellen. Toen 
kon ze toegeven dat ze zich eigenlĳ k geen jongen voelde. Het gevolg was 
dat ze zich niet meer verlegen voelde en het was alsof ze “vleugels” had. 
Een vriendin leende haar een jurk voor een feestje en vanaf dat moment, 

90 Heesch, Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober.
91 Froukje M. E. Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De 
Geslachtsorganen,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986). p. 1557
92 Ibid. p. 1558
93 Ibid. p. 1557
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droeg ze voornamelĳ k vrouwenkleren. Ze stopte met de mannelĳ ke hor-
moonsubstitutie. Haar zussen waren niet verbaasd en reageerden kalm en 
ondersteunend. Haar ouders hadden meer moeite. In vrouwenkleren was 
ze thuis niet meer welkom, en haar studietoelage werd stopgezet.

Toevallig hoorde Eva over transseksualiteit en over de net opgerichte 
genderkliniek van de Vrĳ e Universiteit van Amsterdam. Toen ze daar voor 
het eerst een arts sprak, leerde ze dat ze voor een geslachtsveranderende 
operatie op een wachtlĳ st moest en dat het hele proces nog wel vĳ f jaar kon 
duren.94 Zo lang wilde ze niet wachten en bovendien was ze het niet eens 
met de diagnose dat ze transseksueel zou zĳ n. Ze was nooit lichamelĳ k 
een jongen geweest, maar dat werd in de genderkliniek niet erkend. Ook 
later tĳ dens bezoeken aan artsen, werd haar nog wel eens gevraagd wan-
neer “de castratie” had plaats gevonden. Dat ervoer ze als beklemmend. Ze 
was immers geen transseksueel, haar was simpelweg de verkeerde gender 
toegewezen. Uit eigen beweging regelde ze daarom een afspraak bĳ  een 
genderkliniek in een naburige hoofdstad, waar ze wel snel werd geope-
reerd. Ook in het buurland begrepen artsen niet goed hoe nu precies haar 
geslachtsanatomie in elkaar stak. Aanvankelĳ k wilden ze voor haar een 
vagina construeren van de huid van de penis, zoals toen gebruikelĳ k voor 
vaginaconstructies bĳ  transvrouwen. De artsen zagen pas in de operatieka-
mer dat haar penis daar te klein voor was. Vervolgens construeerden zĳ  een 
vagina met darmtransplantaat. Dit was een zwaardere en duurdere operatie 
waarvoor ze ook onverwachts langer in het buitenlandse ziekenhuis moest 
blĳ ven.

Eind jaren 1950, ontwikkelde de in Casablanca, Marokko gestationeerde 
Frans/Marokkaanse chirurg Georges Burou een techniek voor het con-
strueren van een vagina die de oudere technieken, beschreven sinds 1817, 
met huidtransplantaten moesten vervangen.95 Burou creëerde een vagina 
door de huid van de penis naar binnen te vouwen, wat hĳ  peniele inversie 
noemde. Voor vrouwen bĳ  wie dat niet mogelĳ k was, werd wel nog steeds 
huidtransplantaat gebruikt. De toepassing van een huidtransplantaat was 

94 Het medisch protocol inzake trasseksualiteit schreef voor het eertse jaar uin therapie de 
veronderstelde cross-genderidentifĳ icatie vast te stellen. Daarna volgde een jaar “stage”: leven 
en kleden in de gewenste genderrol. Vervolgens een jaar hormoon substitutie en aan het einde 
pas een “geslachtsoperatie”. (Veldwerkgesprekken 2001-2005) Zie ook: Louis J. G. Gooren, “Trans-
seksualiteit. I. Omschrĳ ving, Etiologie, Hulpverlening,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 
136, no. 39 (1992).
95 P. Wilf lingseder, “Construction of the Vagina by Means of an Intestinal Mucosa-Muscularis 
Graft,” Chirurgia Plastica 1, no. 1 (1971).
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in de jaren 1970 minder gebruikelĳ k geworden omdat de transplantatiehuid 
nog vaak afgestoten werd, dichtgroeide of het vrĳ en pĳ nlĳ k bleef.96

Voor vrouwen geboren zonder vagina werd het construeren van een 
vagina met behulp van een stukje van de dunne en later ook de dikke darm 
voorgesteld.97 In 1904 had de Amerikaanse arts James Fairchild Baldwin 
voor het eerst zĳ n idee voor de techniek gepubliceerd en kon dit drie jaar 
later in praktĳ k brengen.98 Door het risico op ernstige complicaties van de 
colovaginoplastiek en omdat één vierde deel van zĳ n patiënten overleed, 
vond de methode geen navolging.99 In de jaren 1940 werden dramtrans-
plantaten opnieuw sporadisch toegepast, maar raakten al snel geheel in 
onbruik omdat het aantal sterfgevallen na de operatie onverklaarbaar hoog 
was.100 In 1961 publiceerde de Amerikaanse gyneacoloog Joseph Pratt over 
zĳ n vernieuwde toepassing van de techniek met het S-vormige deel, tus-
sen de blinde darm en de endeldarm met het gevolg dat de methode weer 
internationaal werd toegepast.101

In 2001 waarschuwde voor de Amerikaanse artsen Syed en Malone 
evenwel voor ernstige complicaties op zowel korte als lange termĳ n.102 
Zĳ  lieten zien dat op lange termĳ n, tot tientallen jaren later, nog serieuze 
risico’s konden ontstaan als gevolg van het littekenweefsel in de darmen. 
Desondanks lĳ kt de techniek, gezien het hoge aantal publicaties over de 
toepassing ervan wereldwĳ d onveranderd populair.103 Desalniettemin 

96 Ibid. Zie voor beschrĳ ving van vagina reconstructie met huidtransplantaat hoofdstuk 6.
97 Ibid.
98 James Fairchild Baldwin, “The Formation of an Artifĳ icial Vagina by Intestinal Transplan-
tation,” Annuals of Surgery 40 (1904).
99 Ook de hoge toename van vaginale afscheiding werd toen al en nu nog steeds als ongunstige 
bĳ werking beschreven. Wilf lingseder, “Construction of the Vagina by Means of an Intestinal 
Mucosa-Muscularis Graft.” p. 15
100 Terry W. Hensle and Greg Dean, “Vaginal Replacement in Children,” Journal of Urology 148, 
no. August (1992), Terry W. Hensle and Elizabeth A. Reiley, “Vaginal Replacement in Children 
and Young Adults,” The Jounal of Urology 159, no. 3 (1998).
101 Joseph H. Pratt, “Sigmoidovaginostomy: A New Method of Obtaining Satisfactory Vaginal 
Depth,” American Journal for Obstetrics and Gynaecology, no. 81 (1961), Joseph H. Pratt, “Vaginal 
Atresia Corrected by Use of Small and Large Bowel,” American Journal for Obstetrics and Gy-
naecology 15 (1972). Hensle and Dean, “Vaginal Replacement in Children.”, Hensle and Reiley, 
“Vaginal Replacement in Children and Young Adults.”
102 H.A. Syed, P.S.J. Malone, and R.J. Hitchcock, “Diversion Colitis in Children with Colovagi-
noplasty,” British Jounal of Urology International, no. 87 (2001).
103 Bĳ voorbeeld in Egypte waar de techniek juist op zeer jonge leeftĳ d (gemiddeld 4 jaar) wordt 
uitgevoerd. Mohamed A. Baky Fahmy, Hamid M. Hanaa Abdel, and Mohamed M. Abdalla Al 
Abeissy, “Applicability of Sigmoid Colon Graft for Vaginal Replacement (Colovaginoplasty) at 
Young Age,” Surgical Science 2 (2011).

PROEF 1



240 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

spreken ervaringsdeskundigen van complicaties die in de medische publi-
caties niet besproken worden. Bĳ voorbeeld na een colovaginoplastiek kan 
een indringend ruikende en overvloedige vaginale afscheiding voorkomen 
zoals bĳ  “Eef”die haar verhaal over leven met partieel androgeen ongevoe-
ligheidsyndroom vertelde voor een Belgisch maandblad: “Bĳ  de tweede 
[operatie] hebben ze mĳ n testikels uit mĳ n onderbuik gehaald en met een 
stukje van mĳ n dikke darm mĳ n vagina vergroot. Resultaat? Een groot 
litteken op mĳ n buik en heel veel slĳ mverlies. Ik had ook verschrikkelĳ k 
veel pĳ n. Alles was goed verlopen, zeiden ze. Ik had nog twee weken om 
te herstellen. Maar dat slĳ mverlies werd alleen maar erger. Ik voelde het 
gewoon stromen, was nooit meer op mĳ n gemak. Op den duur was alles ook 
geïrriteerd. Alles plakte. Ik verafschuwde mĳ n vagina. En elke dag opnieuw 
dat enorme maandverband.”104

Het slikken van de voorgeschreven vrouwelĳ k hormonen stelde Eva 
uit omdat ze nog niet bekomen was van de schrik door wat de mannelĳ ke 
hormonen in haar puberteit teweeg had gebracht. Ook de rectifĳ icatie in 
haar geboorteakte stelde ze uit. Het was eind jaren zeventig en haar ouders 
begonnen te accepteren dat Eva geen “travestiet” was, maar door omstan-
digheden de verkeerde gender was toegewezen.

Keuzen aangaande geslachtsvariaties werden eind jaren 1970 defĳinitief 
een strikt medische aangelegenheid.105 Ofschoon de medische kennis over 
de betrefffende geslachtsvariaties mateloos gevarieerd en complex was 
geworden, bleven de vertellers daarvan verstoken. Ze hadden geen toegang 
tot de medische terminologie en kennis en ook niet tot verhalen of kennis 
van lotgenoten. Voorts moesten zĳ  zelf een strategie ontwikkelen om zich 
staande te houden in de voor hen gekozen mannelĳ ke rol. De sedimentatie 
van het paradigma dat genderidentiteit een gevolg was van opvoeding en na 
de leeftĳ d van tweeëneenhalf niet meer veranderd kon worden, had verstrek-
kende gevolgen. Voor diegenen aan wie de verkeerde gender was toegewezen 
was geen ruimte meer dat recht te zetten. Hun genderidentiteit werd geacht 
vast te staan. Het gevolg was dat de vertellers nergens antwoorden konden 
vinden op vragen die zĳ  hadden over de medische keuzen en interventies en 
hun identiteit.

104 Barbara Claeys, “Half Man, Half Vrouw, Het Verhaal Van Eef,” Goedele, 1 februari 2009. p. 23
105 De Franse fĳ ilosoof Michel Foucault constateerde einde jaren zeventig dat de “hermafrodiet” 
verdwenen was. Hĳ zelf had in een medisch boek het verhaal van de Franse Herculine Barbin 
teruggevonden en voorzag dat van een inleiding en liet het in 1978 heruitgeven. In verscheen 1980 
in de Nederlandse vertaling. Michel Foucault, Herculine Barbin Dite Alexina B. (Saint Almond: 
Éditions Gallimard, 1978).

PROEF 1



“ONZEKERHEID OMTRENT HET GESLACHT” 241

Voor Eva leidde de onmogelĳ kheid de haar toegewezen gender te betwĳ felen 
tot overspannenheid. En alhoewel psychische begeleiding in medische publi-
caties steeds vaker werd aangeraden, was dit voor Eva niet efffectief. Ze kon 
haar echte verhaal niet kwĳ t, waardoor ten onrechte de indruk ontstond dat zĳ  
zich een jongen voelde. Pas nadat studiegenoten de moeite namen naar haar 
verhaal te luisteren, vond zĳ  haar eigen stem en kon zĳ  een eigen keuze maken. 
In dialoog met anderen kon zĳ  de medisch autoriteit naast zich neerleggen. 
Maar toen Eva te rade ging in het medische circuit, werd niet de klinische 
gendertoewĳ zing in twĳ fel getrokken maar haar genderoriëntatie. Vandaar 
dat zĳ  zich eerst als transseksueel moest bewĳ zen en op een wachtlĳ st werd 
gezet. Desalniettemin was het juist de medische erkenning van transseksua-
liteit die ruimte creëerde voor Eva om aan de aanvankelĳ ke gendertoewĳ zing 
te kunnen twĳ felen en hier iets aan te doen in het buitenland.

6.6 1980-1990 De vergissing was een vergissing

Lisette begreep niet waarom ze geen mannelĳ ke genitaliën had en was 
in de jaren 1980 intensief, maar tevergeefs op zoek naar antwoorden. De 
zoektocht voerde haar tot in Zuid-Azië waar ze verschillende Ashrams, 
afgelegen gemeenschappen voor meditatie onder leiding van een guru, 
bezocht. Ze ervoer iets wonderlĳ ks tĳ dens een van de rituelen, een “Touch 
van de Guru”.“Een ongelofelĳ ke belevenis van thuiskomen en liefde en 
eindelĳ k op mĳ n plek zĳ n.”106 Het deed haar besluiten een Boeddhistische 
monnik te worden. Voor haar opleiding verbleef ze in een klooster, uitge-
houwen uit de rotswanden in een oerwoud van een buurland van India. 
De extreme afzondering en het mediteren brachten haar evenwel niet de 
rust waar ze op hoopte. Het lukte haar bĳ voorbeeld niet haar seksuele 
opwinding voor de jongens en mannen die de monniken eten brachten, 
onder controle te krĳ gen. Ze realiseerde zich uiteindelĳ k dat het celibaat 
te zwaar was voor haar en besloot na een jaar naar Nederland terug te 
keren.107 Een korte tĳ d verbleef ze in een Nederlands Boeddhistisch klooster 
maar de twĳ fels bleven. Een tweede oorzaak voor haar twĳ fel was dat ze 
in de heilige geschriften had gelezen dat “hermafrodieten” niet toegelaten 
mochten worden tot het klooster. Het mediteren en zelfonderzoek konden 
haar toch niet de verlichting geven waar ze op hoopte.

106 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
107 Ibid.
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Zittend aan het strand in de buurt van het klooster kwam ze tot een 
oplossing voor haar twĳ fels: “Ik besefte dat ik als vrouw verder moest. Ik kon 
niet meer volhouden te doen alsof ik een man was, terwĳ l daar geen enkel 
bewĳ s voor was”.108 Lisette verliet het klooster en liet zich door haar huisarts 
verwĳ zen naar een bekende seksuoloog. Ze vertelde hem haar verhaal en liet 
een kopie van haar aangepaste geboortecertifĳ icaat zien. De arts herkende 
haar van vroeger. Als student liep hĳ  zĳ n co-schappen bĳ  plastisch chirurg 
Koch die haar in haar jeugd geopereerd had. Vrĳ wel onmiddellĳ k belandde 
ze in het proces van wat toen gekend werd als “geslachtsverandering in 
verband met transseksualiteit”.

Transseksualiteit werd in 1992 door de endocrinoloog en hoogleraar 
transseksualiteit, Louis Gooren gedefĳinieerd als “de overtuiging lid te zĳ n 
van het andere geslacht dan het lichaam aangeeft. “Een wonderlĳ k ver-
schĳ nsel” voegde hĳ  daaraan toe.109 Voor Lisette was daar niets wonderlĳ ks 
aan, het was alsof juist alles op zĳ n plek viel, gewoon werd: “De arts, hoofd 
van de afdeling seksuologie, met zĳ n eeuwige Gauloise in zĳ n mondhoek 
en zĳ n vieze vingers en de sloddervos die hĳ  was, hoorde mĳ n verhaal en 
zei: [een brommende basstem imiterend] ‘Hum, hum, hum, nou daar gaan 
wĳ  wel even wat aan doen.’ En toen is hĳ  als een trein gestart met mĳ n 
geslachtsaanpassing. Hĳ  heeft zo veel voor me betekend. Hĳ  was de eerste 
die me echt liet praten en weerwoord gaf en zinnige dingen zei. Hĳ  heeft 
me in vĳ f à zes maanden door die geslachtsaanpassing heen gesleurd.”110

Lisette benadrukt dat in haar geval geen sprake was van een “trans-
seksuele operatie”. Omdat haar genitaliën oorspronkelĳ k eigenlĳ k meer 
vrouwelĳ k dan mannelĳ k waren, was een “doorvoeroperatie”, of een “her-
steloperatie” toegepast. De aan elkaar genaaide delen van het “gespleten 
scrotum”, of de “schaamlippen”, werden weer los gemaakt. Ze weet nu 
dat de techniek die bĳ  haar als kind was gehanteerd, infĳibulatie heette. 
Infĳ ibulatie, het aaneen hechten van de schaamlippen, vertelt ze, werd in 
de Westerse wereld tot begin twintigste eeuw toegepast, ter voorkoming 
van ongewenste zwangerschappen bĳ  dienstmeisjes.111 De vagina werd 
volgens de operatieverslagen die Lisette in haar bezit heeft “gerestaureerd”. 
Dit hield in dat het littekenweefsel werd weggesneden en een poging werd 
gedaan de vagina dieper te maken. Dat laatste mislukte helaas. Door een 

108 Ibid.
109 Gooren, “Transseksualiteit. I. Omschrĳ ving, Etiologie, Hulpverlening.”
110 Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
111 Tegenwoordig wordt de techniek nog steeds gebruikt bĳ  verschillende vormen van 
vrouwenbesnĳ denis.
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achtergebleven operatietampon ontstond een ontsteking die een verkleving 
in de buikwand veroorzaakte, waaraan Lisette bĳ na overleed. Wederom op 
de operatietafel ontdekte de chirurg een doodlopende vagina, weliswaar 
ernstig verkleefd en ontstoken. Toen werd ook de oorzaak van haar chro-
nische blaas- en urineleiderontstekingen bekend. Wat haar artsen echter 
het meest verbaasde, was dat “meters hechtdraad” met de operatie bloot 
kwamen te liggen. “Waar is dat nu voor nodig?” had een arts verbaasd 
gevraagd. Lisette herinnert zich dat ze in haar jeugd al uit de ontstoken 
operatiewonden af en toe een blauw of rood draadje kon trekken.

Na de tweede spoedoperatie genas Lisette snel en was “blĳ  en enthousiast 
als vrouw verder te leven”. Ze ondervond steun bĳ  haar werkgever die voor 
haar een geheel nieuwe klantenkring regelde zodat ze niets hoefde uit te 
leggen. Niet lang daarna werd ze verliefd op de man met wie ze nog steeds 
getrouwd is. Net als voor Eva ontstond voor Lisette de mogelĳ kheid iets te 
doen aan de verkeerde gendertoewĳ zing door de medische inbedding van 
transseksualiteit.112

Eerst moest nog wel een juridische puzzel opgelost worden. Het mis-
slagartikel mag maar één keer toegepast worden om een vergissing in de 
geslachttoewĳ zing recht te zetten. Voor Lisette was dat al gebruikt. De 
wet op transseksualiteit die het mogelĳ k maakte voor rechtspersonen van 
geslacht te veranderen, was toen nog niet aangenomen. Dat gebeurde pas 
een paar jaar later, in 1984.113 De oplossing werd gevonden in het ongedaan 
maken van de eerste misslag: “En toen bleek dat de rechtbank beschikt 
had dat de eerste uitspraak op een vergissing berustte. De president van 
de rechtbank gaf opdracht om een geheel nieuwe geboorteakte voor mĳ  
uit te schrĳ ven. Dat is volstrekt uniek. Ik kreeg een nieuwe geboorteakte 
met mĳ n huidige, en dus met mĳ n oorspronkelĳ ke geboortenamen.”114 De 
nieuwe geboorteakte was een pragmatische beslissing, omdat het voor de 

112 De eerste twĳ fels over gendertoewĳ zing in geval van XY-geslachtsvariaties waren in de 
Verenigde Staten al gerezen. Tom Mazur, “Ambiguous Genitalia: Detection and Counseling,” 
Pediatric Nursing 1983. 
113 Ines Orobio de Castro, Made to Order, Sex/Gender in a Transsexual Perspective (Amsterdam: 
Het Spinhuis, 1993).
114 Lisette was evenwel niet de eerste bĳ  wie de misslag ongedaan gemaakt was. In 1975 
bespraken de Nederlandse artsen Stoot en Schellekens de ziektegeschiedenis van een vrouw, 
geboren in 1942 en bĳ  de burgerlĳ ke stand aangegeven als meisje. Toen zĳ  elf jaar was, werden 
niet-ingedaalde “testes” gevonden en werd het misslagartikel toegepast omdat zĳ  volgens de 
medische kennis van die tĳ d een jongetje moest zĳ n. Een jaar later werd borstgroei opgemerkt 
en bleek zĳ  “zich zowel psychologisch als seksuologisch als meisje” te ontwikkelen. Een tweede 
juridische aanpassing volgde. Stoot and Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een 
Casus Pro Diagnosi.” Heesch, Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei.
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tweede keer veranderen van haar namen en geslacht een onleesbaar gekras 
in de marge opgeleverd zou hebben. Vlak hierna trouwde Lisette.

Begin jaren 1980, ten tĳ de van haar “geslachtsherstel” operatie werd 
Lisettes conditie nog aangeduid als reifensteinsyndroom of (incomplete) 
testiculaire feminisatie. Men dacht nog vaak, ten onrechte, dat een totale 
of gedeeltelĳ ke ondervermannelĳ king het gevolg was van door de gonaden 
afgescheiden vrouwelĳ ke hormonen.115 Toch was eind jaren zeventig al 
bekend dat het eigenlĳ k ging om een ongevoeligheid voor androgenen. De 
meer accurate term “partieel androgeen ongevoeligheidsyndroom” werd 
vanaf die tĳ d ook steeds vaker gebruikt.116 Lisette was van de medische 
kennisontwikkelingen over haar conditie niet op de hoogte. Zodoende iden-
tifĳ iceerde zĳ  zich ook niet als een vrouw met “testiculaire feminisatie”, of 
“partieel androgeen ongevoeligheid syndroom” maar als een “transvrouw” 
en vond haar lotgenoten onder de transseksuelen in Nederland.

Bart vond een voordeel in de ondervermannelĳ king van zĳ n stem. De 
speciale toonhoogte ervan bezorgde hem hoofdrollen in de uitvoeringen 
van het muziekgezelschap waar hĳ  zich bĳ  had aangesloten. “Het is geen 
normale tenor, het neigt naar een countertenor maar is het toch niet. Dat 
heeft weer met mĳ n genen te maken natuurlĳ k, met mĳ n hele hormo-
nale huishouding. Ik heb een ander stemgeluid dan een andere tenor.” Hĳ  
trouwde, maar bleef zich ongemakkelĳ k voelen over zĳ n seksualiteit en 
praatte met niemand daarover.117

In de jaren 1980 ontstond door de medicalisatie van transseksualiteit 
meer ruimte om aan de klinisch toegewezen gender te twĳ felen. Zowel 
Lisette als Eva konden door zich in de medische uitleg van transseksualiteit 
in te passen, regie over de richting van hun leven nemen. Voor Bart was dit 
niet het geval. Hĳ  leefde nog steeds met het gevoel een gemankeerde man 
te zĳ n en praatte met niemand over zĳ n twĳ fels en gevoelens te kort te 
schieten. Ook niet met zĳ n vrouw en kinderen. Zĳ n kinderen weten ook niet 
dat hĳ  en zĳ n vrouw hulp hebben gehad van een anonieme spermadonor. 
Mogelĳ kerwĳ s kwam zĳ n onmacht voort uit zĳ n seksuele verlangens. Bart 
voelde zich seksueel tot vrouwen aangetrokken. De medische erkenning 

115 Charmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.”
116 In 1988 lukte het voor het eerst het Androgeen Receptor gen (AR gen) dat een onderdeel 
is van het X geslachtschromosoom, te klonen. Dit leverde het eerste bewĳ s dat Compleet en 
Partieel Androgeen Ongevoeligheid Syndroom veroorzaakt werd door mutatie op de AR gen. 
Nu werd beter begrepen dat er verschillende mutaties op dat AR gen mogelĳ k waren. Ibid.
117 Zie ook: A. P. van Seters and A. K. Slob, “Mutually Gratifying Heterosexual Relationship 
with Micropenis of Husband,” Journal of Sex & Marital Therapy 14, no. 2 (1988).
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van transseksualiteit vereiste in de jaren 1980 nog een heteroseksuele 
oriëntatie na de geslachtsverandering. Voor Lisette en Eva vormde dit geen 
probleem. Bart kon zĳ n seksuele oriëntatie niet rĳ men met eventueel als 
vrouw te leven: “Ik was geen lesbisch iemand.” Ook al gaf de medische 
erkenning van transseksualiteit meer daadkracht en keuzemogelĳ kheden 
aan Eva en Lisette, zĳ  moesten zich hiervoor wel opnieuw onderwerpen 
aan plastische chirurgie en de postoperatieve complicaties en aansluiten 
bĳ  de heteronormatieve opvattingen over gender en seksualiteit.

6.7 1990-2000 Doe mĳ  dan maar een piemel

Liselot werd begin van de jaren 1970 geboren. Opgroeiend begreep ze niet 
waarom zĳ  met haar ouders strĳ d moest voeren over de dingen waar ze 
interesse in had. Zĳ  wilde bĳ voorbeeld op basketbal en dat werd door haar 
ouders verboden. Ook de brommer waar ze van droomde, was taboe. Ze wist 
van jongs af aan dat zĳ  geen baarmoeder en eierstokken had en daarom geen 
kinderen kon krĳ gen. Deze kennis was met een zekere mate van geheimzin-
nigheid omgeven. “Mĳ n ouders zeiden dat ik er met niemand over mocht 
praten. Het was heel geheim, en heel bĳ zonder. Maar andere mensen zouden 
het niet begrĳ pen. Die dokters zeiden dat ook allemaal.” Veel later rond 
haar dertigste las ze in haar medisch dossier dat haar diagnose “mannelĳ k 
pseudo-hermafroditisme” was en dat haar ouders was aangeraden haar 
duidelĳ k “als meisje” op te voeden.118

Elk jaar moest Liselot naar een endocrinoloog voor controle. Deze 
bezoeken duurden meestal niet langer dan vĳ f minuten. Ze riep dan snel 
dat alles goed met haar ging en stond zo weer buiten. Toch worstelde ze in 
haar prepuberteit met vragen over haar lichaam en identiteit. Toen haar 
verteld werd dat ze “pillen” moest slikken om borsten te krĳ gen, dacht ze: 
“Als ik dan toch mag kiezen dan wil ik wel een jongetje zĳ n. Doe me dan 
maar een piemel. [lacht] Ik dacht dat is iets wat je er op zet en als het toch 
allemaal niet uit maakt.” Dat Liselot dacht dat het allemaal zo makkelĳ k 
was, kan voortgekomen zĳ n uit een tekort aan informatie. Er werd ook niet 
direct met haar gecommuniceerd, maar via haar ouders. “Ik weet nog dat 
mĳ n ouders serieus navraag hebben gedaan naar de mogelĳ kheden, maar 

118 Liselot wist op het moment dat zĳ  haar levensverhaal vertelde, nog niet haar precieze 
diagnose. De uitkomst van een genetisch onderzoek liet nog op zich wachten. In haar medisch 
dossier werd de verouderde parapluterm “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme” genoemd.

PROEF 1



246 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

de arts heeft toen gezegd: ‘Dat wordt niets, want dat werkt maar voor de 
helft.’ Ik zei toen: ‘Doe me dan maar die borsten.’”

Het leek erop dat Liselot enigszins inspraak had in de medisch interven-
ties die de genderkeuze moesten ondersteunen. Maar haar wensen gingen 
ten onder in het gebrek aan een open dialoog met haar artsen en ouders. 
Ook het beginnen met een hormoonkuur leek buiten haar om besloten 
te worden: “En toen hebben ze uiteindelĳ k nog een jaar gewacht, en op 
mĳ n twaalfde of dertiende ben ik hormonen gaan slikken. Ik heb elke dag 
gekeken of mĳ n borsten groot genoeg waren. [lacht] Die waren nooit groot 
genoeg [lacht]. Dat was eigenlĳ k mĳ n grootste zorg: ‘Zie ik er net zo uit als 
alle andere meisjes?’ Dat was het enige waar ik echt mee bezig was.”

Het was voor haar schipperen om haar conditie geheim te houden. Ze 
mocht niet spreken over haar “anders” zĳ n, maar had ook niet genoeg kennis 
om te veinzen dat ze “hetzelfde” was. “Kĳ k dat ik niet ongesteld werd was op 
zich wel handig, maar het lastige was dat je daarover iets moest verzinnen. 
Ik wist er niets van omdat mĳ n moeder me daar niks over had verteld. Toen 
iemand vroeg hoe lang ik al ongesteld was, moest ik dat eerst heel goed in 
mĳ n biologieboek nakĳ ken. ‘Een beetje wisselend.’, zei ik dan. Zo probeerde 
ik eromheen te draaien. Gelukkig slikte ik ook de pil om mĳ n borsten te 
laten groeien, terwĳ l anderen de pil slikten om niet zwanger te raken, dat 
was dus makkelĳ k.”119

Rond haar zeventiende, begin jaren 1990 ontmoette ze haar eerste vaste 
vriendje. Hĳ  ging met haar mee naar de endocrinoloog en durfde veel meer 
te vragen dan zĳ  zelf tot dan toe ooit had gedaan. Zo kregen zĳ  te horen dat 
ze XY-geslachtschromosomen had. Samen probeerden ze in de medische 
bibliotheek van een universiteit bĳ  hen in de buurt meer informatie te 
vinden. Maar omdat Liselot toen nog niet de termen kende waaronder haar 
conditie gecategoriseerd werd, keerden ze onverrichter zaken naar huis. 
Ze herinnert zich dat ze geïntimideerd was, doordat de bibliotheek bĳ  een 
universiteit hoorde en er allemaal studenten rondliepen. Ze besloot zich 
erbĳ  neer te leggen en te accepteren dat ze geen kinderen kon krĳ gen en zich 
voor te bereiden op adoptie. Ook toen zĳ  door een verhuizing haar medisch 
dossier in huis kreeg, wilde ze het liever niet lezen en gaf het ongezien door 
aan de nieuwe huisarts. Ze beseft nu dat ze de geringe informatie die ze 
wel kreeg, bĳ voorbeeld over haar XY-geslachtschromosomen “niet echt 
registreerde en gewoon verder leefde”.

119 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Liselot, 18 Mei (Amsterdam: 2005).
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Liselots verhaal maakt duidelĳ k dat begin jaren 1990 meer informatie aan 
de betrokkenen werd doorgespeeld.120 Zĳ  moesten dan wel mondig genoeg 
zĳ n om door te vragen. Liselot had echter niet veel aan de informatie. Het 
taboe op haar conditie en het aanvankelĳ ke atypische uiterlĳ k van haar 
genitaliën maakten dat ze doelbewust kennis over haar lichaam niet liet 
doordringen of probeerde te vergeten.

Halverwege de jaren 1990 veranderde de opkomst van het internet het 
kennen van geslachtsvariaties voorgoed. Amerikaanse supportgroepen 
zoals Intersex Society of North America verzamelde alle mogelĳ ke informatie 
over de verschillende geslachtsvariaties en maakte deze online beschikbaar. 
Hun doel was zowel lotgenoten te vinden als de onbedoelde negatieve ge-
volgen van het tot dan toe gevoerde medisch protocol aan te tonen. Naast 
de persoonlĳ ke verhalen die gekenmerkt werden door negatieve ervaringen 
met geheimhouding en onverklaarde operaties, stelden zĳ  ook medische 
publicaties voor geïnteresseerden beschikbaar. Lisette, Bart en Eva vonden 
eind jaren negentig deze informatie op internet. Liselot durfde zich nog niet 
te verdiepen in kennis over geslachtsvariaties, maar dat veranderde in het 
volgende decennium.

6.8 2000-2012 Ik wil het zwĳ gen doorbreken!

Op 19 februari 2002 werd AIS Nederland na een jaar van voorbereiding 
statutair opgericht.121 AIS is de acroniem voor Androgen Insensitivity 
Syndrome. Met de vereniging wilden de oprichters het uitwisselen van 
ervaringen en kennis tussen vrouwen met 46-XY geslachtsvariaties en hun 
behandelaars in Nederland bevorderen. Het bleek moeizaam om via de 
betrokken behandelaars de lotgenoten terug te vinden, omdat sommige 
vrouwen niet meer in contact stonden met hun artsen en anderen niet op 
de hoogte waren van de details van hun geslachtsvariatie. Daarom werkten 

120 Zie ook: Tom Mazur and Richard R. Clopper, “Pubertal Disorders: Psychology and Clinical 
Management,” Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 20, no. 1 (1991), Tom Mazur 
and Kim Dobson, “Psychogical Issues in Individuals with Genetic, Hormonal, and Anatomic 
Anomalies of the Sexual System: Review and Treatment Considerations,” in Handbook of Child 
and Adolescent Sexual Problems, ed. George A. Rekers (New York: Lexington Books (The Free 
Press), 1995).
121 “AIS Nederland komt op voor de belangen van vrouwen en meisjes met androgeen ongevoe-
ligheid syndroom, XY gonadale dysgenesie, leydigcelhypoplasie, echt hermafroditisme en en-
zymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17β-hydroxysteroid dehydrogenase en 5α-reductase 
defĳ iciëntie.”
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leden van AIS Nederland mee aan een thema-uitzending over androgeen 
ongevoeligheidsyndroom van het medische TV-programma Vinger aan de 
Pols.122 Die uitzending werd toevallig ook door Liselot gezien. Zĳ  had zich 
tot dan toe gewend niet te veel vragen te stellen. Maar toen ze op een avond 
in 2003 toevallig langs die aflevering van Vinger aan de pols zapte, was ze 
overdonderd: “En toen zat ik op een avond niets vermoedend televisie te 
zappen en toen kwam Vinger aan de pols ineens voorbĳ . Mĳ n eerste gevoel 
was van: ‘Ik schaam me dood!’ Dat Y-chromosoom werd maar de hele tĳ d 
genoemd en ik dacht: ‘Oooh, vre-se-lĳ k!’ Toen ben ik die avond op internet 
de website van AIS Nederland gaan lezen, alhoewel ik niet eens alle pagina’s 
durfde te lezen. Het was allemaal zo veel.”123 Tot dan toe zag Liselot zich 
zelf als “geval” en bovendien was ze in de veronderstelling dat ze de enige 
was. Toen ze op televisie andere vrouwen met vergelĳ kbare condities had 
gezien en zo ook de website van AIS Nederland vond, maakte het grote 
indruk op haar dat het mogelĳ k bleek dat er zonder schroom over haar 
conditie gepraat kon worden.

Liselot was niet meer de enige. Ze was compleet gefascineerd door de 
nieuwe informatie over 46 XY-geslachtsvariaties: dit had zĳ  ook. Alles viel 
op zĳ n plek. “Het is pas echt sinds die uitzending dat ik pas echt besef heb 
van dat Y chromosoom. Terwĳ l ik dat in mĳ  achterhoofd ergens wel wist, 
maar dat nooit echt heb laten doordringen of daar niet mee geconfronteerd 
wilde worden, of dat het er niet toe deed. Ik liet altĳ d blĳ ken dat het er niet 
toe deed. Maar ik denk nu dat het kwam omdat het ook wel heel erg lastig 
is, dus laat het maar gewoon bĳ  het niet zwanger kunnen zĳ n en that’s it.”124 
Ze begreep veel beter wat ze had. “Het was allemaal zo veel en toen kwam 
ook het besef dat mensen mĳ n vergrote clitoris hebben verwĳ derd.” Ze 
realiseerde zich nu dat ze als peuter was geopereerd aan het uiterlĳ k van 
haar externe genitaliën. Ook leerde ze dat dit vooral op verzoek van haar 
ouders was gebeurd en dat de artsen juist nog wilden wachten. Ze herinnert 
zich ook dat zĳ  op haar zevende was geopereerd voor liesbreuken. Later 
begreep ze dat daarbĳ  haar onderontwikkelde testes waren verwĳ derd. Dat 
Liselot de kennis over haar lichaam niet echt door liet dringen, verbindt ze 
nu aan haar schaamte voor wat ze heeft. “Het Y-chromosoom”, de operatie 
aan haar genitaliën, de opdracht er met niemand over te praten, dat alles 

122 Gerie Donkervoort, Hanneke Reniers, and Pia Dĳ kstra, Avro Vinger Aan De Pols: Intersek-
sualiteit (Nederland: 2003), TV.
123 Heesch, Levensverhaal Interview Liselot, 18 Mei.
124 Ibid.
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veroorzaakte dat ze er ook niet over durfde na te denken, ze durfde het 
allemaal niet te weten.

Maar eenmaal in contact gekomen met de andere leden van AIS Neder-
land verdween de schroom. “En dan is het geweldig dat je dat soort dingen 
gewoon kunt vertellen. Dat je mag zĳ n wie je bent.” Vervolgens ging ze een 
aantal keren naar een in genderidentiteit gespecialiseerde psycholoog om 
vragen te kunnen stellen. De vraag hoe gender nu precies gedetermineerd 
werd, door de hersenen of door de opvoeding fascineerde haar. Haar me-
disch dossier had ze opgevraagd en pas nadat ze het een tĳ d lang boven op 
een kast had laten liggen, durfde ze het in te kĳ ken. Het leverde haar zowel 
antwoorden als nieuwe vragen op. Voor de correctieve operatie aan haar 
genitaliën was een foto gemaakt. Ze twĳ felde of ze die wilde zien. Toen ze 
meer durfde te weten en openlĳ k kon praten met lotgenoten, kwam het 
dilemma naar voren wat ze anderen wel en niet kon vertellen: “Dat is dus 
het lastige bĳ  vriendinnen. Ik wil het wel vertellen, maar ik wil niet dat 
mensen anders naar mĳ  gaan kĳ ken. Daar heb ik geen zin in. Dat risico wil 
ik niet lopen dus dan denk ik dat ik het maar beter niet moet vertellen.” 
Bovendien wist Liselot nog niet precies welke 46-XY geslachtsvariatie ze 
precies had en wist ze ook nog niet of ze het wel wilde weten.

Ook Eva, die opgevoed werd als jongen, maar bĳ  wie zich door het testicu-
lair regressie syndroom geen testes en penis hadden ontwikkeld, weet nog 
steeds niet wat ze precies heeft: “Nee, ik ben nog geen steek wĳ zer. Ik moet 
eerlĳ k zeggen, ik heb er zelf niet genoeg aan gedaan. Ik heb enkele jaren 
geleden, op aanraden van de endocrinoloog mĳ n gegevens uit het vroegere 
ziekenhuis laten opvragen. Nu liggen ze dus in mĳ n nieuwe ziekenhuis. 
Maar dacht je dat ik ze in mag zien? Nee, dus. Ik ben daar nogal boos over. 
Ik moet via een verzoekschrift bĳ  de klachtencommissie, of zoiets, een 
klacht of een verzoek indienen. Nou, en daar is het nog niet van gekomen.”125

Nederlandse, Amerikaanse en Engelse medische lange-termĳ nonderzoe-
ken vanaf 2002 laten zien dat de klinische ervaringen van mensen met 46-XY 

125 Eigenlĳ k is het raar dat Eva moeite heeft haar dossier te zien, gezien het huidige recht op 
inzage. Maar er zĳ n inderdaad mogelĳ kheden voor hulpverleners dossiers achter te houden. 
Bĳ voorbeeld wanneer de privacy van derden geschaad zou worden. Kennelĳ k zĳ n er ook andere 
redenen voor hulpverleners om dossiers achter te houden aangezien de mogelĳ kheid bezwaar 
aan te tekenen tegen de weigering: “Weigert de hulpverlener inzage om andere redenen en bent 
u het niet eens met de weigering, dan kunt u een andere arts om bemiddeling vragen. Helpt dat 
niet, dan kunt u naar de rechter stappen.” Informatie van de rĳ ksoverheid 19 januari 2013: http://
www.rĳ ksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/vraag-en-antwoord/
mag-ik-mĳ n-medisch-dossier-inzien.html 
Heesch, Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober.
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geslachtsvariaties meegewogen werden in de formulering van een nieuw 
protocol. Men vermoedde dat zowel psychosociale factoren als neurologi-
sche elementen invloed hebben op de ontwikkeling van genderrolgedrag en 
identiteit.126 Uitkomsten lieten zien dat een vierde van de 250 ondervraagde 
personen die in de afgelopen 25 jaar waren behandeld, de aanvankelĳ ke 
keuze zelf had veranderd. Daarnaast was de helft ontevreden over het 
uiterlĳ k van het lichaam en twee derde over het seksueel functioneren. 
Deze uitkomsten kunnen niet tot positieve gedachten aanzetten.

Rond 1900 meenden de Nederlandse artsen Van de Hoeven, Passtoors 
en Van der Hoop dat kinderen met een 46-XY geslachtsvariatie allemaal 
jongens waren omdat zĳ  testiculaire gonaden hadden.127 Maar vanaf de 
jaren 1960 werd het welbekende optimale-gender-voor-opvoeding-protocol 
populair: geslachtsidentiteit zou niet in de geslachtsklieren verscholen lig-
gen, maar zou een product zĳ n van de sturende opvoeding en “correctieve” 
operaties.128 Meer kinderen met XY-geslachtsvariaties werden nu als meisje 
opgevoed omdat de omvang en lengte van de penis doorslaggevend werden. 
Was de penis “te klein”, korter dan 2,5 centimeter, voor staand plassen en 
vaginale penetratie dan ging de voorkeur uit naar de kinderen als meisje 
op te voeden.129 Maar het was niet altĳ d duidelĳ k hoe en wanneer te meten: 
in stĳ ve of slappe of uitgerekte toestand, vanaf de schacht of perineum?130

Voor die kinderen die als meisje waren aangewezen, werd het verwĳ -
deren van de testes, het verkleinen van de clitoris, vaginaconstructie, 
hormoonpreparaten en borstprothese aangeraden. Voor de kinderen die 
als jongen opgevoed werden, was het protocol de losgegroeide helften van 
het scrotum te verbinden en mogelĳ k de plasbuis tot het einde van de 
penis te verlengen. Later in de puberteit konden synthetische hormonen 

126 Melissa A. Parisi et al., “A Gender Assessment Team: Experience with 250 Patients over a 
Period of 25 Years,” Genetics in Medicine 9, no. 6 (2007). Jürgensen et al., “Gender Role Behavior 
in Children with XY Karyotype and Disorders of Sex Development.” Wisniewski, Pappas, and 
Migeon, “Gender Role across Development in Adults with 46,XY Disorders of Sex Development 
Including Perineoscrotal Hypospadias and Small Phallus Raised Male or Female.”
127 Hoeven, “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin.” Van der Hoop and Passtoors, 
“Casuistische Mededelingen, Een Geval Van Hermaphroditismus Spirius Masculinus.”
128 Voor het dat protocol oftewel het Money paradigma zie: hoofdstuk 1 en 3.
129 John Money and Anke A. Ehrhardt, Man & Woman, Boy & Girl: The Diffferentiation and 
Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1972). Zie ook: Kessler, Lessons from the Intersexed. Fausto Sterling, Sexing the Body.
130 Hunter Wessells and Jack W. McAninch, “Penile Size: What Is Normal?” Contemporary 
Urology, no. January (1997). Hunter Wessells, Tom F. Lue, and Jack W. McAninch, “Penile Length 
in the Flaccid and Erect Sates: Guidelines for Penile Augmentation,” The Journal of Urology 156, 
no. 3 (1996).
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aangeboden worden.131 Dit alles zou dan het beste zo snel mogelĳ k voor de 
leeftĳ d van tweeëneenhalf jaar en zonder medeweten van de kinderen zelf 
uitgevoerd moeten worden.

Midden jaren 1990 begon het duidelĳ k te worden dat de volwassenen 
met een 46-XY geslachtsvariatie zich niet altĳ d konden vinden in de hun 
toegewezen genderrol. In 1996 was al uitgekomen dat de ‘John/Joan-casus’ 
geen succes was en het kind sinds zĳ n veertiende alweer als jongen leefde. 
In 2002 ontdekte de Amerikaanse kinderendocrinoloog Claude Migeon na 
het terugvinden van “voormalig patiënten” met 46-XY geslachtsvariaties, dat 
ongeveer een vierde van hen, de aanvankelĳ ke geslachtskeuze ongedaan had 
laten maken. Het is daarbĳ  volgens hem mogelĳ k, dat een groter aantal had 
willen veranderen, maar daarvan afzag wegens de sociale consequenties.132 
Twĳ fel of kinderen inderdaad willekeurig als jongen of meisje opgevoed 
konden worden, groeide. Hernieuwde waardering voor oude neurologische 
inzichten leidde ertoe dat het paradigma waarin genderidentiteit in de 
hersenstructuur vast lag, aan terrein won.133 Geslachtstoewĳ zing in geval 
van een 46-XY geslachtsvariatie werd in dit paradigma beschouwd als kof-
fĳ iedik kĳ ken.134 Het bleek simpelweg niet te voorspellen of iemand met een 
46-XY geslachtsvariatie zich later meer jongen of meer meisje zou voelen. 

131 Zie levensverhalen in dit hoofdstuk. Zie ook: Kessler, Lessons from the Intersexed, Kessler, 
“Doctor Knew Best (Review of Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex).” Sharon 
E. Preves, Intersex and Identity, the Contested Self (New brunswick, New Jersey, and London: 
Rutgers University Press, 2003). Morgan Holmes, Intersex, a Perilous Diffference (Selinsgrove: 
Susquehanna University Press, 2008), Morgan Holmes, “Medical Politics and Cultural Impera-
tives: Intersexuality Beyond Pathology and Erasure” (Master’s Thesis, York University, 1994).
132 Claude J Migeon et al., “Ambiguous Genitalia with Perineoscrotal Hypospadias in 46,XY 
Individuals: Long-Term Medical, Surgical, and Psychosexual Outcome,” Pediatrics 3, no. 31 
(2002). Claude J. Migeon, Gary D. Berkovitz, and Terry R. Brown, “Sexual Diffferentiation and 
Ambiguity,” in Wilkins the Diagnosis and Treatment of Endocrine Disorders in Childhood and 
Adolescence, ed. Michael S. Kappy, Robert M. Blizzard, and Claude J. Migeon (Springfĳ ield, Ill.: 
Charles C. Thomas, 1994).
133 Zie hoofdstuk 1 en 3 en zie ook: Milton Diamond, “Pediatric Management of Ambiguous 
and Traumatized Genitalia,” Journal of Urology 162, no. 3 (Part 2) (1999), Milton Diamond, “Sex, 
Gender, and Identity over the Years: A Changing Perspective,” Child and Adolescent Psychiatric 
Clinics of North America 13 (2004), Milton Diamond and Linda Ann Watson, “Androgen In-
sensitivity Syndrome and Klinefelter’s Syndrome: Sex and Gender Considerations,” Child and 
Adolescent Psychiatric Clinics of North America 13 (2004).
134 Phornphutkul, Fausto-Sterling, and Gruppuso, “Gender Self-Reassignment in an XY Adoles-
cent Female Born with Ambiguous Genitalia.”, Wisniewski, Pappas, and Migeon, “Gender Role 
across Development in Adults with 46,XY Disorders of Sex Development Including Perineoscrotal 
Hypospadias and Small Phallus Raised Male or Female.”
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De mate van vermannelĳ king van de hersenen bleek niet overeen te komen 
met de mate van vermannelĳ king van de genitaliën.135

In de nieuwe internationale consensus uit 2006 over medisch handelen in 
geval van een geslachtsvariatie werd uiteindelĳ k aangeraden deze kinderen 
bĳ  voorkeur weer als jongen op te laten groeien omdat hun hersenen al 
vermannelĳ kt zouden zĳ n.136 Een ander voordeel van het opvoeden van deze 
kinderen als jongen was dat de chirurgische ingrepen voor vermannelĳ king 
van genitaliën omkeerbaar zouden zĳ n.137 Chirurgische vervrouwelĳ king, 
het verkleinen van het zwellichaam is dat uiteraard niet. In 2008 raadden 
de Nederlandse psychologen Arianne Dessens en Peggy Cohen-Kettenis 
aan deze kinderen voorlopig als jongens op te voeden, mits er rekening 
wordt gehouden met de mogelĳ kheid dat het kind later “van gender wil 
wisselen”.138 Dat “van gender wisselen” is niet zo eenvoudig voor mensen 
met een geslachtsvariatie. In Nederland is voor het misslagartikel een 
gerechtelĳ ke procedure nodig en dat kost vandaag de dag rond de 1000 
euro. Mensen met een transgenderidentifĳ icatie komen in Nederland heel 
wat beter uit. Sinds 2014 is voor hun de juridisch geslachtsverandering 
slechts een administratieve handeling die 25 euro kost.139

De stigmatierende kĳ k op hypospadie heeft in de medische publicaties 
echter niet afgedaan. In hun publicatie uit 2012 verwĳ zen Nederlandse 
urologen naar “hypospadias cripples”. “Cripple” betekent zo iets als “kreu-
pele” en “misvormde” en wordt in het standaard Engelse woordenboek als 

135 Mazur, “Gender Dysphoria and Gender Change in Androgen Insensitivity or Micropenis.” 
p. 419
136 Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders.” M.A.M. 
Mureau, “De Psychoseksuele En Psychosociale Ontwikkeling Van Patiënten Met Hypospadie,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 141, no. 4 (1997), Marc Mureau, Froukje Slĳ per, and et al., 
“Psychosocial Functioning of Children, Adolescents, and Adults Following Hypospadias Surgery: 
A Comparative Study,” Journal of Pediatric Psychology 22 (1997). G.G. Massa et al., “Micropenis 
Bĳ  Kinderen, Etiologie, Diagnostiek En Therapie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 141, 
no. 11 (1997).
137 Let wel, eventuele schade aan urethra en de efffecten van mannelĳ ke hormoonsubstitutie zĳ n 
niet onomkeerbaar. Vanaf ongeveer 2005 werden deze kinderen in het Sophia kinderziekenhuis 
in Rotterdam daarom proefondervindelĳ k de mannelĳ ke gender toegewezen. (Veldwerkgesprek 
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam met Katja Wolfffenbuttel en Ariane Dessens. 2005). Meer 
lange termĳ n onderzoek zou welkom zĳ n, omdat de meest recente onderzoeken of een zeer 
kleine sample bevatten, of zich enkel op samples van al gepubliceerde en soms verouderde 
artikelen baseren. 
138 A.B. Dessens and P.T. Cohen-Kettenis, “Genderrol En Genderidentiteit Bĳ  Geslachtsdif-
ferentiatiestoornissen,” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008). p. 141
139 Veldwerkonderzoek en prolonged engagement; platvom bĳ eenkomst NNID oktover 2014.
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een gedateerde en beledigende term beschouwd.140 Overigens kan er van 
hypospadiecorrigerende operaties nog niet veel goeds gezegd worden. Na 
een vergelĳ king van alle medisch publicaties over hypospadiecorrecties 
uit 2011 concluderen de urologen dat het optimale scenario voor goede 
resultaten nu nog steeds obscuur is.141 In 2010 hadden hun Italiaanse en 
Sloveense collega’s al geconcludeerd dat hypospadieoperaties nog steeds 
een complex probleem opleverden, omdat de mannen uit hun onderzoek 
met “een signifĳ icant ergere verminking dan die van de oorspronkelĳ ke 
hypospadie achterbleven”.142

Vanaf 2000 veranderde veel voor de betrokkenen door de mogelĳ khe-
den via het Internet in contact te komen met lotgenoten en informatie 
te vergaren. Het moeten verdraaien van de realiteit en het veinzen van 
een eenduidige genderidentiteit en geslacht, werd door alle vertellers als 
emotioneel zeer belastend ervaren. Toch konden de vertellers nog niet 
met iedereen open zĳ n. Voor Liselot bleef het wikken en wegen aan wie 
ze wat kon vertellen. Het praten en grappen maken met lotgenoten was 
makkelĳ ker dan open te zĳ n tegen mensen uit haar directe omgeving. 
Met haar ouders bĳ voorbeeld had ze er nog niet over kunnen praten. Bart 
kon openlĳ k praten met een zus, maar zĳ n hele verhaal had hĳ  voor het 
levensverhaalinterview nog nooit aan een derde verteld. Zĳ n kinderen zĳ n 
ook niet op de hoogte van Barts onvruchtbaarheid. Voor Bart, Lisette en 
Eva was het ook moeilĳ ker lotgenoten in Nederland te vinden juist omdat 
zĳ  als jongen opgevoed waren.

Voor Bart zĳ n er de minste kansen het taboe op zĳ n geslachtsvariatie te 
doorbreken. Hĳ  kon geen lotgenoten zoeken bĳ  de transgendergemeenschap 
of bĳ  de vereniging AIS/DSD Nederland voor alleen vrouwen met 46-XY 
geslachtsvariaties. Dus ook al heeft hĳ  soms het idee dat hĳ  als vrouw 

140 Zie bĳ voorbeeld het standaard woordenboek dat op alle Apple/Mac computers als sorftware 
is geïnstalleerd.
141 “This review (…) shows that the optimal scenario for good long term results after hypospadias 
repair, by now, still remains obscure.” Sybren P. Rynja, Laetitia M.O. de Kort, and Tom P.V.M. 
de Jong, “Urinary, Sexual, and Cosmetic Results after Puberty in Hypospadias Repair: Current 
Results and Trends,” Current Opinion in Urology 22, no. 6 (2012). Zie ook: 
142 “(…) this difffĳ icult population has been left with deformities that are signifĳ icantly worse 
than the primary congenital anomaly.” Guido Barbagli, Guiseppe Morgia, and Massimo Lazzeri, 
“Retrospective Descrptive Analysis of Patients with Failed Hypospadias Repair,” Journal of 
Urology 102, no. 7 (2010). Zie ook: S. Perovic et al., “Surgical Challenge in Patients Who Underwent 
Failed Hypospadias Repair: Is It Time to Change?” Urology International 85 (2010).
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gelukkiger had kunnen zĳ n, ruimte om hier echt iets mee te doen en erover 
te praten met anderen is er voor hem niet.143

Desalniettemin ontstond door de toegang tot internet en het uitwisselen 
van ervaringen met lotgenoten meer ruimte voor het onderhandelen met 
het taboe op 46-XY geslachtsvariaties en het imperatief op uitsluitend man 
of vrouw te zĳ n. Daarbĳ  stond voor de vertellers het uiting geven aan dat 
“anders” zĳ n centraal. Dus ook al voelden Lisette en Eva zich voornamelĳ k 
vrouw, ze durfden zich ook weer met hun aanvankelĳ k ontkende “man-
nelĳ ke verleden” te identifĳ iceren. Lisette durft zich nu als 80 procent vrouw 
en 20 procent man te defĳiniëren. Soms heeft ze het grappend over “de nicht 
in mĳ ” die zich aangetrokken kon voelen tot homoseksuele mannen. Lisette 
is er nu trots op dat zĳ  een psychiater weigerde en avontuur zocht in Boed-
dhistische kloosters in een ver land, en dat ze de medische en juridische 
ingrepen uit haar kindertĳ d ongedaan liet maken. Het lukte haar evenwel 
pas na 2000 om ook openlĳ k over haar geslachtsvariatie te spreken.

Eva’s daadkracht lag in het niet ingrĳ pen wanneer mensen haar voor 
een meisje aanzagen. Toen ze naar een studentenstad verhuisde vergrootte 
ze de regie over haar leven in die mate dat zĳ  vrouwenkleren ging dragen. 
Vervolgens regelde zĳ  zelfstandig een geslachtsveranderende operatie in een 
ander land. Ook zĳ  vertelde later haar verhaal in de Nederlandse media. Eva 
beschreef zich daarin als transgender, in de defĳ initie van ‘tussen’ of ‘zowel’ 
man als vrouw, en zĳ  vindt het niet meer nodig haar jeugdige jongensjaren 
te ontkennen.

Liselot voelt zich wel geheel vrouw, en heeft dus tot haar geluk de juiste 
gendertoewĳ zing ervaren. Toch loopt ook zĳ  tegen de culturele misvat-
tingen over het mannelĳ k geslachtschromosomenpatroon aan. Vanwege de 
opvattingen over gender van de mensen in haar omgeving durft ze niet met 
iedereen open te zĳ n. “Dat je mag zĳ n wie je bent.” Zĳ n wie ze is, is desalniet-
temin niet iets wat ze met iedereen kan delen in de angst raar gevonden te 
worden. Daarom vergaarde zĳ  meer kennis over genderidentiteit. Zo kwam 
ze meer te weten over de theorieën omtrent gender door wetenschappelĳ ke 
lezingen hierover bĳ  te wonen. Ook wisselde ze ervaringen uit met andere 
vrouwen met 46-XY geslachtsvariaties waarmee ze lol kon trappen over de 

143 Het bleek tĳ dens dit onderzoek moeilĳ k lotgenoten te vinden voor mannen met partieel 
ongevoeligheid syndroom en aanverwante condities. Bart lukte het niet, mĳ  lukte het niet en 
ook later in 2013 tĳ dens de prolonged engagement, vonden respondent en ik geen lotgenoten. 
Nederlands medisch lange termĳ nonderzoek liet zien dat deze mannen moeilĳ k bereikbaar 
zĳ n. van de 38 uitgenodigde mannen er maar 14 reageerden. Yvonne G. van der Zwan et al., 
“Long-Term Outcomes in Males with Disorders of Sex Development,” The Journal of Urology 190 
(2013).
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als mannelĳ k aangeduide kenmerken van hun lichaam. “Ik voel me klote.” 
“Oh, die van mĳ  zĳ n juist verwĳ derd.” Na het gezamelĳ k bezoeken van een 
lezing over “interseksualiteit mailde ze: “Wat hebben we gelachen, weet je 
zeker dat je geen Y-chromosoom hebt?” Bĳ  het ophangen van de telefoon 
riep een lotgenoot: “De Ballen!”

6.9 1940-2012 Onbevooroordeelde steun en dialoog

In dit hoofdstuk heb ik de kennis en keuzen in de levensnarratieven en 
in de medische narratieven over 46 XY-geslachtsvariaties doorkruist. Het 
doel was inzicht te krĳ gen in de besluitvormingsprocessen in de levens 
van mensen met 46-XY geslachtsvariaties. De eerste vraag was hoe 46-XY 
variaties gekend werden in het medisch en het persoonlĳ ke discours. De 
medische publicaties lieten zien dat door een toename in kennis over chro-
mosomen, hormonen en genen vele vormen van 46-XY geslachtsvariaties 
tot op de genetische en moleculaire details beschreven konden worden.144 
Onderzoek naar de oorsprong van de geslachtsdiffferentiatie, chirurgische 
techniek en geheimhouding werden echter aangewend om de vertellers in 
het keurslĳ f van de hun toegewezen gender te passen. De voorkeur voor de 
toewĳ zing van een gender ging tot de jaren 1950 uit naar de mannelĳ ke, 
daarna de vrouwelĳ ke en vanaf de jaren 2000 weer de mannelĳ ke. Of ze 
nu als jongen of als meisje werden opgevoed, het klinisch protocol stelde 
sinds de jaren 1940 genitale chirurgie, hormoontherapie en achterhouden 
van informatie voor.

De levensverhalen laten zien dat beslissingen inzake de genderidentiteit 
en het daaraan gekoppelde geslachtelĳ ke uiterlĳ k werden genomen in een 
klinische context zonder overleg met de betrokkenen. De betrokkenen 
werden, uitzonderingen daargelaten, niet over hun geslachtsvariatie 
geïnformeerd.145 Dit komt overeen met de ervaringen van mensen met 
XY-geslachtsvariaties in het buitenland. Het gebrek aan informatie is juist 

144 Charmian A. Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.”, Quigley et al., “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives.”, Quigley et al., “Complete Deletion of the Androgen Receptor Gene: Defĳ inition 
of the Null Phenotype of the Androgen Insensitivity Syndrome and Determination of Carrier 
Status.”
145 De membercheck en veldwerkgesprekken met leden en bestuur van AIS Nederland laat 
zien dat sommigen juist weer wel, hetzĳ  gebrekkig werden ingelicht. Evenwel herinneren alle 
mensen met XY-geslachtsvariaties zich dat hun niet werd verteld dat er meerdere mensen met 
vergelĳ kbare geslachtsvariaties bekend waren bĳ  hun artsen. 
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wat bĳ voorbeeld Amerikaanse, Canadese, Engelse, Australische en Duitse 
ervaringsdeskundigen met elkaar delen.146 Beslissingen werden genomen 
met het idee dat de arts voldoende kennis had om de juiste keuzen te 
kunnen maken. De vertellers werden beschouwd als onwetend en waren 
sterk afhankelĳ k van hun artsen in een strikt hiërarchische verhouding. 
Ervaringskennis was in de medische narratieven tot 2002 bĳ gevolg niet 
terug te vinden.

Evenzo was in de levensnarratieven de medische kennis afwezig. De 
vertellers waren niet of slecht geïnformeerd over de medisch kennis van hun 
specifĳ ieke conditie. Zĳ  kenden hun conditie vaak onder verouderde termen 
en durfden niet te veel te weten. De huivering meer te weten te komen was 
mede het gevolg van ontwĳ kende antwoorden van de behandelend artsen 
op hun vragen. De boodschap die afgegeven werd, was dat het beter was 
niet te veel te weten.

De vraag naar hoe de betrokkenen de medische sturing in de richting van 
één van de twee gegeven genderidentiteiten en daaraan gekoppelde geslach-
ten ervoeren, bleef bĳ gevolg lange tĳ d onbeantwoordbaar. De ervaringen 
uitgesproken in de levensverhalen laten zien dat de beslissingen ingrĳ pende 
medische interventies omvatten, waarover zĳ  onvoldoende werden inge-
licht. Alle vertellers hadden verscheidene genitaaloperaties ondergaan, 
zowel in hun vroege jeugd als in de puberteit zonder dat zĳ  begrepen wat er 
precies gebeurde. De gendertoewĳ zing middels achterhouden van kennis en 
“correctieve” chirurgie had voor de vertellers echter voornamelĳ k vragen en 
twĳ fel opgeroepen. Allen vroegen zich af waarom juist die gender aan hen 
was toegewezen en beseften dat het net zo goed anders had kunnen lopen. 
De vroegtĳ dige klinische regulatie van hun geslacht, hun genderidentiteit 
en heteroseksualiteit bleek hen weinig houvast geboden te hebben. Juist de 
pogingen in de klinische praktĳ k een “stabiele” genderidentiteit te verschaf-
fen, veroorzaakte de meeste twĳ fel bĳ  de vertellers. Hun lichamen konden 
blĳ kbaar niet aan de normatieve medische invullingen van mannelĳ kheid 
en vrouwelĳ kheid voldoen. Ruimte om te onderhandelen met culturele 

146 Veldwerkonderzoek. AIS Nederland werd opgericht door twee Nederlandse vrouwen die 
elkaar ontmoetten op een bĳ eenkomst van AIS UK. Engeland: http://www.aissg.org/, Australië: 
http://home.vicnet.net.au/~aissg/, Duitsland: http://www.XY-frauen.de/. Zie ook de websites van 
ISNA, Accord Alliance. Cheryl Chase, “Hermaphrodites with Attitude: Mapping the Emergence 
of Intersex Political Activism,” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 4, no. 2 (1998), Cheryl 
Chase, “What Is the Agenda of the Intersex Patient Advocacy Movement?” in The endocrinologist 
(2003), Claeys, “Half Man, Half Vrouw, Het Verhaal Van Eef.”, Alice Domurat Dreger, ed., Intersex 
in the Age of Ethics (Hagerstown: University Publishing Group, 1999), Morgan Holmes, Critical 
Intersex (Farnham: Ashgate, 2009), Holmes, Intersex, a Perilous Diffference.
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normen voor gender, geslacht en seksualiteit was hen ontnomen door het 
proberen te genezen van het “anders zĳ n”. Het wakkerde gevoelens van 
schaamte en minderwaardigheid aan. De medische normalisering van de 
sociale seksetweedeling stigmatiseerde het “anders” zĳ n. Het medisch in-
grĳ pen en de summiere psychologische begeleiding bewerkstelligden geen 
“stabiele genderidentiteit”, maar maakten de verwarring groter. Bovendien 
werden met de herbevestiging van de sekseoppositie de mogelĳ kheden 
tot zelfontplooiing, zelforganisatie van lotgenoten en keuzen belemmerd.

Alle vier vertellers hebben zich moeten onderwerpen aan de heersende 
opvattingen over de strikte heteronormativiteit en daaraan gekoppelde 
oppositionele geslachten van de tĳ d waarin zĳ  onder medische behandeling 
stonden. Daarin was geen inlevingsvermogen voor het onderhandelen met 
die normen, noch voor “anders-zĳ n”, noch voor contact met lotgenoten. Voor 
Eva, Lisette, Liselot en Bart was lange tĳ d geen ruimte te twĳ felen aan de 
gender die hun was toegewezen. Hun genderidentiteit werd geacht vast te 
staan. Het gevolg was, dat de vertellers lange tĳ d de daadkracht ontbeerden 
iets aan hun situatie te doen. De keuzen die werden gemaakt, waren in 
meerdere gevallen problematisch voor de betrokkenen. De cosmetische en 
functionele resultaten van de operaties waren in de ogen van de vertellers 
slecht. Bovendien namen de operatieve ingrepen bĳ  geen van de vertellers 
de twĳ fel over hun genderidentiteit weg.

Nu liet het doorkruisen van medische en ervaringskennis zien dat niet 
alleen medische kennis nuttig was voor de vertellers. Onbevooroordeelde 
steun en dialoog over hoe de geslachtsvariatie te hanteren en een plek te 
geven in hun leven bleek ook onontbeerlĳ k. Juist de kennis die de vertellers 
vonden in de verhalen van lotgenoten bleek daarbĳ  behulpzaam. In de 
persoonlĳ ke verhalen konden zĳ  zich gedeeltelĳ k herkennen en werden 
geprikkeld hun eigen keuzen en ervaringen te heroverwegen en te arti-
culeren. Medische begeleiding zou daarom in het vervolg gericht kunnen 
worden op relationele zelfontplooiing, op daadkracht en op het verkrĳ gen 
van enige regie over het leven, niet op het voorkomen van twĳ fel.

Bibliografĳie

Aiman, J, JE Grifffĳ in, JM Gazak, JD Wilson, and PC MacDonald. “Androgen Insensitivity as a 
Cause of Infertility in Otherwise Normal Men.” The new England Journal of Medicine 300, 
no. 5 (1979): 223-27.

Baky Fahmy, Mohamed A., Hamid M. Hanaa Abdel, and Mohamed M. Abdalla Al Abeissy. 
“Applicability of Sigmoid Colon Graft for Vaginal Replacement (Colovaginoplasty) at Young 
Age.” Surgical Science 2 (2011): 422-26.

PROEF 1



258 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

Baldwin, James Fairchild. “The Formation of an Artifĳ icial Vagina by Intestinal Transplantation.” 
Annuals of Surgery 40 (1904): 398-403.

Barbagli, Guido, Guiseppe Morgia, and Massimo Lazzeri. “Retrospective Descrptive Analysis 
of Patients with Failed Hypospadias Repair.” Journal of Urology 102, no. 7 (2010): 853-60.

Bayer, Ronald. Homosexuality and American Psychiatry. The Politics of Diagnosis. New York: 
Basic Books, 1981.

Bing, Elizabeth, and Esselyn Rudikofff. “Divergent Ways of Coping with Hermaphrodite Children.” 
Medical Aspects of Human Sexuality, no. December 1970 (1970): 73-88.

Boehmer, A.L.M., A.O. Brinkman, M.F. Niermĳ er, and S.L.S. Drop. “Van Gen Naar Ziekte; Andro-
geenreceptorgen, Androgeenongevoeligheidssyndroom En Spinale En Bulbaire Spieratrofĳie.” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 145, no. 84 (2001): 2326-23-28.

Bouvattier, Claire, Brigitte Mignot, Hervé Lefèvre, Yves Morel, and Pierre Bougnères. “Impaired 
Sexual Activity in Male Adults with Partial Androgen Insensitivity.” Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism 91, no. 9 (2006): 3310-15.

Bowen, P, C Lee, C Midgeon, N Kaplan, P Whalley, V McKusick, and EC Reifenstein. “Hereditary 
Male Pseudohermaphroditism with Hypogonadism, Hypospadis and Gynecomastia (Refen-
stein’s Syndrome).” Annals of Internal Medicine 62 (1965): 252-70.

Canton-Dutari, Alejandro. “Combined Intervention for Controlling Unwanted Homosexual 
Behaviour.” Archives of Sexual behaviour 3, no. 4 (1974): 367-71.

Charmian A. Quigley, Alessandra De Bellis, Keith B. Marschke, Mostafa K. El-Awady, Elizabeth 
M. Wilson And, and Frank S. French. “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and 
Molecular Perspectives.” Endocrine Reviews 16, no. 3 (1995): 271-321.

Chase, Cheryl. “Afffronting Reason.” In Looking Queer: Image and Identity in Lesbian, Bisexual, 
Gay and Transgendered Communities, edited by Dawn Atkins, 209-35. New York: Harrington 
Park Press, 1998.

—. “Hermaphrodites with Attitude: Mapping the Emergence of Intersex Political Activism.” 
GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 4, no. 2 (1998): 189-211.

—. “Surgical Progress Not the Answer to Intersexuality.” Journal of Clinical Ethics 9, no. 4 
(1998): 385-92.

—. “What Is the Agenda of the Intersex Patient Advocacy Movement?” In The endocrinologist, 
240-42, 2003.

Claeys, Barbara. “Half Man, Half Vrouw, Het Verhaal Van Eef.” Goedele, 1 februari 2009, 18-25.
Dessens, A.B., and P.T. Cohen-Kettenis. “Genderrol En Genderidentiteit Bĳ  Geslachtsdiffferenti-

atiestoornissen.” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, no. 3 (2008): 137-44.
Devore, Howard. “Growing up in the Surgical Maelstrom.” In Intersexuality in the Age of Ethics, 

edited by Alice Domurat Dreger, 78-81. Hagerstown: University Publishing Group, 1999.
Diamond, Milton. “Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia.” Journal 

of Urology 162, no. 3 (Part 2) (1999): 1021-28.
—. “Sex, Gender, and Identity over the Years: A Changing Perspective.” Child and Adolescent 

Psychiatric Clinics of North America 13 (2004): 591—607.
—. “Variations of Sex Development Instead of Disorders of Sex Development.” Archives of 

Disease in Childhood 91, no. 7 (2006).
Diamond, Milton, and Linda Ann Watson. “Androgen Insensitivity Syndrome and Klinefelter’s 

Syndrome: Sex and Gender Considerations.” Child and Adolescent Psychiatric Clinics of 
North America 13 (2004): 623-40.

Donkervoort, Gerie, Hanneke Reniers, and Pia Dĳ kstra. Avro Vinger Aan De Pols: Interseksu-
aliteit. Nederland, 2003. TV.

PROEF 1



“ONZEKERHEID OMTRENT HET GESLACHT” 259

Dowd, P, J Dewhurst, and J Ginsburg. “Male Intersexuality Presenting at Puberty.” Br J Obstet 
Gynaecol 84, no. 11 (1977): 873-7.

Dreger, Alice Domurat. Hermaphrodites and the Medical Intervention of Sex. Cambridge, 
London: Harvard University Press, 1998.

—. “Hermaphrodites in Love: The Truth of the Gonads.” In Science and Homosexualities, edited 
by Vernon Rosario, 46-66. New York: Routledge, 1997.

—, ed. Intersex in the Age of Ethics. Hagerstown: University Publishing Group, 1999.
Fausto Sterling, Anne. Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality. New 

York: Basic Books, 2000.
Foucault, Michel. Herculine Barbin Dite Alexina B. Saint Almond: Éditions Gallimard, 1978.
—. “Het ‘Ware’ Geslacht.” In Herculine Barbin. Mĳ n Herinneringen. Amsterdam: De Arbei-

derspers, 1982.
Fujimura, Joan. ““Sex Genes”: A Critical Sociomaterial Approach to the Politics and Molecular 

Genetics of Sex Determination.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 32, no. 1 
(2006): 49-81.

Gĳ s, Luc. “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money.” 
Proefschrift, Universiteit van Utrecht, 2001.

Gooren, Louis. “Psychological Consequences.” Seminars in Reproductive Medicine 20, no. 3 
(2002): 285-96.

Gooren, Louis J. G. “Androgen-Resistance Syndromes: Considerations of Gender Assignment.” 
In Current Therapy in Endocrinology and Metabolism, edited by C. Wayne Bardin, 380-84: 
Mosby-Year Book, 1994.

—. “Transseksualiteit. I. Omschrĳ ving, Etiologie, Hulpverlening.” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 136, no. 39 (1992): 1893-95.

Grumbach, Melvin M. “Abnormalities of Sex Diffferentiation.” In Pediatrics, edited by L. Emmet 
Holt. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962.

Haeseker, B. “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. V. Geschiedenis.” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000): 999-1007.

Heesch, Margriet van. Levensverhaal Interview Bart, 24 Oktober. Amsterdam, 2003.
—. Levensverhaal Interview Eva, 13 Oktober. Amsterdam, 2003.
—. Levensverhaal Interview Liselot, 18 Mei. Amsterdam, 2005.
—. Levensverhaal Interview Lisette,19 April /16 Mei. Amsterdam, 2001.
Hellinga, Gerardus. “Classifĳ icatie Van Patiënten Met Verschĳ nselen Van Onvoldoende Functie 

Van De Testes.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 100 (1956): 3179-204.
Hellinga, Gerhardus. “Het Onderzoek Bĳ  Stoornissen in De Mannelĳ ke Vruchtbaarheid.” 

Proefschrift, Univeriteit van Amsterdam, 1949.
Hensle, Terry W., and Greg Dean. “Vaginal Replacement in Children.” Journal of Urology 148, 

no. August (1992): 677-79.
Hensle, Terry W., and Elizabeth A. Reiley. “Vaginal Replacement in Children and Young Adults.” 

The Jounal of Urology 159, no. 3 (1998): 1035-38.
Heremans, G.F., A.J. Moolenaar, and H.H. van Gelderen. “Female Phenotype in a Male Child Due 

to 17-Alpha-Hydroxylase Defĳiciency.” Archives of Disease in Childhood 51, no. 9 (1976): 721-23.
Heybroek, G. “Hypospadie.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 110, no. 4 (1966): 179-80.
—. “Over De Behandeling Der Hypospadie.” Proefschrift, Universiteit vanGroningen, 1964.
Hoeven, L. van der. “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin.” Nederlands Tĳ dschrift voor 

Geneeskunde, no. 45 (1881): 785-87.
Holmes, Morgan. Critical Intersex. Farnham: Ashgate, 2009.
—. Intersex, a Perilous Diffference. Selinsgrove: Susquehanna University Press, 2008.

PROEF 1



260 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

—. “Medical Politics and Cultural Imperatives: Intersexuality Beyond Pathology and Erasure.” 
Master’s Thesis, York University, 1994.

Hufffstadt, A.J.C, ed. Gestoorde Geslachtsontwikkeling Bĳ  Kinderen. Edited by W.P. Plate. Vol. 
93, De Nederlandse Bibliotheek Der Geneeskunde. Leiden: Staf leu’s wetenschappelĳ ke 
uitgeversmaatschappĳ  b.v., 1975.

Hughes, Ieuan A., Peter A. Lee, Christopher P. Houk, S.Faisal Ahmed, and LWPS/ESPE Consensus 
Group. “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders.” Archives of Disease 
in Childhood 91, no. 7 (2006): 554-63.

Imperato-McGinley, Guerrero, Gautier, and Ralph E. Peterson. “Androgens and the Evolution 
of Male-Gender Identity among Male Pseudohermaphrodites with 5-Alpha Reductase 
Defĳ iciency.” New England Journal of Medicine 300 (1979).

—. “Steroid 5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Man: An Inherited Form of Male Pseudoher-
maphroditism.” Science 186 (1974): 1213-15.

Imperato-McGinley, Julianne, Teofĳ ilo Gautier, Ralph E. Peterson, and Cedric Shackleton. “The 
Prevalence of 5-Alpha Reductase Defĳ iciency in Children with Ambiguous Genitalia in the 
Dominican Republic.” The Journal of Urology 136, no. October (1986): 867-.

Jochems, A.A.F., and F.W.M.G. Joosten. Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde. Edited by 
Henk Deen. 26 ed. Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke PBNA, 2000.

Jong, T P.V.M. de. “Hypospadie En Congenitale Kromstand Van De Penis Bĳ  Kinderen En De 
Chirurgische Behandeling Daarvan.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 150, no. 38 
(2006): 2072-77.

Jürgensen, Martina, Olaf Hiort, Paul-Martin Holterhus, and Ute Thyen. “Gender Role Behavior 
in Children with XY Karyotype and Disorders of Sex Development.” Hormones and Behavior 
51 (2007): 443-53.

Kessler, Susanne J. Lessons from the Intersexed. New Brunswick, New Jersey, and London: 
Rutgers University Press, 1998.

Kessler, Suzanne J. “Doctor Knew Best (Review of Hermaphrodites and the Medical Invention 
of Sex).” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 6, no. 2 (2000): 343-5.

Kievits, F., and M.T. Adriaanse. “Sterke Stĳ ging Aantal Geboorte Defecten.” Nederlands Tĳ d-
schrift voor Geneeskunde 146, no. 14 (2002): 679-80.

Klein, S., J.J. Hage, and L. de Weerd. “Perforatorlappen - De Evolutie Van Een Reconstructieve 
Chirurgische Techniek.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 149 (2005): 2392-98.

Lamaker, Ph. J. H. “Hypospadie.” Proefschrift, Rĳ ksuniversiteit Utrecht, 1964.
Lee, Peter A., Christopher P. Houk, and Ieuan A. Hughes. “Consensus Statement on Management 

of Intersex Disorders.” Pediatrics 18, no. 2 (2006): 488-500.
Manuel, May, K. Paul Katayama, and Howard W. Jones. “The Age of Occurrence of Gonadal 

Tumors in Intersex Patients with a Y Chromosome.” American Journal for Obstetrics and 
Gynaecology 124, no. 3 (1976): 293-300.

Massa, G.G., V. Langenhorst, W. Oostdĳ k, and J.M. Wit. “Micropenis Bĳ  Kinderen, Etiologie, 
Diagnostiek En Therapie.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 141, no. 11 (1997): 511-15.

Mazur, Tom. “Ambiguous Genitalia: Detection and Counseling.” Pediatric Nursing 1983, 417-22.
—. “Gender Dysphoria and Gender Change in Androgen Insensitivity or Micropenis.” Archives 

of Sexual Behavior 34, no. 4 (2005): 411-21.
Mazur, Tom, and Richard R. Clopper. “Pubertal Disorders: Psychology and Clinical Management.” 

Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 20, no. 1 (1991): 211-31.
Mazur, Tom, and Kim Dobson. “Psychogical Issues in Individuals with Genetic, Hormonal, 

and Anatomic Anomalies of the Sexual System: Review and Treatment Considerations.” In 

PROEF 1



“ONZEKERHEID OMTRENT HET GESLACHT” 261

Handbook of Child and Adolescent Sexual Problems, edited by George A. Rekers, 101-31. New 
York: Lexington Books (The Free Press), 1995.

Meulen, J.C.H.M. van der. “Hypospadias.” proefschrift, Univeristeit van Leiden, 1964.
Meyer-Bahlburg, H. F. “Gender Assignment and Reassignment in 46,XY Pseudohermaphroditism 

and Related Conditions.” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 84, no. 10 (1999): 
3455-8.

Meyer-Bahlburg, H. F. L., C. J. Migeon, G. D. Berkovitz, J. P. Gearhart, C. Dolezal, and A. B. 
Wisniewski. “Attitudes of Adult 46,XY Intersex Persons to Clinical Management Policies.” 
The Journal of Urology: Offfĳ icial Journal of the American Urological Association 171, no. 4 
(2004): 1615-19.

Meyer-Bahlburg, Heino. “Gender Assignment in Intersexuality.” Journal of Psychology and 
Human Sexuality 10, no. 2 (1998): 1-21.

—. “Intersexuality and the Diagnosis of Gender Identity Disorder.” Archives of Sexual Behavior 
23, no. 1 (1994): 21-40.

Migeon, Claude J, Amy B. Wisniewski, John P. Gearhart, Heino F.L. Meyer-Bahlburg, John A. Rock, 
Terry R. Brown, Samuel J. Casella, Alexander Maret, Ka Ming Ngail, John Money, and Gary 
D. Berkovitz. “Ambiguous Genitalia with Perineoscrotal Hypospadias in 46,XY Individuals: 
Long-Term Medical, Surgical, and Psychosexual Outcome.” Pediatrics 3, no. 31 (2002).

Migeon, Claude J., Gary D. Berkovitz, and Terry R. Brown. “Sexual Diffferentiation and Am-
biguity.” In Wilkins the Diagnosis and Treatment of Endocrine Disorders in Childhood and 
Adolescence, edited by Michael S. Kappy, Robert M. Blizzard and Claude J. Migeon, 573-715. 
Springfĳ ield, Ill.: Charles C. Thomas, 1994.

Money, J. “Psychologic Disorders Associated with Genital Defects.” In The Biological Basis of 
Pediatric Practice, edited by R.E. Cooke and S. Levin, 1098-104. New York: McGraw-Hill, 1968.

Money, John, and Anke A. Ehrhardt. Man & Woman, Boy & Girl: The Diffferentiation and 
Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1972.

Morris, John McLean. “Intersexuality.” Journal of the American Medical Association 163, no. 7 
(1957): 538-42.

Morris, John Mclean. “The Syndrome of Testicular Feminization in Male Pseudohermaphrodites.” 
American Journal for Obstetrics and Gynaecology 65 (1953): 1192-211.

Morris, John McLean. “This Week’s Citation Classic.” Current Contents, no. 35 (1983): 22.
Mureau, M.A.M. “De Psychoseksuele En Psychosociale Ontwikkeling Van Patiënten Met Hypo-

spadie.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 141, no. 4 (1997): 188-91.
Mureau, Marc, Froukje Slĳ per, and et al. “Psychosocial Functioning of Children, Adolescents, 

and Adults Following Hypospadias Surgery: A Comparative Study.” Journal of Pediatric 
Psychology 22 (1997): 371-87.

Oostrom, C.A.M. “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. Ii. Toelichting.” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000): 965-66.

Orobio de Castro, Ines. Made to Order, Sex/Gender in a Transsexual Perspective. Amsterdam: 
Het Spinhuis, 1993.

Parisi, Melissa A., Linda A. Ramsdell, Mark W. Burns, Michael C. Carr, Richard E. Grady, Daniel 
F. Gunther, Gadi B. Kletter, Catherine Pihoker, Gail E. Richards, Michael R. Soules, and 
Roberta A. Pagon. “A Gender Assessment Team: Experience with 250 Patients over a Period 
of 25 Years.” Genetics in Medicine 9, no. 6 (2007): 348-57.

Perovic, S., G. Bargali, R. Djinovic, S. Sansalone, S. Vallaciani, and M. Lazzeri. “Surgical Challenge 
in Patients Who Underwent Failed Hypospadias Repair: Is It Time to Change?” Urology 
International 85 (2010): 427-35.

PROEF 1



262 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

Peters, J.H., W.K. Sieber, and N Davis. “Familial Gynecomastia Associated with Genital Abnor-
malities: Report of a Family.” Journal of Clinical Endocriology 15 (1955): 182-98.

Phornphutkul, Chanika, Anne Fausto-Sterling, and Philip A. Gruppuso. “Gender Self-Reassig-
nment in an XY Adolescent Female Born with Ambiguous Genitalia.” Pediatrics 106, no. 1 
(2000): 135-37.

Plate, Willem Paul. “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van Het Geslacht Van De Pasgeborene.” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 107, no. 34 (1963): 1505-09.

Pratt, Joseph H. “Sigmoidovaginostomy: A New Method of Obtaining Satisfactory Vaginal Depth.” 
American Journal for Obstetrics and Gynaecology, no. 81 (1961).

—. “Vaginal Atresia Corrected by Use of Small and Large Bowel.” American Journal for Obstetrics 
and Gynaecology 15 (1972): 639-49.

Preves, Sharon E. Intersex and Identity, the Contested Self. New brunswick, New Jersey, and 
London: Rutgers University Press, 2003.

Quigley, Chairmian A., Alessandra De Bellis, Keith B. Marschke, Mostafa K. El-Awady, Elizabeth 
M. Wilson And, and Frank S. French. “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and 
Molecular Perspectives.” Endocrine Reviews 16, no. 3 (1995): 271-321.

Quigley, Charmian A., Kenneth J. Friedman, Anthony Johnson, Ronald G. Lafreniere, Lawrence 
M. Silverman, Dennis B. Lubahn, Terry R. Brown, Elizabeth M. Wilson, Huntington F. Willard, 
and Frank S. French. “Complete Deletion of the Androgen Receptor Gene: Defĳ inition of the 
Null Phenotype of the Androgen Insensitivity Syndrome and Determination of Carrier 
Status.” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 74, no. 4 (1992): 927-33.

Reifenstein, EC. “Hereditary Familial Hypoganadism.” Proceedings. American Federation for 
Clinical Research 3 (1947): 86.

Rynja, Sybren P., Laetitia M.O. de Kort, and Tom P.V.M. de Jong. “Urinary, Sexual, and Cosmetic 
Results after Puberty in Hypospadias Repair: Current Results and Trends.” Current Opinion 
in Urology 22, no. 6 (2012): 453-56.

Schoorl, M. “Behandeling Van Hypospadie Volgens Denis Browne.” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 97 (1953): 3233-37.

van Seters, A. P., and A. K. Slob. “Mutually Gratifying Heterosexual Relationship with Micropenis 
of Husband.” Journal of Sex & Marital Therapy 14, no. 2 (1988): 98-107.

Slĳ per, Froukje M. E., Stenvert L. S. Drop, Jan C. Molenaar, and Sabine M. P. F. de Muinck Keizer-
Schramer. “Long-Term Psychological Evaluation of Intersex Children.” Archives of Sexual 
Behaviour 27, no. 2 (1998): 125-44.

Slĳ per, Froukje M. E., L.V. Ladee-Levy, S.L.S. Drop, J.C. Molenaar, and R.J. Scholtmeĳ er. “Psy-
chosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De Geslachtsorganen.” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986): 1556-59.

Spires, Susan E., C. Stephen Woolums, Andrew R. Polito, and Stephen M. Spires. “Testicular 
Regression Syndrome, a Clinical Study of 11 Cases.” Archives of Pathology and Laboratory 
Medicine 124 (2000): 694-98.

Stoot, J.E.G.M., and L.A. Schellekens. “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ – Een Casus Pro 
Diagnosi.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119, no. 18 (1975): 734.

Syed, H.A., P.S.J. Malone, and R.J. Hitchcock. “Diversion Colitis in Children with Colovagino-
plasty.” British Jounal of Urology International, no. 87 (2001): 857-60.

Timmer, H. “Hypospadie Van Den Glans.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 48 (1904): 
1705-09.

Van der Hoop, E., and Th. Passtoors. “Casuistische Mededelingen, Een Geval Van Hermaphro-
ditismus Spirius Masculinus.” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 49, no. 15 (1905): 
1045-49.

PROEF 1



“ONZEKERHEID OMTRENT HET GESLACHT” 263

Wessells, Hunter, Tom F. Lue, and Jack W. McAninch. “Penile Length in the Flaccid and Erect 
Sates: Guidelines for Penile Augmentation.” The Journal of Urology 156, no. 3 (1996): 995-97.

Wessells, Hunter, and Jack W. McAninch. “Penile Size: What Is Normal?” Contemporary Urology, 
no. January (1997): 66-79.

Wilf lingseder, P. “Construction of the Vagina by Means of an Intestinal Mucosa-Muscularis 
Graft.” Chirurgia Plastica 1, no. 1 (1971): 15-24.

Wisniewski, Amy B., K.B. Pappas, and Claude J Migeon. “Gender Role across Development in 
Adults with 46,XY Disorders of Sex Development Including Perineoscrotal Hypospadias and 
Small Phallus Raised Male or Female.” Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 
21, no. 7 (2008): 625-30.

Wolfffenbuttel, K.P., W.F.J. Feitz, A.B. Dessens, N.L. Lumen, and P. Hoebeke. “Genitale Chirurgie 
Bĳ  Jongens Met Disorders of Sex Development.” Tĳ dschrift voor kindergeneeskunde 76, 
no. 3 (2008): 121-30.

Young, Hugh Hampton. Genital Abnormalities, Hermaphroditism, and Related Adrenal Diseases. 
Baltimore: Williams and Wilkins, 1937.

Zuger, B. “Gender Role Determination. A Critical Review of the Evidence from Hermaphroditism.” 
Psychosomatic Medicine 32, no. 5 (1970): 449-67.

Zwan, Yvonne G. van der, Nina Callens, Jet van Kuppenveld, Karen Kwak, Stenvert L. S. Drop, 
Barbara Kortmann, Arianne B. Dessens, Katja P. Wolfffenbuttel, and for the Dutch Study 
Group on DSD. “Long-Term Outcomes in Males with Disorders of Sex Development.” The 
Journal of Urology 190 (2013): 1-5.

Çakir, Bekir, Serdar Güler, Reyhan Ünlü Ersoy, Kamile Gül, Oya Topaloglu, Gül Gürsoy, and 
Bülent Gökmen. “A Testicular Regression Syndrome Presenting with Feminisation.” Turkisch 
Journal of Endocrinology and metabolism 9, no. 2 (2005): 69-71.

PROEF 1



PROEF 1



VII “Ik heb geheimen in mĳ n buik”
Hoe worden XY-geslachtsvariaties gekend en beleefd?

Voor zover onwetendheid een onwetendheid is van een kennen, is deze 
onwetendheid geproduceerd door specifĳieke kennis en circuleert deze als onderdeel 

van bepaalde waarheidsregimes. (Eve Kosovsky Segdwick)1

7.1 Inleiding: “Het betreft een mooi slank meisje van 19 jaar”

In 1943 lukte het de Nederlandse gynaecoloog Albert Holmer tĳ dens het 
opereren van een liesbreuk bĳ  “een mooi slank meisje van 19 jaar” niet 
de baarmoeder te vinden. Geheel onverwacht trof hĳ  wel testes aan in 
haar buik.2 Het verbaasde hem dat het meisje, ondanks dat zĳ  als man-
nelĳ k geduide geslachtsklieren had, “bepaald knap van uiterlĳ k” en “echt” 
vrouwelĳ k was: “De oogopslag, de wĳ ze van lachen en lonken, het reageren 
(o.a. het blozen), de wĳ ze van loopen, het is alles echt vrouwelĳ k. (…) Gebit 
en hals zĳ n fraai vrouwelĳ k. De huid is zĳ deachtig, het hoofdhaar zacht 
en weelderig.”3 Ook constateerde Holmer dat haar borsten “vrouwelĳ k 
ontwikkeld” waren, “aan de grote kant” zelfs en “goed gevormd”.4 Voor een 
histologisch onderzoek, een onderzoek naar de weefsels en organen, had 
hĳ  haar twee maanden laten opnemen. In die periode had hĳ  haar beter 
leren kennen: hoe kon het nu dat een zo vrouwelĳ k meisje toch mannelĳ ke 
gonaden en geen baarmoeder had?

Er was nog iets dat Holmer opviel aan het mooie 19-jarig meisje: “Ik zag het 
meisje in consult en vond eenige merkwaardige afwĳ kingen: Het lichaam 
is goed vrouwelĳ k ontwikkeld, maar de secundaire geslachtsbeharing 
ontbreekt geheel: oksels, schaamdelen, tepelhoven en onderbenen zĳ n 

1 Parafrase van: “Insofar as ignorance is ignorance of a knowledge – a knowledge that may 
itself, it goes without saying, be seen as either ‘true’ or ‘false’ under some other regime of truth- 
these ignorances, far from being pieces of the originary dark, are produced by and correspond 
to particular knowledges and circulate as part of particular regimes of truth.” Eve Kosofsky 
Sedgewick, “Privilege of Unknowing: Diderot’s the Nun,” in Tendencies (London: Routledge, 
1994). p. 25
2 A.J.M. Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe,” Nederlandsch Tĳ dschrift voor 
Verloskunde en Gynaecologie 46 (1943). (p. 47) Holmer was hoofd van de afdeling verloskunde 
en gynaecologie van de streekziekenhuizen van Den Haag.
3 Ibid. (p. 50) Cursief MvH.
4 Ibid. (p. 49)
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volkomen kaal.”5 Katja, geboren begin jaren 1940, herinnert zich de verba-
zing van de artsen over de afwezigheid van haargroei in haar schaamstreek 
en oksels. “Toen ik twaalf was, ben ik langs allerlei artsen rond gesleept. 
Overal. En die stonden dan naar mĳ n oksels te turen. Ik weet nog, er was 
een of ander klein doktertje en die stond helemaal te glimmen van: ‘Goh... 
oh... Dit is bĳ zonder, dit is mooi. Goh oh!.’ Ik dacht: ‘Wat heeft ie?’ Maar 
hĳ  had een zeer interessant geval. [lacht] Een vrouw zonder okselhaar en 
zonder schaamhaar.”6

Katja was door haar moeder naar een arts gebracht omdat zĳ  in de late 
puberteit nog steeds niet ongesteld was geworden. Gedurende ongeveer 
twee jaar ging ze van dokter naar dokter en zag zich geconfronteerd met 
allerlei onderzoeken. De conclusie was dat zĳ  geen okselhaar, geen schaam-
haar en geen baarmoeder had, maar wat er precies aan de hand was, bleef 
haar geheel onduidelĳ k. Het meest bevreemdende was dat haar moeder 
haar had laten beloven nooit met anderen over “de geheimen in haar buik” 
te spreken. Met veel moeite kon ze dit tot haar veertigste min of meer 
volhouden. Tot ze op een dag toevallig een krantenartikel las over vrouwen 
die, net als zĳ , géén secundaire haargroei hadden. Verrast las ze ook, dat 
deze vrouwen XY-geslachtschromosomen hadden. Onmiddellĳ k deed ze 
navraag bĳ  haar artsen en leerde tot haar schrik dat ook zĳ  mannelĳ ke 
geslachtshormonen en testiculaire gonaden had. Maar nog groter was haar 
schrik, te ontdekken dat zowel haar artsen als familie dit zo lang voor haar 
verborgen hadden gehouden. Was wat zĳ  had zo afwĳ kend en vreemd dat 
ze het zelf niet mocht weten?

Het fascineert hoe Katja’s artsen de keuze maakten de kennis over 
chromosomen en gonaden voor haar te verzwĳ gen. Bovendien is het ver-
bazingwekkend dat de geheimhouding zo lang stand hield. Tegenwoordig 
is het achterhouden van kennis maar moeilĳ k voor te stellen: door de 
veranderingen in de medische ethiek, staat het recht op informatie en 
autonomie voorop. Maar ook al verdwenen de fundamenten waarop de 
aanvankelĳ ke geheimhouding steunde, het Nederlands klinisch protocol 
schreef tot ongeveer 2003 voor vrouwen alleen te informeren over de 
afwezigheid van de baarmoeder.7 Hoe van deze vrouwen werd verwacht 

5 Ibid. (p. 47)
6 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Katja, 12 September (Amsterdam: 2005). (p. 3)
7 In 2001 werden op initiatief van de oprichters van AISNederland betrokken artsen aange-
schreven met het verzoek de hen bekende vrouwen in contact te brengen met hun lotgenoten. Dit 
was deels succesvol. Een aantal artsen durfden het niet aan de vrouwen op de hoogte te brengen. 
Veldwerkgesprekken met bestuur en oprichters AISNederland 2003-2012 Op 23 november 
2012 veranderde het bestuur van AISNederland de naam van de vereniging in DSDNederland. 
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dat zĳ  de achtergehouden informatie nooit zouden achterhalen, was niet 
duidelĳ k. Het geheimhoudingsprotocol maakte lange-termĳ nonderzoek en 
een open communicatie met de artsen onmogelĳ k. Het is zodoende lange 
tĳ d onduidelĳ k geweest of de geheimhouding inderdaad standhield en of 
de veronderstelde psychische nood inderdaad verĳ deld werd.

Het niet ‘mogen’, ‘willen’ of ‘durven’ weten waarvan de vertellers verslag 
doen is geen pasief proces van vergeten, negeren of jezelf voor de gek houden. 
Het is juist een uitermate complexe activiteit, die actief in stand gehouden 
wordt. De Amerikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Nancy Tuana stelt zich het 
niet-weten, of de onwetendheid van bepaald soort kennis voor als een 
normatief proces waarin van de norm afwĳ kende kennis steeds opnieuw 
uitgesloten moet worden. “Onwetendheid wordt aanhoudend uitgedacht, 
actief in stand gehouden en is gerelateerd aan kwesties over kennisautori-
teit, twĳ fel, vertrouwen, stilzwĳ gen en onzekerheid.”8 De aanwezigheid 
van een genetische mannelĳ ke aanleg bĳ  vrouwen is zo een kwestie van 
“niet-kennen” omdat het de norm voor vrouwelĳ kheid en mannelĳ kheid 
op losse schroeven zet.9

Om inzicht te krĳ gen in het kennen en vooral ook het niet-kennen 
van XY-geslachtsvariaties zoals die van Katja, zal ik in dit hoofdstuk de 
medische narratieven en de levensnarratieven laten interfereren aan de 
hand van de volgende vragen: Hoe werden XY-geslachtsvariaties met een 
geheel vrouwelĳ k voorkomen in het medisch discours en ervaringsdiscours 
gekend? Hoe werd in de klinische praktĳ k informatie verzwegen teneinde 
een eenduidige vrouwelĳ ke genderidentiteit op te roepen? Hoe werd door de 
vertellers het achterhouden of anders voorstellen van informatie en het daarop 
volgende isolement ervaren? Hoe kwamen de vertellers uiteindelĳ k toch achter 
de details van de als mannelĳ k geduide gonaden en chromosomen, “XY”? Hoe 
gingen ze met die nieuwe kennis om? In de interferentie van de medische- en 
levensnarratieven zal ik per decennium, beginnend in 1940 de voorhanden 
zĳ nde medische kennis en de ervaringskennis op elkaar betrekken.

De zes ervaringsdeskundigen die hun levensverhalen over deze speci-
fĳ ieke vormen van XY-geslachtsvariaties vertelden, zĳ n allen benaderd via 
lotgenotencontact. Zĳ  reageerden op mĳ n oproep in het ledenblad van 
AISNederland in 2003. Hun levensverhalen zĳ n getrianguleerd met data 

De afkorting staat evenwel niet voor Disorders of Sex development, maar, Diffferences of Sex 
Development.
8 “Ignorance is frequently constructed and actively preserved, and is linked to issues of cog-
nitive authority, doubt, trust, silencing, and uncertainty.” Nancy Tuana, “Coming to Understand: 
Orgasm and the Epistemology of Ignorance,” Hypathia 19, no. 1 (2004). p. 195
9 Zie ook: Sedgewick, “Privilege of Unknowing: Diderot’s the Nun.”
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uit het veldwerk, participerende observatie en vier kwalitatieve interviews 
met vrouwen met dezelfde condities en één moeder-van.

De vertellers hebben gemeen dat de uiterlĳ ke kenmerken van het lichaam 
geheel vrouwelĳ k zĳ n en de geslachtsvariatie pas in de puberteit, bĳ  het 
uitblĳ ven van de menstruatie, herkend werd. Bĳ  analyse van de, voor het 
blote oog onzichtbare, gonaden en chromosomen, werd het dan duidelĳ k 
dat het een XY-geslachtsvariatie betrof. Hieronder vallen het compleet 
androgeen ongevoeligheidsyndroom10, complete gonadale dysgenesie11 en 
17-alpha hydroxylase defĳiciëntie.

Tegenwoordig is bekend dat het compleet androgeen ongevoeligheid-
syndroom wordt veroorzaakt door een variatie van het hAR (AR) gen12, 
dat zich op het X-chromosoom bevindt.13 Het lichaam van iemand met 
XY-geslachtschromosomen en een defect hAR gen maakt wel androgenen, 
oftewel “vermannelĳ kingshormonen” aan, maar omdat het lichaam die 
hormonen niet ‘herkent’, vindt vermannelĳ king niet plaats. Wel treedt er 
een biochemisch proces in werking, aromatisatie genoemd, waardoor de 
androgenen worden omgezet in oestrogenen wat in de puberteit vrouwelĳ ke 
borstontwikkeling veroorzaakt. Vrouwen met compleet androgeen onge-
voeligheid syndroom hebben dan ook een geheel vrouwelĳ k voorkomen 
geen secundaire haargroei, geurloos zweet en geen acne. Vaak werden zĳ  
pas in de late puberteit gediagnosticeerd naar aanleiding van het uitblĳ ven 
van hun menstruatie. Dan werd ook pas ontdekt dat zĳ  geen baarmoeder 

10 Namen waaronder CAOS bekend is: hairless women syndrome, syndroom van Morris, testi-
culaire feminisatie, XY-DSD, goldberg-maxwellsyndroom, goldberg-maxwell-morris-syndroom, 
goldberg-morris-syndroom en dequervainsyndroom, mannelĳ k pseudohermafrodistisme, 
vrouwelĳ ke intersexe, en andogynoïdesyndroom, 
11 Namen waaronder CGD bekend is: mannelĳ k pseudohermafrodistisme, swyersyndroom, 
XY-gonadale dysgenesie en XY-DSD
12 Een gen is erfffactor die een bepaalde plaats op een bepaald chromosoom vertegenwoordigt. 
De ontwikkeling van kennis over genen is sinds de jaren 1960 in opkomst, maar toepassing in de 
klinische praktĳ k is pas sinds de jaren 1980 mogelĳ k door de vooruitgang in medisch technologie. 
Joan Fujimura, ““Sex Genes”: A Critical Sociomaterial Approach to the Politics and Molecular 
Genetics of Sex Determination,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 32, no. 1 (2006). 
(p. 54) 
13 In 1995 meldden de Amerikaanse endocrinoloog Charmian Quigley en haar team dat op 
het moment dat zĳ  hun artikel Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular 
Perspectives schreven, 200 mutaties van het AR gen bekend waren en dat dit getal op moment 
van publicatie van het artikel alweer hoger zou zĳ n. Charmian Quigley et al, “Androgen Receptor 
Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives,” Endocrine Reviews 16, no. 3 (1995).
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hadden. De vagina was meestal ondiep en de geslachtsklieren werden 
herkend als onderontwikkelde testiculaire gonaden.14

De geslachtsvariatie complete gonadale dysgenesie ontstaat door een 
genvariatie op het Y-chromosoom waarop door het uitblĳ ven van bepaalde 
biosyntheses androgene hormonen niet afdoende worden aangemaakt en 
vermannelĳ king geheel uitblĳ ft. Bĳ  deze vrouwen is de ontwikkeling van 
de gonaden geheel gestagneerd, dus zĳ  hebben geen ovaria of testes. Dit is 
anders dan bĳ  het androgeen ongevoeligheid syndroom waarbĳ  de gonaden 
zich deels testiculair ontwikkelen. Bĳ  vrouwen met complete gonadale 
dysgenesie hebben de hypothalamus en de hypofyse een normale werking, 
maar de gonaden kunnen niet op de signalen van deze organen reageren.15 
Doordat er geen testes ontstaan, wordt geen testosteron geproduceerd en ook 
geen müller inhiberend hormoon (MIH) aangemaakt. MIH is het hormoon 
dat normaliter de ontwikkeling van de buizen van Müller stopt waardoor 
de buizen van Wolfff uitgroeien in de mannelĳ ke reproductieve organen.16 
De buizen van Müller kunnen dus, ondanks de XY-geslachtschromosomen, 
ongestoord uitgroeien tot eileiders en baarmoeder. De gonaden blĳ ven 
echter ongediffferentieerd.

Bĳ  17-alpha hydroxylase defĳ iciëntie ligt een variatie op een van de 
autosomen ten grondslag aan een enzymstoornis in de steroïdsynthese. 
Steroïden zĳ n de geslachtshormonen en de hormonen van de bĳ nierschors 

14 Omdat een Deens onderzoeksteam in 1992 gegevens kon verzamelen van ziekenhuizen in 
heel Denemarken, wordt hun schatting voor AOS van 1 op de 20.400 mannelĳ ke geboorten als 
meest geloofwaardig geacht Meestal worden de verschillende meldingen in medische publicaties 
bĳ  elkaar opgeteld om tot een schatting te komen en de als meest accurate getal wordt 1 op de 
64000 XY geboorten verondersteld. In 1962 was de schatting voor bĳ voorbeeld alleen AOS relatief 
laag, namelĳ k 1 op de 64.200 mannelĳ ke geboorten. Een jaar later in 1963 werd het aantal gevallen 
van AOS weer veel te hoog ingeschat. Toen kwam een onderzoeksteam tot de conclusie dat het 
om één op de 2000 geboorten gaat. Melanie Blackless et al., “How Sexually Dimorphic Are We? 
Review and Synthesis,” American Journal of Human Biology 12 (2000). Quigley et al, “Androgen 
Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives.” Charmian A. Quigley et 
al., “Complete Deletion of the Androgen Receptor Gene: Defĳ inition of the Null Phenotype of 
the Androgen Insensitivity Syndrome and Determination of Carrier Status,” Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism 74, no. 4 (1992).(p. 279)
15 Daardoor gaan de hypothalamus en de hypofyse nog meer hormonen produceren, hetgeen 
zichtbaar is in een verhoogde bloedspiegel voor de hormonen LHRH, LH en FSH. 
16 Alle embryo’s hebben ongeacht de geslachtschromosomen zowel buizen van Muuller als 
buizen van Wolfff. Buizen van Müller, worden omschreven als een naast de oernier-ingang ge-
vormde buis, waaruit bĳ  een embryo met XX geslachtschromosomen de eileider, de baarmoeder 
en een deel van de vagina ontstaan. Wanneer bĳ  embryo’s met XY geslachtschromosomen onder 
invloed van testosteron de ontwikkeling van de buizen van Müller stopt, kunnen de buizen van 
Wolfff doorgroeien in de prostaat, zaadleiders en testes.
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(Corticosteroïden).17 Vandaar dat kinderen met XY-chromosomen en 17-alpha 
hydroxylase defĳ iciëntie geheel niet of onvolledig vermannelĳ ken.

7.2 1940-1950 Vrouwelĳ ke en mannelĳ ke fase van het 
embryo

Begin jaren 1940 beschreef Holmer dus zĳ n verbazing over de testes van 
het vrouwelĳ ke en “mooie meisje”.18 Een markante kennisasymmetrie is 
onherroepelĳ k te herkennen. Holmer had een aantal foto’s van het meisje bĳ  
de publicatie gevoegd. Op een van de foto’s kĳ kt het meisje met opgetrokken 
schouders vanuit haar ooghoeken de lens in. Het kader snĳ dt haar lichaam 
net onder haar naakte borsten af. Een pagina ervoor is een close-up te zien 
van haar vagina, de buitenste schaamlippen worden uit elkaar getrokken 
door een duim en een wĳ svinger. Getuige het onderschrift moest deze foto 
aantonen dat haar externe genitaliën “vrĳ wel normaal” van uiterlĳ k waren.19 
Hoe kon Holmer deze herkenbare foto’s zonder problemen publiceren? 
Sterker, 25 jaar later, in 1968, wĳ st hĳ  er in het Nederlands tĳ dschrift voor 
geneeskunde op dat de foto’s ook in “het leerboek der vrouwenziekten” 
staan.20 Een mogelĳ k antwoord ligt in de strikte kennisasymmetrie tus-
sen arts en patiënt van de jaren veertig. Holmer moet in zĳ n tĳ d ervan 
uitgegaan zĳ n dat het meisje zelf, haar familie of vrienden en kennissen de 
naaktfoto’s nooit te zien zouden krĳ gen. Het getuigt hoe, gebruikmakend 
van de ontoegankelĳ kheid van medische tĳ dschriften, artsen in staat waren 
informatie wel met elkaar, maar niet met hun patiënten te delen. Hoe zou 
het negentienjarige meisje het zelf ervaren hebben? Hoe was het voor haar 
om twee maanden in een ziekenhuis te zĳ n, allerlei tests te ondergaan 
en naakt gefotografeerd te worden? Was zĳ  op de hoogte van de bĳ zon-
derheden van haar lichaam en de medische publicatie daarover? In 1968 
meldde Holmer bovendien dat een tante en een zus van het meisje dezelfde 
“afwĳ king” hadden.21

17 Ook het 5-alpha reductase syndroom en 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase vallen 
hieronder. Deze variaties zĳ n vernoemd naar de enzymen die niet door de genvariatie worden 
aangemaakt. A.A.F. Jochems and F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek Der Geneeskunde, 
ed. Henk Deen, 26 ed. (Arnhem: Elsevier/Koninklĳ ke PBNA, 2000).
18 Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe.”
19 Ibid. (p. 47)
20 C.A. van Walraven and J.B. Bĳ lsma, “Testiculaire Feminisatie Uit Één Gezin,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 112, no. 9 (1968). p. 443
21 Ibid. p. 443
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In hetzelfde jaar, 1943, was een zestienjarig meisje bĳ  de Nederlandse 
gynaecoloog Klaas de Snoo gekomen, omdat zĳ  trouwplannen had, maar 
nog niet menstrueerde. De Snoo schreef over haar diagnose een “klinische 
les” in het Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde: “Het was een knappe 
jonge vrouw met echt vrouwelĳ ke vormen, goed ontwikkelde borsten, vrou-
welĳ ke beharing, vrouwelĳ ke stem en normale uitwendige genitalia.”22 De 
Snoo had geconstateerd dat het meisje geen baarmoeder had en daarom de 
menstruatie was uitgebleven. De kinderloosheid was evenwel geen bezwaar 
voor een huwelĳ k. Maar toen de vrouw vĳ f jaar later, op haar 21ste terug 
kwam voor een behandeling van een cyste in haar lies, werden er bĳ  de 
operatie testes aangetrofffen: “In dit geval hadden wĳ  dus te doen met een 
individu dat somatisch volkomen vrouwelĳ k was, doch in plaats van ovaria 
testikels had.”23 Omdat de vrouw alleen tot mannen was aangetrokken 
“en nooit eenige neiging tot de vrouwelĳ ke sexe aan de dag had gelegd”, 
twĳ felde De Snoo geen moment aan de vrouwelĳ kheid van zĳ n patiënte.24

De voor De Snoo overtuigende vrouwelĳ kheid van zĳ n patiënte deed hem 
zoeken naar nieuwe kennis over de ontwikkeling van het menselĳ k geslacht. 
Hĳ  begon vragen te stellen bĳ  het voor zĳ n tĳ d overheersende paradigma 
waarin de testes het bewĳ s waren dat iemand man was.25 Misschien lag 
het ware geslacht niet in de gonaden, maar in de chromosomen, opperde De 
Snoo. Hĳ  zou echter voordat de Karyotypering van de geslachtschromosomen 
mogelĳ k werd, overlĳ den.26 Holmer was voor zĳ n negentienjarige meisje 
ook op zoek gegaan naar nieuwe kennis voor een verklaring van de man-
nelĳ ke gonaden in haar lichaam. Holmer opperde een theorie waarin hĳ  de 
mannelĳ ke aard van haar geslachtsklieren toch als vrouwelĳ k kon uitleggen. 
De Engelse genetisch bioloog Richard Goldschmidt volgend, stelde hĳ  dat: 
“Wat men bĳ  de hermaphrodiet aan mannelĳ ke en vrouwelĳ ke kenmerken 
naast elkaar aantreft, na elkaar ontstaan [blĳ kt] te zĳ n in een aanvankelĳ k 

22 K. de Snoo, “Eierstok En Sexualiteit,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 87, no. 11 
(1943). p. 674
23 Ibid. p. 674
24 Ibid. p. 674
25 Zie hiervoor ook hoofdstuk 6. In 1881 bĳ voorbeeld schreef de Nederlandse arts L. van der 
Hoeven, het paradigma van zĳ n tĳ d volgend, dat de geslachtsklieren het geslacht bepalen. In 
zĳ n zienswĳ ze betekenden testes, onderontwikkeld of niet, dat het ‘echte’ geslacht mannelĳ k 
was. L. van der Hoeven, “Twee Gevallen Van Hypospadie in Een Gezin,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde, no. 45 (1881). Zie voor de categorisering van mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid 
van geslachtelĳ ke kenmerken ook: Michel Foucault, “Het ‘Ware’ Geslacht,” in Herculine Barbin. 
Mĳ n Herinneringen (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982). 
26 W.P. Plate, “In Memoriam Prof. K. De Snoo,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 93, 
no. 15 (1949).
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vrouwelĳ ke en daarna mannelĳ ke fase van de embryonale ontwikkeling (of 
omgekeerd).” Deze lĳ n van denken bood de geslachtsklieren onveranderd 
het laatste woord. Het enige was dat de testes aanvankelĳ k ovaria waren 
geweest. Holmer categoriseerde de geslachtsvariatie van het meisje dan 
ook onder term “vrouwelĳ ke intersexe”.27 De theorieën van Goldschmidt, 
De Snoo en Holmer zouden later met de toename van genetische kennis 
niet gevolgd worden.

Over de ervaringen van deze meisjes zelf was in de jaren 1940, buiten de 
medische casusbeschrĳ vingen, nagenoeg niets bekend. De vertellers waren 
nog te jong om zich veel uit deze tĳ d te kunnen herinneren. Wel herinnert 
Katja zich dat, toen ze klein was, ze zich afvroeg waar de vreemde littekens 
op de bovenarmen van twee oudere vrouwelĳ ke familieleden vandaan 
kwamen. Maar omdat haar moeder haar had laten beloven er niet over te 
praten, durfde zĳ  hen er niet naar te vragen.

Later leerde Katja dat beide familieleden met dezelfde geslachtsvariatie 
als zĳ  waren geboren en vlak na de tweede wereldoorlog een “vagina-
constructie” hadden ondergaan.28 Hun ervaringen daarmee waren niet 
positief geweest. Een van hen trouwde nadat de katholieke kerk dispensatie 
had gegeven omdat het huwelĳ k kinderloos zou blĳ ven. “Het zaad zou 
verspild worden”, herinnert Katja zich. Van het andere familielid, dat op 
haar vĳ ftigste voor het eerst trouwde, hoorde ze later dat zĳ  het nooit had 
aangedurfd geslachtsgemeenschap te hebben. Voor deze vrouw was de 
operatie een nare ervaring geweest omdat haar duidelĳ k was gemaakt dat 
ze er met niemand over mocht spreken. Met een gordĳ n om haar bed werd 
ze verborgen gehouden voor de andere patiënten op de zaal. Over de operatie 
zelf werd niet met haar gepraat, had ze later aan Katja verteld.

27 Na studie naar de zigeunermot had Goldschmidt geconcludeerd dat geslachtsorganen zich 
niet onafhankelĳ k van elkaar ontwikkelden zoals tot dan toe werd aangenomen. Hĳ  meende 
dat de geslachtelĳ ke kenmerken zich opeenvolgend ontwikkelden omdat hĳ  motten had gezien 
die een oorspronkelĳ ke vrouwelĳ ke ontwikkeling hadden doorgemaakt en toch testes hadden. 
Hĳ  meende daarom dat deze motten “vrouwelĳ ke intersexen” waren. “Mannelĳ ke intersexen” 
waren vervolgens de exemplaren die eerst ovaria bezaten en door een onverklaarbare ommekeer 
mannelĳ k ontwikkelden. Richard Goldschmidt, “Intersexuality and the Endocrine Aspects of 
Sex,” Endocrinology: The Bulletin of the Association for the Study of the Internal Secretions 1 (1917). 
Nelly Oudshoorn, Beyond the Natural Body: An Archeology of Sex Hormones (London: Routledge, 
1994). Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe.” p. 52
28 De vrouwen zelf heb ik hierover niet kunnen spreken. Een van hen heeft nog nooit over 
haar ervaringen met anderen gepraat. Het tweede familielid is helaas overleden. Rond haar 
zeventigste manifesteerde zich bĳ  haar kanker, als gevolg van littekenweefsel dat bĳ  de va-
ginaconstructie was ontstaan. Voor het eerste lange-termĳ nonderzoek waaruit de negatieve 
evaluaties bleken zie: C.L. Minto, L.M. Liao, and S.M. Creighton, “Sexual Function in Women 
with Complete Androgen Insensitivity Syndrome,” Fertility and Sterility 80, no. 1 (2003).
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Het construeren van vagina’s was in de jaren 1940 voornamelĳ k ex-
perimenteel van aard. Voor het maken van een holte werd toen gebruik 
gemaakt van een huidtransplantaat van de bovenarm. De geschiedenis 
van vaginoplastiek, het construeren van een holte met behulp van een 
huidtransplantaat gaat terug tot 1817.29 Maar in 1930 pas lukte het de Duitse 
artsen en pioniers op het gebied van seksuologie, Felix Abraham en Ludwich 
Levy-Lenz, een vagina te “creëren” met een huid die getransplanteerd werd 
van het bovenbeen.30 De operatie vond plaats op het beroemde Instituut 
voor Seksuele Wetenschappen in Berlĳ n dat door de Duitse arts Magnus 
Hirschfeld was opgericht. Niet veel later, in 1933 werd het instituut gesloten 
en de documentatie vernietigd door de Nazi’s omdat het “on-Duits” zou 
zĳ n. Dit stagneerde de eerste ontwikkelingen in geslachtsoperaties en de 
seksuologie, totdat deze na de Tweede Wereldoorlog weer door verschillende 
artsen in Europa en de Verenigde Staten werden voortgezet.31

Tot de jaren vĳ ftig werd er in de medische wetenschap nog niet veel 
bĳ zonders geweten over vrouwen met compleet androgeen ongevoelig-
heidsyndroom. De gonaden waren testiculair, maar hoe het kwam dat het 
fenotype zo vrouwelĳ k was of waarom vrouwen geen schaam- of okselhaar 
hadden, bleef onverklaard.

7.3 1950-1960 Nieuwe genetische kennis: “ XX” of “XY”

Tĳ dens een studiereis in Zweden had een vrouw zonder schaam- en ok-
selhaar de Amerikaanse gynaecoloog John Mclean Morris aan het denken 
gezet. Hĳ  was herinnerd aan een vrouw die hĳ  eerder in de Verenigde Staten 
had gezien. Hĳ  vermoedde een onderliggend syndroom. Na “lange uren” in de 
bibliotheek kon hĳ  uiteindelĳ k 80 vergelĳ kbare Europese en Amerikaanse 

29 Het gaat hier om een andere techniek dan het construeren of verlengen van een vaginale 
holte met een transplantaat uit de darmen waarmee al sinds 1817 werd geëxperimenteerd. P. 
Wilflingseder, “Construction of the Vagina by Means of an Intestinal Mucosa-Muscularis Graft,” 
Chirurgia Plastica 1, no. 1 (1971). p. 15 Zie voor een beschrĳ ving van deze techniek Hoofdstuk 5. 
30 Felix Abraham, “Genital Reassignment on Genitalumwandlungen an Zwei Männlichen 
Transvestiten.,” Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik 18 (1931).
31 Wilf lingseder, “Construction of the Vagina by Means of an Intestinal Mucosa-Muscularis 
Graft.” p. 16 Zie ook Hoofdstuk 5 en 6 voor de geschiedenis van plastische chirurgie in Neder-
land. B Haeseker, “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie in Nederland. V. Geschiedenis,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000). C.A.M Oostrom, “Vĳ ftig Jaar Plastische Chirurgie 
in Nederland. Ii. Toelichting,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 144, no. 21 (2000). Louis J. 
G. Gooren, “Transseksualiteit. I. Omschrĳ ving, Etiologie, Hulpverlening,” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 136, no. 39 (1992).
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casusbeschrĳ vingen “opdiepen” van vrouwen zonder secundaire haargroei 
en zonder baarmoeder.32 Gezien het grote aantal geïsoleerde beschrĳ vingen, 
verbaasde het hem indertĳ d dat er nog niet eerder een onderling verband 
was gelegd.33 In 1953 publiceerde Morris over de overeenkomsten tussen 
de Europese en Amerikaanse casusbeschrĳ vingen van vrouwen zonder 
secundaire lichaamsbeharing en zonder baarmoeder.34 Morris volgde, net 
als Holmer tien jaar eerder, het paradigma van de gonaden. Maar waar 
Holmer concludeerde, dat de testes eerst ovaria waren geweest, zocht 
Morris een verklaring in de vervrouwelĳ king van de testes. Hĳ  vernoemde 
de geslachtsvariatie naar dit veronderstelde proces: “Het syndroom van 
testiculaire femininisatie bĳ  mannelĳ ke pseudo-hermafrodieten”.35

Terugkĳ kend op deze tĳ d, herinnert Morris zich dat het selecteren van 
een naam voor het syndroom in afwezigheid van genetische kennis moeilĳ k 
was: “Karyotypes, Barr lichaampjes, hormoonreceptoren en radioimmuno-
assays waren nog onbekend in die tĳ d. Omdat vrouwen, bĳ  wie de gonaden 
voor de puberteit verwĳ derd waren, geen borstontwikkeling kregen en de 
testes daarom oestrogenen leken te produceren, leek ‘testiculaire femini-
satie’ een acceptabele term.”36 Kort na de overzichtspublicatie van zĳ n 
ontdekking zag hĳ  “met verbazing en trots” dat in een standaard medisch 
woordenboek zĳ n eigen naam voor het syndroom was komen te staan.37 
Zodoende werd het testiculair feminisatie syndroom ook bekend als het 
syndroom van Morris.38

Wat de oorzaak van de geslachtsvariatie van al deze vrouwen ook was, het 
ontbreken van secundaire haargroei, bleef een belangrĳ k herkenningspunt. 
Dus of de gonaden nu eerst ovaria waren, vrouwelĳ ke hormonen produ-
ceerden of helemaal geen invloed hadden op de geslachtsdiffferentiatie, in 

32 De casusbeschrĳ vingen die hĳ  vond, stamden vanaf 1917. John McLean Morris, “This Week’s 
Citation Classic,” Current Contents, no. 35 (1983).
33 Ibid.
34 John Mclean Morris, “The Syndrome of Testicular Feminization in Male Pseudohermaphro-
dites,” American Journal for Obstetrics and Gynaecology 65 (1953).
35 Ibid.
36 The selection of as name for the syndrome was a problem. Karyotypes, Barr bodies, hormone 
receptors, and radioimmunoassay were unknown at that time. Because patients who were 
castrated prior to puberty did not get signifĳ icant breast development, and therefore the testes 
appeared to be producing estrogens, ‘testicular feminization’ seemed an acceptable term. Morris, 
“This Week’s Citation Classic.”
37 Stedman’s Medical Dictionary Ibid.
38 Ook andere artsen hadden een onderliggende oorzaak aan kunnen tonen, waardoor de 
conditie ook bekend is geweest onder termen Goldberg-Maxwell Syndroom, Goldberg-Maxwell-
Morris Syndroom, Goldberg-Morris Syndroom en De Quervain Syndroom.
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de medische literatuur was de interesse voor deze herkenbare geslachts-
variatie gewekt en nosologisch gecategoriseerd als mannelĳ k pseudo 
hermafroditisme.

Figuur 7.1  Twee theorieën over testiculaire feminisatie en huidige kennis

Gecorrigeerde theorieën
Holmer/ Goldschmidt: Ovaria gaan over in testes (vrouwelijke intersex)
Morris: Testes gaan over in ovaria ( testiculaire feminisatie)
Kuipers etc. Testes produceren vrouwelijke hormonen
Huidige kennis
Wilkins: Lichaam herkend geen androgenen (androgeen 

ongevoeligheidsyndroom)

De vrouwen zelf werden van de benaming van hun geslachtsvariatie niet op 
de hoogte gesteld. Uit hun ervaringen blĳ kt dat het in Nederland nog tot 2003 
zou duren eer zĳ  een indruk van de medische kennisontwikkelingen zouden 
krĳ gen en achter de terminologie zouden komen.39 Katja bĳ voorbeeld, zag 
na de aanvankelĳ ke rondgang langs verschillende artsen van haar twaalfde 
tot veertiende jaar geen artsenpraktĳ k meer van binnen. Het enige wat ze 
na allerlei onderzoeken wist, was dat zĳ  geboren was zonder baarmoeder en 
dat ze daar met niemand, ook niet met haar familie over mocht spreken. Ze 
groeide op met een geheim en ondervond een constante behoefte hier over 
te praten. Bĳ  hoge uitzondering deed ze dat wel eens, maar dat resulteerde 
alleen maar in een schuldgevoel. Die situatie zou dertig jaar stand houden. 
De medische kennis over haar geslachtsvariatie nam evenwel een hoge 
vlucht. Achtereenvolgens kon in de medische wetenschap kennis over het 
barrlichaampje, de geslachtschromosomen en de genen gebruikt worden.

De ontwikkelingen in de biomedische kennis, volgend op de ontdek-
king van de geslachtschromatine oftewel een extra stipje in de celkern van 
vrouwen in 1949, bereikten ook de Nederlandse medische praktĳ k.40 De 
Nederlandse gyneacoloog Willem Paul Plate, schreef in 1957 enthousiast 
over de nieuwe kennis waarmee naast het gonadale nu ook een aanwĳ zer 
voor geslacht in celkernen aantoonbaar werd.41 Plate publiceerde over 

39 Veldwerkgesprekken AISNL 2003-2012
40 Zie hoofdstuk 3. M. L. Barr and E. G. Bertram, “A Morphological Distinction between Neu-
rones of the Male and Female, and the Behaviour of the Nucleolar Satellite During Accelerated 
Nucleoprotein Synthesis,” Nature 163 (1949).
41 Willem Paul Plate was een bekende arts in zĳ n tĳ d. Als hoofd van de afdeling Gynaecologie 
in Utrecht, bracht hĳ  honderden kinderen ter wereld. Plate werd door een van zĳ n vroegere 
studenten beschreven als een wat saaie sombere, kinderloze en zeer strenge man. Hĳ  was elitair 
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hoe hĳ  het aantonen van de geslachtschromatine wilde toepassen op het 
“probleem van het pseudohermafroditisme”: “Men kan nu immers op vrĳ  
eenvoudige wĳ ze het genetische geslacht vaststellen, daardoor een inzicht 
krĳ gen in de stoornis in de ontwikkeling van de gonade en eventueel een 
richtlĳ n hebben voor een in te stellen therapie.”42

Desalniettemin zocht men de oorzaak van Katja’s geslachtsvariatie in de 
jaren 1950 nog steeds in de testes, die misschien al in de embryonale fase 
vrouwelĳ ke groeihormonen zouden produceren. In 1958 bĳ voorbeeld, wees 
de Nederlandse kinderarts Fred Kuipers ten onrechte de feminisatie van 
de testikels aan als oorzaak voor het feit dat “opgroeiende individuen in 
geestelĳ k en lichamelĳ k opzicht vrĳ wel geheel vrouwelĳ k zĳ n”.43 Ook een 
Oostenrĳ ks team dacht in deze verkeerde trend, toen zĳ  meenden aan te to-
nen dat bĳ  deze vrouwen de “testes” vrouwelĳ ke hormonen produceerden.44

De Amerikaanse “vader van de endocrinologie” Lawson Wilkins had 
eigenlĳ k, alle speculaties ten spĳ t, al eerder, in 1953 bewezen dat de oorzaak 
van “testiculaire feminisatie” niet gezocht moest worden in een verstoorde 
productie van hormonen in de testes, maar juist in de ongevoeligheid 
ervoor (zie fĳ iguur  7.1).45 Het vrouwelĳ ke voorkomen en het ontbreken 
van secundaire haargroei en geen baarmoeder bleek het gevolg van een 
complete ongevoeligheid voor mannelĳ ke hormonen. De term androgeen 
ongevoeligheid syndroom werd bĳ gevolg gepaster geacht en verving de 
term “testiculaire feminisatie”. Welke terminologie voor deze specifĳ ieke 
geslachtsvariatie gehanteerd moest worden, bleef lange tĳ d ter discussie 
staan. De terminologie moest zo min mogelĳ k tot stigma aanzetten, maar 
ook weer wel accuraat zĳ n.46 Zo verouderden de termen mannelĳ k pseudo-

en eigenzinnig en van de oude stempel. Narcose, keizersnede en zeker abortus waren een falen in 
zĳ n ogen. Plate werkte in een tĳ d waarin er nog een duidelĳ ke hiërarchie en een strikt protocol 
heersten. Vrouwelĳ ke artsassistenten hielden het nooit lang vol. Een hoogtepunt in zĳ n carrière 
was toen hĳ  in zĳ n functie als persoonlĳ k arts voor de latere koningin Beatrix de kroonprins 
Willem Alexander met keizersnee ter wereld bracht. P.G. Hart, “Vĳ ftigjarig Artsjubileum Prof. 
Dr. W.P. Plate,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 120, no. 49 (1976).
42 Willem Paul Plate, “Een Geval Van Mannelĳ k Pseudohermafroditisme,” Nederlands Tĳ d-
schrift voor Geneeskunde 101 (1957). (p. 1741)
43 F. Kuipers, “Het Androgynoïde Syndroom (Testiculaire Feminisatie),” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 102, no. II. 29 (1958). (p. 1421) 
44 Ibid.
45 Quigley et al, “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives.” 
(p. 237)
46 In 1963 stelde ook de beroemde naamgever aan het syndroom, Morris, dat zĳ n eerdere 
terminologie een verkeerde benaming was. Morris concludeerde toen dat de term “androgeen 
ongevoeligheid syndroom” niet alleen meer accuraat, maar ook psychisch minder belastend 
zou zĳ n. Ibid. 
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hermafroditisme, vrouwelĳ ke intersexe47, het androgynoïde syndroom48, 
hairless women syndrome49, vrouw met testes50, testiculaire feminisatie, en 
syndroom van Morris. Toch werden al deze termen tot op heden nog steeds 
en door elkaar gebruikt, zowel in de levensverhalen, de medische dossiers 
van de vertellers als in de medische publicaties.51

Wat de nosologie nog gecompliceerder maakte, was dat de Britse arts 
G.M. Swyer een “tot dan toe nog onbeschreven vorm van mannelĳ k pseudo-
hermafroditisme” had ontdekt en daar in 1955 van berichtte.52 Het ging 
om twee vrouwen bĳ  wie de menstruatie was uitgebleven, maar die wel 
een baarmoeder, eileiders en secundaire beharing hadden. Na onderzoek 
bleek dat bĳ  beide vrouwen aan het einde van de eileiders geen eierstokken 
aanwezig waren. Deze vrouwen waren nosologisch ingedeeld als “onvrucht-
baar”. Maar nu Swyer met behulp van de chromatinebepaling had ontdekt 
dat hun cellulair geslacht mannelĳ k was, kwam hun vrouwelĳ kheid in het 
geding. Bĳ  de ene vrouw had hĳ , ondanks dat de begeleidende close-up 
van de genitaliën dit niet echt bewĳ st, een “vergrote” clitoris gezien. Bĳ  de 
andere vrouw constateerde hĳ  “een wat donkere stem”.53 Nu Swyer bĳ  hen 

47 Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe.”
48 Kuipers, “Het Androgynoïde Syndroom (Testiculaire Feminisatie).”
49 Ibid.
50 Willem Paul Plate, “Een Geval Van Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 105, no. 1 (1961).
51 In 1986 spraken artsen zelfs nog van mannelĳ k pseudo-hermafroditisme. Froukje M. E. 
Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De Geslachtsorganen,” 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 (1986). Uit de ervaringen van de vertellers 
van dit hoofdstuk blĳ kt echter dat de term “testiculaire feminisatie” tot ongeveer in de jaren 
2000 algemeen gangbaar bleef. De medische publicaties laten zien dat de term nog in 2008 in een 
medisch leerboek voorkwam. Zie ook: Y.A.J.M. Dabekausen et al., “Malinge Ontaarding Van De 
Gonaden Bĳ  Een Patiënte Met XY-Karyotype,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 135, no. 8 
(1991). J.M.H. Ubachs and P.R.G. Brink, “Een Liesbreuk Bĳ  Een Jong Meisje; Sporadisch Uiting Van 
Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 141, no. 43 (1997). A.W.F.T. 
Toorians, “Een Nieuw Mechanisme Voor Het Androgeen Ongevoeligheidsyndroom,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 145, no. 2 (2001). W.N.P. Willemsen, “Genitale Afwĳ kingen,” in Het 
Gyneacologisch Formularium: Een Praktische Leidraad, ed. J. Merkus, W. Bosch, and J. Sitsen 
(Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008).
52 Voornaam Swyer is onbekend. G.M. Swyer, “Male Pseudohermaphroditism: A Hitherto 
Undescribed Form,” British Medical Journal, no. 2 (1955). Vrouwen met complete gonadale 
dysgenesie zĳ n wel gevoelig voor androgenen en kunnen middels eiceldonatie en IVF een 
zwangerschap voldragen.
53 De close-up van de genitaliën toont echter een clitoris die ruimschoots binnen de medische 
normen van de grootte van een clitoris valt. Zie: Susanne J. Kessler, Lessons from the Intersexed 
(New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 1998). “The only important 
diffferences between the patients were the presence of a defĳ initely enlarged clitoris in one, (...) 
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een mannelĳ ke genetische aanleg had ontdekt, schaarde hĳ  hen onder de 
toen gangbare parapluterm “mannelĳ k pseudo-hermafroditisme”. Deze spe-
cifĳ ieke variatie werd evenwel bekend onder zĳ n eigen naam: het syndroom 
van Swyer. Overigens werd niet lang na zĳ n publicatie gesuggereerd dat het 
om een vorm van gonadale dysgenesie zou gaan, vandaar dat de huidige 
gangbare term complete gonadale dysgenesie is.54

De medische representatie van het androgeen ongevoeligheid syndroom 
en van complete gonadale dysgenesie veranderden in de jaren 1950 door 
nieuwe genetische kennis.55 Tien jaar na de ontdekking van de geslachtschro-
matine werd het mogelĳ k de menselĳ ke chromosomen te karyotyperen en 
het geslachtschromosomenpaar te onderscheiden: “XX” voor vrouwen en 
“XY” voor mannen.56 De focus in medisch publicaties verschoof van de 
analyse en werking van de gonaden naar een analyse van de genetische 
aanleg van lichaamscellen. Illustraties bĳ  medische publicaties lieten tot 
de jaren vĳ ftig vooral de uitwendige genitaliën en microscopische foto’s 
van de gonaden zien. Vanaf de jaren zestig kwamen daar afbeeldingen 
van gerangschikte chromosomenparen bĳ . Bĳ voorbeeld, in 1943 plaatste 
Holmer nog afbeeldingen bĳ  zĳ n artikel van de genitaliën, het gelaat en de 
zaadklierbuisjes van zĳ n patiënte. Op grond van nieuwe genetische kennis 
kon de Nederlandse gynaecoloog Balthazar ten Berge in 1959 in zĳ n artikel 
over “hermafroditisme”, naast close-up foto’s van de genitaliën ook een foto 
laten zien van de vrouwelĳ ke geslachtschromatine.57 Niet veel later, in 1961 
plaatste ook Plate een afbeelding van zowel de kluwen chromosomen als de 
gerangschikte autosomen en de XY-geslachtschromosomen van een vrouw 
uit zĳ n praktĳ k. Daar was toen nog wel een beenmergpunctie voor nodig.58

and of a rather deep voice in the other.” Swyer, “Male Pseudohermaphroditism: A Hitherto 
Undescribed Form.” p. 711. 
54 R. Hofffenberg and W. P. U. Jackson, “Gonadal Dysgenesis in Normal-Looking Females,” British 
Medical Journal, no. 1 (1957). Ook wel Pure of XY Gonadale Dysgenesie. Het is te onderscheiden 
van Gemengde Gonadale Dysgenesie, waarbĳ  een mozaïek van XO/XY voorkomt en van XO 
Gonadale Dysgenesie wat het turner syndroom wordt genoemd. 
55 Zie hoofdstuk 1, 3 en 4
56 Barr and Bertram, “A Morphological Distinction between Neurones of the Male and Female, 
and the Behaviour of the Nucleolar Satellite During Accelerated Nucleoprotein Synthesis.” PA 
Jacobs and JA Strong, “A Case of Human Intersexuality Having a Possible XXY Sex-Determining 
Mechanism,” Nature 183, no. January 31 (1959).
57 B.S. Ten Berge, “Hypogenitalisme En Hermafroditisme,” Nederlands Tĳ dschrift voor Genees-
kunde 14, no. 103 (1959). Net als Klaas de Snoo wordt Balthazar ten Berge gezien als een baanbreker 
voor de Nederlandse verloskunde. Mart van Lieburg, “De Geschiedenis Van De Prenatale Zorg 
in Nederland Tot 1960,” Tĳ dschrift voor Gezondheidswetenschappen 90, no. 8 (2012).
58 Holmer, “Een Geval Van Vrouwelĳ ke Intersexe.”; Willem Paul Plate, “Klinische Lessen, 
Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 105, no. 2 (1961).
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Met de nieuwe genetische kennis veranderde in de jaren 1950 het beeld 
van vrouwen met compleet androgeen ongevoeligheid syndroom en com-
plete gonadale dysgenesie. De vrouwen werden tot dusverre gezien als 
vrouwen met mannelĳ ke gonaden of vrouwen zonder eierstokken, organen 
waarvan de precieze werking en invloed nog niet vast stond. Nu bleken 
zĳ  echter, met hun XY-chromosomen, een genetische, en zodoende ‘in 
essentie’, mannelĳ ke aanleg te hebben. Waren de eventueel gonaden nog 
verwĳ derbaar, een mannelĳ k geslachtschromosomenpaar was dat niet. 
De nieuwe genetische kennis, leidde ertoe dat artsen ook die specifĳ ieke 
informatie achterhielden voor de vrouwen. In de levensverhalen tot de jaren 
zestig is het achterhouden van kennis te herkennen. De oudere vertellers 
wisten eigenlĳ k alleen dat ze een speciaal geval waren en onvruchtbaar 
waren. Hun zichtbaarheid beperkte zich tot de foto’s van hun uiterlĳ k, 
genitaliën, celkernen en karyogrammen in de medische publicaties.59 De 
kennisasymmetrie tussen de vrouwen en hun artsen belette dat de vrouwen 
hiervan op de hoogte waren.

7.4 1960-1970 “Zĳ  mogen niet over hun geslacht worden 
ingelicht”

De medische kennis van geslachtsvariaties had zich in de jaren veertig 
uitgespreid over meerdere medische disciplines. De gynaecologen met hun 
kennis over de gonaden moesten nu ruimte maken voor zowel endocrinolo-
gen met hun kennis over hormonen als voor genetici met hun kennis over 
geslachtschromosomen. In de jaren 1960 kwam tevens inmenging vanuit de 
psychologie. In 1952 was de Nieuw-Zeelandse psycholoog en seksuoloog John 
Money gepromoveerd op een literatuurvergelĳ kend van interseksualiteit in 
de periode 1895-1951.60 Voor wat toen nog het “mentale geslacht” heette in-
troduceerde hĳ  de term genderidentiteit. Voor het gedrag, dat onderverdeeld 

59 A.J.M. Duyzings, “Testiculaire Feminisatie,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 
104, no. 40 (1960), Kuipers, “Het Androgynoïde Syndroom (Testiculaire Feminisatie).”, John 
Money, “Case Illustration: Hermaphroditism,” in The Psychologic Study of Man, ed. John Money 
(Springfĳield, Illinois: Charles C. Thomas, 1957), Plate, “Een Geval Van Mannelĳ k Pseudohermafro-
ditisme.”, Plate, “Een Geval Van Testiculaire Feminisatie.”, Plate, “Klinische Lessen, Testiculaire 
Feminisatie.”, Ten Berge, “Hypogenitalisme En Hermafroditisme.”
60 Luc Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John 
Money” (Proefschrift, Universiteit van Utrecht, 2001). John Money, “Hermaphroditism: An 
Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (Doctoral Dissertation, Harvard University, 1952).
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was in mannelĳ k of vrouwelĳ k, stelde hĳ  de term genderrolgedrag voor.61 
Money’s vermoeden was, dat heteroseksueel genderrolgedrag en een stabiele 
genderidentiteit van kinderen positief en negatief beïnvloedbaar waren door 
klinisch behandelaars en ouders. Artsen dienden daarom geen verwarrende 
informatie aan vrouwen met XY-geslachtsvariaties te geven. Dat zou hen 
alleen maar doen twĳ felen aan hun heteroseksualiteit en vrouwelĳ kheid.62

In 1960 deed de Nederlandse vrouwenarts A.J.M. Duyzings verslag van 
de casus van een 18-jarige meisje.63 Zĳ  kwam op zĳ n spreekuur, omdat 
haar menstruatie uitbleef. Na uitwendig en inwendig onderzoek en deter-
minering van het genetisch geslacht kwam Duyzings tot de conclusie dat 
het meisje genetisch en gonadaal mannelĳ k was. Maar omdat de patiënte 
als meisje was opgevoed en een “vrouwelĳ k voorkomen” had, leek het hem 
“redelĳ k de vrouwelĳ ke richting te stimuleren”.64 Daarom lichtte hĳ  haar 
volledig in over het feit dat zĳ  geen baarmoeder had en onvruchtbaar was. 
Ook vertelde hĳ  dat haar vagina weliswaar ondiep was, maar toch geslachts-
verkeer, “maritale verhoudingen”, mogelĳ k maakte.65 Over de aard van haar 
gonaden en over eventuele kans op kanker, besloot hĳ  echter niets te zeggen. 
Hĳ  ging ervan uit dat dit schadelĳ k zou zĳ n voor de psychische gezondheid 
van zowel het meisje als van haar moeder: “Omtrent de aanwezigheid van 
de tegenovergestelde geslachtsklieren heb ik haar niets verteld, aangezien 
naar mĳ n menig de waarheid hieromtrent ernstige psychische conflicten 
(ook bĳ  de moeder, die zeer begaan is met het lot van haar dochter) zou 
kunnen veroorzaken.”66

Omdat Duyzings bang was dat de testiculaire gonaden nog mannelĳ ke 
hormonen produceerden en zo een verkeerde invloed zouden hebben op 

61 Gĳ s, “De Illusie Van Eenheid, Een Kuhniaanse Analyse Van De Seksuologie Van John Money”, 
Richard Green, “John Money, Ph.D. (July 8, 1921–July 7, 2006): A Personal Obituary,” Archives 
of Sexual Behaviour 35 (2006). Milton Diamond, “Sex, Gender, and Identity over the Years: A 
Changing Perspective,” Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 13 (2004). Zie 
ook Hoofdstuk 2.
62 Onder genderdysforie viel in de jaren zestig niet alleen twĳ fel of men wel een echte man of 
vrouw was, maar ook ‘ongerĳ md’ gedrag zoals homoseksualiteit. John Money, “Hermaphrodism: 
Recommendations Concerning Case Management,” Journal of Clinical Endocrinology and Meta-
bolism 4 (1956), John Money, “Hermaphroditism and Pseudohermaphroditism,” in Textbook of 
Gynecologic Endocrinology, ed. Jay J. Gold (New York: Hoeber, 1968), John Money, “Psychologic 
Evaluation of the Child with Intersex Problems,” Pediatrics 36 (1965).
63 Zie ook hoofdstuk 1. Duyzings, “Testiculaire Feminisatie.” Zie ook: H. Van den Bosch, “In 
Memoriam Dr. A.J.M. Duyzings. Vrouwenarts,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 143, 
no. 47 (1999).
64 Duyzings, “Testiculaire Feminisatie.”
65 Ibid. p. 1973
66 Ibid.
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de vrouwelĳ kheid van het meisje, liet hĳ  haar onderzoeken door een psy-
choloog. Duyzings had gelezen dat: “[D]e psychologen en de psychiaters zo 
veel ten goede kunnen medewerken om de ontwikkeling in de vrouwelĳ ke 
zin te bevorderen.”.67 Maar afgezien van dat het meisje “een merkwaardige 
belangstelling voor grote honden [had]” en meer geïnteresseerd was in 
boeken, fĳ ilms en theater dan jongens en huishouden, was de conclusie 
dat zĳ  inderdaad een heteroseksuele vrouw was.68 Om het zekere voor het 
onzekere te nemen, ook gezien de kleine kans op kanker, besloot Duyzings 
de gonaden te verwĳ deren: “Ik heb de patiënte voorgesteld gonadectomie 
te laten verrichten: hierbĳ  werd niet gesproken over testikels en eventuele 
maligne ontaarding, maar wel over ‘verkeerd werkende klieren’.”69

Het achterhouden van informatie voor vrouwen over de aanwezigheid van 
onderontwikkeld testisweefsel werd in de jaren 1960 standaard. Medische 
publicaties werden gearticuleerder in hoe die informatie achtergehouden 
diende te worden. Dit blĳ kt ook uit de publicatie van de Nederlandse gynae-
coloog C.A. van Walraven en geneticus J.B. Bĳ lsma uit 1968. “De patiënten 
zĳ n vaak duidelĳ k vrouwelĳ ke typen en kunnen normaal als vrouw door 
het leven gaan. Daarom mogen zĳ  niet over hun gonadale en chromoso-
male geslacht worden ingelicht, maar wel over de bĳ  hen onvermĳ delĳ ke 
kinderloosheid.”70

Eind jaren zestig, toen Ingrid in haar late puberteit was, begon haar 
moeder zich zorgen te maken over het uitblĳ ven van haar menstruatie.71 
Haar moeder had twee tantes gehad die ook nooit ongesteld waren geweest 
en wilde het zekere voor het onzekere nemen. Zelf had Ingrid al ontdekt 
dat het er bĳ  haar wat “anders” uit zag dan op anatomische tekeningen van 
de gebruiksaanwĳ zing voor tampons. Ze dacht daarom dat ‘het’ nog moest 
groeien. Ze werd doorverwezen naar een gynaecoloog die na een kĳ koperatie 
rapporteerde dat Ingrid door een “speling van de natuur” geen baarmoeder 
of eierstokken had. De gynaecoloog vertelde haar dat het misschien wel 
moeilĳ k zou zĳ n om een vriendje te krĳ gen omdat ze onvruchtbaar was 
en hĳ  twĳ felde of haar vagina geschikt was voor penetratie. Verder zag de 
gynaecoloog geen bĳ zonderheden of noodzaak voor medisch ingrĳ pen. 
Wel werden foto’s gemaakt waarvoor Ingrid naakt moest poseren en ook 
werden close-up foto’s gemaakt van haar externe genitaliën. Achteraf vraagt 

67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid. p. 1973
70 Walraven and Bĳ lsma, “Testiculaire Feminisatie Uit Één Gezin.” Voornamen heb ik niet 
kunnen achterhalen.
71 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Ingrid, 6 September (Amsterdam: 2005).
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ze zich af of haar ouders hier wel toestemming voor hadden gegeven, zĳ  
zelf namelĳ k niet. Ze stelt zich nu voor dat die foto’s ergens rondzwerven: 
“In een dossier met kermisachtige abnormaliteiten of in een museum.”72

Ingrid wist niets over wat ze nu precies had. Ze probeerde wel in de 
bibliotheek in medische encyclopedieën informatie te vinden, maar zonder 
resultaat. “Vroeger wist ik niet eens wat ik had. Ik wist alleen dat ik geboren 
was zonder baarmoeder. Maar zelfs dat vertelde ik niet tegen veel mensen. 
Dat liet ik dan toch maar een beetje in het midden. Niet dat mĳ  gezegd was 
dat ik het stil moest houden. Maar omdat ik nog nooit gehoord had van 
anderen die het ook hadden, dacht ik dat het vreemd was. Ik bleef wel met 
vragen zitten. Ik vroeg me vaak af wat er eigelĳ k met mĳ  aan de hand was. 
Ik was ook nieuwsgierig naar of er meer zouden zĳ n die het hadden. Ik had 
een oudtante van wie ik wist dat zĳ  ook geen kinderen kon krĳ gen, maar 
die was zo oud, daar durfde ik dat niet aan te vragen.”73

Ook Katja praatte niet met haar tantes of zussen over hun gemeen-
schappelĳ ke geslachtsvariatie. Ze werkte en woonde in de jaren zestig 
voornamelĳ k in verschillende landen in Europa en Latĳ ns-Amerika. In 
Latĳ ns-Amerika ging ze op zoek naar een arts voor meer informatie over 
haar conditie. Helaas zonder succes. De arts die ze had geraadpleegd, 
vertelde haar dat “er helemaal niets aan te doen was”.

In de jaren 1960 werd het achterhouden van nieuwe kennis over de 
genetische aanleg en de gonaden voor vrouwen met XY-geslachtsvariaties 
standaardprotocol. Ook werd vaak de naam van hun conditie achterge-
houden. Het was daarom voor hen onmogelĳ k om buiten hun artsen om 
meer informatie te vinden. Zonder de juiste medische terminologie gaven 
medische bibliotheken of encyclopedieën hun kennis niet prĳ s. Ook door 
het niet kunnen vinden van meer kennis, kregen de vertellers de indruk dat 
ze de enige waren. En wanneer zĳ  vermoedden dat familieleden hetzelfde 
hadden, durfden ze het door de geheimzinnigheid niet na te vragen.

7.5 1970-1980 “En toen gebeurden de gekste dingen”

In haar medische dossiers stond Sophie, geboren midden jaren vĳ ftig 
omschreven als een “charmante en goed verzorgde vrouw”. Op haar negen-
tiende was ze nog steeds niet ongesteld en daarom stond ze onder controle 
van een gynaecoloog. Na een kĳ koperatie, wist haar arts haar te vertellen 

72 Ibid.
73 Ibid.
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dat zĳ  wel een baarmoeder had, maar dat er iets met haar hormonen aan 
de hand was en dat ze onvruchtbaar was. Ze onderging verschillende li-
chamelĳ ke onderzoeken, ook al wist ze niet precies waarom. Al snel kreeg 
ze de indruk dat er iets niet normaal was. “En toen gebeurden de gekste 
dingen. Ik heb bĳ voorbeeld bloedsuikeronderzoek gehad, nieronderzoek, 
leveronderzoek, botfoto’s, skeletfoto’s. Ik voelde al in die tĳ d dat iets niet 
goed zat, dat er iets was dat niet normaal was.”74 Sophie’s vermoeden werd 
bevestigd toen ze ontdekte, dat haar dossier alleen ingezien kon worden 
door haar eigen gynaecoloog, een bekende professor. Toen deze een keer niet 
aanwezig was, vertelde zĳ n vervanger dat hĳ  haar niet mocht behandelen 
en dat ze terug moest komen. Haar dossier bleek “achter slot en grendel” te 
liggen. Vooralsnog wist Sophie alleen dat zĳ  een “hormoonafwĳ king” had 
en dat daardoor haar eierstokken niet goed ontwikkeld waren en dat zĳ  
onvruchtbaar was.

Als atlete en lid van de Nederlandse selectie was Sophie tweede van 
Nederland en het verbaasde haar dan ook toen ze hoorde dat ze niet 
was uitgekozen voor de Olympische Spelen in München in 1972. Toen ze 
verhaal haalde, werd haar verteld dat ze nog niet genoeg ervaring had. In 
de trainingen plaatste ze zich desondanks afwisselend op de eerste en 
tweede plaats. Ze hoopte daarom dat ze wel geselecteerd zou worden voor 
de wereldkampioenschappen een jaar later. Maar helaas werd het haar dit 
keer afgeraden mee te gaan omdat ze een lichte blessure zou hebben. De 
derde kans op een internationale wedstrĳ d ging ook aan haar voorbĳ . Uit 
woede en frustratie brak ze een Nederlands record.

Halverwege de jaren zeventig, toen Sophie midden twintig was, raadden 
haar artsen haar aan haar “eierstokken” te laten verwĳ deren. Ze wist toen 
al een aantal jaar dat dit moest gebeuren, omdat ze volgens haar artsen 
onderontwikkeld en verkleefd waren. Bovendien, zo werd haar verteld, 
was de kans op kanker in de “eierstokken” 60 procent. Na de operatie stond 
er een glazen pot met daarin de verwĳ derde organen naast haar bed. Zo 
kon ze zien hoe klein ze waren. Helaas ontstond er een complicatie. De 
operatiewond raakte ontstoken en ze moest een maand op een geïsoleerde 
afdeling blĳ ven. Om de “menstruatie” op gang te brengen, kreeg ze hor-
monen voorgeschreven. Ze kon niet wennen aan de bloedingen die zonder 
onderbreking aanhielden en met veel pĳ n gepaard gingen. Het werd haar 
ook niet duidelĳ k waarom de artsen vonden dat zĳ  een keer per maand 
zou moeten bloeden.

74 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Sophie, 14 Oktober (Amsterdam: 2005). De 
specifĳ ieke sport is weggelaten voor anonimiteit.
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Na een paar jaar, eind jaren zeventig, zag haar gynaecoloog geen andere 
oplossing dan haar baarmoeder te verwĳ deren. Sophie leek dit ook een goed 
plan, maar hoorde tot haar verbazing dat ze offfĳ iciële toestemming van haar 
echtgenoot nodig had. Zĳ  en haar man kenden elkaar vanaf de middelbare 
school en waren jong getrouwd. Hun verstandhouding was goed en hecht. 
Niet lang na de verwĳ dering van haar baarmoeder, eind jaren zeventig, 
wilde haar man scheiden. De breuk kwam voor haar als donderslag bĳ  
heldere hemel. Ze stortte in en werd tĳ delĳ k opgenomen. Nooit heeft ze 
kunnen achterhalen waarom haar man ineens bĳ  haar weg wilde.

In de medische wetenschap waren inmiddels steeds meer details over 
zowel compleet androgeen ongevoeligheid syndroom als complete gonadale 
dysgenesie bekend geworden, maar er waren evenzoveel vragen ontstaan. 
Een kwestie die bĳ voorbeeld om een duidelĳ k antwoord vroeg, was of de 
onderontwikkelde gonaden nu wel of niet een risico vormden, gezien de 
verhoogde kans op kanker bĳ  niet ingedaalde testes.75 In 1968 stelden Van 
Walraven en Bĳ lsma nog dat het preventief verwĳ deren van de gonaden 
onwenselĳ k was, omdat uitvalverschĳ nselen een te risicovol nevenefffect 
waren. Die uitvalverschĳ nselen zoals opvliegers, braken en “algehele ma-
laise” waren inderdaad al eerder beschreven, maar werden sinds de jaren 
vĳ ftig bestreden met het toedienen van synthetische hormonen.76 Van 
Walraven en Bĳ lsma meenden echter dat een regelmatige controle tumor-
vorming tĳ dig aan het licht kon brengen en zĳ  wezen op recent onderzoek 
waarin was aangetoond dat het risico van kanker in de gonaden bĳ  met 
name compleet androgeen ongevoeligheid syndroom minder groot was dan 
tot dan toe werd aangenomen. Ook attendeerden zĳ  erop dat in de medische 
literatuur de verschillende onderzoeken elkaar hierover tegenspraken.77 
Zeven jaar later, in 1975, verwĳ derden de Nederlandse gynaecologen Jan 
Stoot en Louis Schellekens desondanks de gonaden bĳ  een dertigjarige 
vrouw om de kans op kanker uit te sluiten.78

75 M. Cools et al., “Genetische Basis, Terminologie En Het Risico Voor De Ontwikkeling Van 
De Kiemceltumoren Bĳ  Stoornissen in De Geslachtsontwikkeling,” Tĳ dschrift voor kinderge-
neeskunde 76, no. 3 (2008). p. 103
76 Oudshoorn, Beyond the Natural Body: An Archeology of Sex Hormones. (p. 181) 
77 Walraven and Bĳ lsma, “Testiculaire Feminisatie Uit Één Gezin.”
78 J.E.G.M. Stoot and L.A. Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een Casus Pro 
Diagnosi,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119, no. 18 (1975).
In 1982 werd door de arts G.M. Bouw en anderen, na literatuuronderzoek de kans op kanker 
bĳ  onderontwikkelde gonaden geschat op 25 procent omdat zĳ  studies tegenkwamen waarbĳ  
tumoren bĳ  0 tot 40 procent van de onderzochte vrouwen met androgeen ongevoeligheid 
syndroom voorkwamen. Daarnaast was het niet altĳ d duidelĳ k of de onderzochte vrouwen 
daadwerkelĳ k compleet of partieel androgeen ongevoeligheid syndroom hadden en niet een 
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Wat nu de precieze werking was van de gonaden bĳ  meisjes en vrouwen 
met XY-geslachtsvariaties, was nog in het geheel niet verklaarbaar. De 
medische publicaties in de jaren zeventig spraken elkaar tegen. In het 
Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde bĳ voorbeeld verschenen tussen 
1968 en 1982 acht artikelen waarin de rol van de gonaden werd besproken.79 
Enerzĳ ds was het de vraag of de testiculaire gonaden nu androgenen of 
juist oestrogenen aanmaakten en dus voor respectievelĳ k vermannelĳ -
king of vervrouwelĳ king zorgden. Wanneer een kind als meisje leefde 
zouden de gonaden met het oog op ongewenste vermannelĳ king in de 
puberteit verwĳ derd moeten worden. Maar men zag, ook al was hier nog 
geen verklaring voor, dat bĳ  sommige vrouwen wier testiculaire gonaden 
vóór de puberteit waren verwĳ derd de borstgroei achterwege bleef. In 1975 
meenden Stoot en Schellekens nog dat de oorzaak van ongevoeligheid voor 
testosteron niet bekend was. Zĳ  verwezen weliswaar naar een Amerikaans 
onderzoek waarin het vermoeden was bevestigd dat het basisdefect lag in 
de androgeenreceptor.80

In de jaren zeventig wisten alle vertellers, ondanks dat er over hun ge-
slachtsvariaties steeds meer biomedische details bekend werden, nauwelĳ ks 
iets over hun diagnose en ook niet of er anderen waren, net als zĳ . Omdat 
ze niet op de hoogte waren van de aard van hun gonaden, konden ze ook 
geen geïnformeerde afweging maken over of ze hun gonaden wel of niet 
zouden laten verwĳ deren. De boodschap dat er kans was op kanker, hoe 
klein ook, maakte hen natuurlĳ k wel bĳ zonder bezorgd.

7.6 1980-1990 “Ik wist alleen dat het heel zeldzaam was”

In 1981 verscheen in het Nederlands dagblad De Volkskrant een artikel over 
Jeanne d’Arc. De strekking van het verhaal was dat de Franse verzetsvrouw 

van de andere vormen die als “mannelĳ ke hermafroditisme” werden aangeduid. G.M. Bouw, 
J.M Klep - De Pater, and F.B. Bronkhorst, “Klinische Lessen. Een “Normaal” Meisje,” Nederlands 
Tĳ dschrift voor Geneeskunde 126, no. 25 (1982).
79 J.G. van Dĳ k, “Een Geval Van Interseksualiteit,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 119 
(1975), Duyzings, “Testiculaire Feminisatie.”, Plate, “Een Geval Van Testiculaire Feminisatie.”, Plate, 
“Klinische Lessen, Testiculaire Feminisatie.”, Willem Paul Plate, “Moeilĳ kheden Bĳ  Het Bepalen Van 
Het Geslacht Van De Pasgeborene,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 107, no. 34 (1963), Stoot 
and Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een Casus Pro Diagnosi.”, Walraven and 
Bĳ lsma, “Testiculaire Feminisatie Uit Één Gezin.”, F. de Zegher et al., “Diagnostiek Van Mannelĳ k 
Pseudohermafroditisme Bĳ  De Pasgeborene,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 130, no. 35 
(1986).
80 Stoot and Schellekens, “Hirsutisme Bĳ  Een ‘Hairless Woman’ -- Een Casus Pro Diagnosi.”
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haar mannelĳ ke moed wel eens uit “XY-geslachtschromosomen” gehaald 
zou kunnen hebben. Op het artikel kwam een ingezonden reactie van de 
Nederlandse gynaecoloog Eylard van Hall. Hĳ  legde uit dat een vrouw met 
XY-chromosomen niet aan mannelĳ k moed te herkennen was, maar aan de 
afwezigheid van zowel een baarmoeder als secundaire lichaamsbeharing. 
Katja die in die tĳ d begin veertig was, las beide artikelen en herkende zich 
meteen in wat Van Hall beschreef. “En alle verschĳ nselen die hĳ  noemde 
in het krantenartikel, die klopten voor mĳ . Dat had ik ook. En ineens wist 
ik wat ik had. Dat had ik daarvoor nooit geweten.” Niet veel later zat ze in 
de spreekkamer van Van Hall. “Ik voelde me eindelĳ k benoemd. Dat voelde 
geweldig. Maar het was ook honderd procent verschrikkelĳ k dat ik het 
wist.” Katja betreurt het nu ze rond de zestig is nog steeds, dat ze alles niet 
veel eerder wist. Niet alleen omdat ze dan veel minder complex volwassen 
had kunnen worden, maar ook omdat ze dan eerder goede medische zorg 
had kunnen krĳ gen. Niet veel later werden haar gonaden verwĳ derd, om 
de kans op tumorvorming uit te sluiten en kreeg ze een hormoonpreparaat 
voorgeschreven om uitvalsverschĳ nselen en botontkalking tegen te gaan.

Ook Ingrid las het artikel over Jeanne d’Arc en de reactie daarop van 
Van Hall in De Volkskrant. Hoewel ze haar verhaal ook in de beschrĳ ving 
herkende, schrok het idee XY-geslachtschromosomen te hebben haar af: 
“Van Hall. schreef dat er vrouwen waren die XY-geslachtschromosomen 
hadden en daarom geen baarmoeder. Hĳ  noemde hen ‘hairless females’. 
Vrouwen zonder beharing dus. En toen dacht ik: ‘Het lĳ kt wel of dat over 
mĳ  gaat.’ Maar dat ‘XY’, dat stond me niet zo aan, dat vond ik een beetje 
vreemd.”81 Ingrid kon de nieuwe kennis niet goed plaatsen en wist ook niet 
wat ze er nu mee aan moest, laat staan dat ze er bĳ  haar arts of familie 
naar durfde te vragen. Ze verstopte het krantenstukje in een la. Hiermee 
handelde zĳ  in overeenstemming met de boodschap die ze van haar artsen 
had gekregen, namelĳ k dat ze niet te veel over haar lichaam en conditie 
mocht weten.

Jannah beschrĳ ft het proces van stilzwĳ gen en onwetendheid over haar 
van de vrouwelĳ ke norm afwĳ kende genetische aanleg op vergelĳ kbare 
wĳ ze. Zĳ  gebruikt hiervoor niet een la, maar de metafoor van een kofffer 
waarin ze de kennis stopt waar ze geen raad mee weet of waarvan ze denkt 
dit niet te mogen weten: “Ik reageerde op alles nonchalant. Ik hoorde het 
aan en als ik dat paniekgevoel op voelde komen dan stopte ik de informatie 
in die kofffer met de dingen die ik niet wilde weten.”

81 Heesch, Levensverhaal Interview Ingrid, 6 September.
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Halverwege de jaren tachtig, zat Jannah, na een kĳ koperatie, op haar 
ziekenhuisbed. Stoïcĳ ns hoorde ze aan hoe een arts haar ouders vertelde 
dat zĳ  geen baarmoeder had. Voor verder onderzoek at en dronk ze dagen-
lang hetzelfde en ondertussen werd haar bloed en urine afgenomen voor 
analyse. De uitkomst was dat er “iets met haar hormonen was”, en ze kreeg 
medicĳ nen voorgeschreven. Na een tĳ dje ontstond borstontwikkeling en 
een beetje secundaire haargroei. Ze hoorde vervolgens dat haar “eierstok-
ken” onvolgroeid waren en verwĳ derd moesten worden in verband met de 
kans op tumorvorming.82 Toen ze aan een seksuoloog vertelde dat ze een 
vriendje had, werd haar “een soort dildo of vibrator” naar huis meegegeven 
om haar vagina op te rekken.83 Ze was verbaasd dat haar vagina niet diep 
genoeg zou zĳ n. Zelf dacht ze haar maagdenvlies te voelen, niet het einde 
van haar vagina.

Met het vertellen van haar levensverhaal wilde Jannah meer te weten 
komen over haar diagnose. Ook wilde ze graag weten of ze inderdaad de 
enige was, zoals haar artsen hadden verteld. Jannah legde uit dat haar con-
ditie te maken had met hormonen, dat ze geboren was zonder baarmoeder 
en haar eierstokken en vagina niet volgroeid waren.84 Maar uit Jannahs 
levenverhaal was niet op te maken met welke geslachtsvariatie ze geboren 
was. Waarom slikte ze medicĳ nen, waarvan ze verschrikkelĳ k misselĳ k 
werd? Wat voor medicĳ nen waren dat en waarvoor? Jannah wist het niet. 
Toen ze opgenomen was voor de verwĳ dering van haar “eierstokken”, werd 
haar regelmatig gevraagd of er even tussen haar benen gekeken mocht 
worden.85 Maar waarom haar uitwendige genitaliën de moeite van het 
bekĳ ken waard waren, werd haar niet uitgelegd. Ook niet waarom haar arts 
een symposium over haar hield. “Dat was waarschĳ nlĳ k voor zĳ n studie, 
of zoiets dergelĳ ks. Het vond plaats in een hele grote collegezaal met van 
die omhoog gaande rĳ en stoelen. Op een scherm lieten ze mĳ n bloedbeeld 
zien en er werd van alles over mĳ  verteld.”86

82 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Jannah, 10 Mei (Amsterdam: 2003).
83 Ibid. In medische termen heet dit een dillator.
84 Ibid.
85 In Jannah’s operatieverslag wordt deze operatie gonadectomie genoemd, de operatieve 
verwĳ dering van de gonaden. Ook meerdere medische publicaties verwĳ zen naar deze ingreep 
als verwĳ dering van onderontwikkelde testiculaire gonaden, of verwĳ dering van het testisweef-
sel. De neutralere term “gonadectomie” werd in gebruik genomen om vermeende genderdysforie 
te voorkomen, maar in geval van Jannah lezen we in haar operatieverslag inderdaad dat haar 
“eierstokken” testiculair weefsel bevatten. Deze vergissing kan het gevolg zĳ n van gebrek aan 
kennis over de aard van haar gonaden, maar ook een gevolg zĳ n van het protocol deze gonaden 
aan de vrouwelĳ ke patiënten als vrouwelĳ k voor te stellen. Ik kom hier verderop op terug.
86 Heesch, Levensverhaal Interview Jannah, 10 Mei.
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Een naam van haar conditie had Jannah nog steeds niet. Wel had ze 
iets op een receptenpapiertje bĳ  zich. Ze las voor wat haar arts erop had 
geschreven: “Ik heb dit: Cytochroom. Eh, nee. O, ja, zo: ‘B450C17 defĳiciëntie 
voor’, Nee: ‘door duplicatie van vier leesbare in XL8.’” We moesten lachen. We 
begrepen noch de formule, noch of deze genetisch of endocrinologisch was. 
Om erachter te komen hoe haar conditie nu precies heette, lazen we samen 
haar medisch dossier. In de in telegramstĳ l opgestelde verslagen van haar 
doktersbezoeken stond: “Diagnose: testiculaire feminisatie. Testisweefsel 
in beide eierstokken.”87 Dus Jannah had de verouderde term testiculaire 
feminisatie, in haar dossier staan. Nog steeds werd het me niet duidelĳ k 
of Jannah dan ook op de hoogte was dat haar geslachtschromosomen 
dientengevolge als mannelĳ k, “XY” geduid werden. We lazen verder: “Chro-
mosoom onderzoek leverde een mannelĳ k karyotype op. (...) XY-female 
ten gevolge van 17-alfa hydroxylase defĳiciëntie waarvoor de behandeling 
met hydrocortisol en met oestrogeen. Conclusie: De XY-patiënt is hiervan 
niet op de hoogte.”88 Dus Jannah had gewoon net als meer Nederlandse 
vrouwen 17-alfa hydroxylase defĳ iciëntie. Daar was al veel over bekend. In 
1962 omschreef de Amerikaanse kinderendocrinoloog Melvin Grumbach 
Jannahs conditie nog als: “Mannelĳ k pseudo-hermafroditisme met Adreno 
Genitaal Syndroom, niet vermannelĳ kend, en bĳ nierinsufffĳiciëntie”.89 Grum-
bach typeerde de conditie als een uiterst zeldzame vorm van “mannelĳ k 
pseudo-hermafroditisme” waaraan jonge kinderen als gevolg van de bĳ nier 
insufffĳ iciëntie konden overlĳ den.90 Het enzym 17-hydroxylase is essentieel 
voor de biosyntheses van cortisol, het stresshormoon en voor de steroïden 
zoals aldosteron en testosteron en bĳ gevolg oestrogeen. De enzymstoornis, 
die het gevolg is van een genvariatie op een van de autosomen, leidt ertoe 
dat de bĳ nier niet genoeg stresshormonen, androgenen en glucocorticoiden 
aanmaakt. Wanneer een kind met de enzymstoornis in combinatie met een 
XY-geslachtschromosomen geboren wordt, zĳ n naast te hoge bloeddruk, een 

87 “Testisweefsel in eierstokken” kunnen niet tot Jannah’s conditie herleid worden. Een 
gebruikelĳ kere beschrĳ ving zou “onderontwikkeld testisweefsel” Ibid.
88 Ibid.
89 Originele tekst: “Male Pseudohermaphrodism with Congenital Nonvirilizing Adrenal Hyper-
plasia and Adrenal Insufffĳ iciency” Melvin M. Grumbach, “Abnormalities of Sex Diffferentiation,” 
in Pediatrics, ed. L. Emmet Holt (New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962). (p. 865)”
90 Andere vrouwen met dezelfde conditie als Jannah, maar dan in combinatie met een 
XX-karyotype zĳ n voor het eerst beschreven in 1966. Het algemene beeld bĳ  vrouwen met 
XX-karyotype en 17-alpha hydroxylase defĳ iciëntie is het uitblĳ ven van de ongesteldheid en 
borstontwikkeling, in combinatie met een hoge bloeddruk, te kort aan stresshormonen en een 
te laag suikergehalte in het bloed. Edward G. Biglieri, Mary Anne Herron, and Norma Burst, 
“17-Hydroxylation Defĳ iciency in Man,” Journal of Clinical Investigation 45, no. 12 (1966).
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tekort aan stresshormonen en een te laag bloedsuikergehalte, “ambigue” of 
vrouwelĳ ke genitaliën, doodlopende vagina, onderontwikkelde testiculaire 
gonaden en spontane borstontwikkeling te herkennen.91

Na het hardop voorlezen van haar medische dossier, lukte het Jannah 
beter over de details van haar geslachtsvariatie te praten. Over haar kennis 
dat haar “eierstokken” eigenlĳ k rudimentaire testes waren, vertelt Jannah 
achteraf: “Dat is me later verteld. Dat hebben ze een beetje ontweken denk 
ik. Het was de vraag hoe ik als meisje om zou gaan met de wetenschap dat 
er mannelĳ ke cellen in mĳ n lichaam zouden kunnen zitten.”92 Toch leerde 
Jannah tĳ dens een medisch symposium dat ze heel bĳ zonder was, en ook 
dat ze dat zelf beter niet kon weten. Het creëerde een secret stardom waar 
ze zich pas later van bewust werd: “Ook al is het dan misschien op negatief 
gebied, maar het was toch een vorm van aandacht. Ik voelde me ondanks 
een minderwaardigheidsgevoel speciaal.”93

Nu, tĳ dens het levensverhaalinterview Jannahs conditie de naam had 
gekregen, 17-alpha hydroxylase defĳ iciëntie, werd het makkelĳ ker meer 
informatie te vinden. Een bestudering van medische publicaties, ook van 
Nederlandse origine leerde dat 17-alfa hydroxylase defĳ iciëntie alleen in 
bepaalde delen van de wereld voorkomt waaronder Nederland.94 In 1976 
werd de eerste Nederlandse casusbeschrĳ ving van een driejarig meisje 
met 17-alpha hydroxylase defĳ iciëntie gepubliceerd door een artsenteam 
van het Academisch ziekenhuis in Leiden. Zĳ  kozen voor de ambivalente 
titel: “vrouwelĳ k fenotype bĳ  mannelĳ k kind”.95 In 1996 en 2002 werden 
Nederlandse studies naar de genetische aspecten van 17-alpha hydroxylase 
defĳ iciëntie bĳ  zes Nederlandse vrouwen gepubliceerd.96

91 P.E. Spronk, F. Bergkamp, and R.W. Ten Kate, “17alpha-Hydroxylase Defĳiciency; a Rare Cause 
of Chronic Hypertension,” The Netherlands Journal of Medicine 49, no. 5 (1996).
92 Heesch, Levensverhaal Interview Jannah, 10 Mei.
93 Ibid.
94 Erica L.T. Akker, van den et al., “Diffferential Inhibition of 17 Alpha-Hydroxylase and 
17,20-Lyase Activities by Tree Novel Missense Cyp17 Mutations Identifĳ ied in Patients with 
P450c17 Defĳ iciency,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 87, no. 12 (2002).; G.F. 
Heremans, A.J. Moolenaar, and H.H. van Gelderen, “Female Phenotype in a Male Child Due to 
17-Alpha-Hydroxylase Defĳ iciency,” Archives of Disease in Childhood 51, no. 9 (1976).; Tsuneo Imai 
et al., “Canadian Mennonites and Individuals Residing in the Friesland Region of the Netherlands 
Share Same Molecular Basis of 17alpha-Hydroxylase Defĳ iceincy,” Human Genetics 89 (1992).
95 Heremans, Moolenaar, and Gelderen, “Female Phenotype in a Male Child Due to 17-Alpha-
Hydroxylase Defĳ iciency.”
96 Spronk, Bergkamp, and Ten Kate, “17alpha-Hydroxylase Defĳiciency; a Rare Cause of Chronic 
Hypertension.”
Akker et al., “Diffferential Inhibition of 17 Alpha-Hydroxylase and 17,20-Lyase Activities by Tree 
Novel Missense Cyp17 Mutations Identifĳ ied in Patients with P450c17 Defĳ iciency.”
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Jannah was dus helemaal niet de enige. Het had wel zo voor haar geleken, 
omdat haar verteld was dat haar conditie uitermate zeldzaam was en ze 
misschien wel de enige in Nederland was. En dat terwĳ l een Canadees/
Nederlands genetisch onderzoeksteam in 1992 kon aantonen dat haar 
geslachtsvariatie terug te voeren is op de Friese doopsgezinde gemeenschap 
die in 1530 was opgericht.97 Na religieuze vervolging en interne conflicten 
van de als revolutionair en anarchistisch beschreven Doopsgezinden, 
nam de Friese Menno Simons de leiding van de sekte over. Voortvarend 
werden verschillende nieuwe doopsgezinde gemeenschappen gesticht, eerst 
voornamelĳ k in Friesland en Groningen en later ook in Duitsland, de Oekra-
ine, Noord-Amerika en vervolgens in Canada. De volgelingen zĳ n bekend 
geworden onder de naam Mennonieten. Het internationale onderzoeksteam 
vergeleek het DNA van twee Canadese vrouwen van de Mennonieten met 
een aantal Nederlandse vrouwen met 17-alpha hydroxylase defĳiciëntie . Het 
genetische erfelĳ k materiaal kwam overeen.98 Het is daarom aannemelĳ k 
dat Jannahs erfelĳ ke geslachtsvariatie afkomstig is van een Friese familie.99

Voor Tania was het uitblĳ ven van haar menstruatie reden voor haar 
huisarts haar te verwĳ zen naar een endocrinoloog. Een genetische test 
volgde. Pas nadat ze drie keer opnieuw was geprikt, bleek de uitslag: XY-
geslachtschromosomen niet het gevolg van verwisselde bloedsamples, maar 
van “dat [haar] lichaam niet klopte”.100 Voor haar begon toen de “mallemolen” 
van ziekenhuisbezoeken en de ontmoetingen met een scala aan artsen.101 
De reacties van haar artsen ervoer ze als ondermĳ nend. Ze voelde zich 
bekeken en als object behandeld. Na tal van bezoeken aan verschillende 
artsen, kwam ze bĳ  een beroemde professor in de endocrinologie terecht. 
Toen zĳ n eerste vraag was of ze zich wilde uitkleden voor een lichamelĳ k 
onderzoek, stond ze op, zei gedag en liep de deur uit. Ze wilde als mens 
gezien worden, niet als een conditie: “De eerste opmerking die hĳ  naar mĳ  
maakte was: ‘Je snapt natuurlĳ k wel dat je voor ons heel interessant bent.’ 
En dat was ook zo’n beetje wat ik steeds te horen had gekregen. Dat ik een 

97 Imai et al., “Canadian Mennonites and Individuals Residing in the Friesland Region of the 
Netherlands Share Same Molecular Basis of 17alpha-Hydroxylase Defĳ iceincy.”
98 De overeenkomst werd bevestigd doordat de enzymstoornis bĳ  de Canadese en Nederlandse 
vrouwen dezelfde moleculaire basis bleek te hebben. Ibid.
99 Daarmee kan de conditie als typisch Nederlands of Europees worden gezien en ook het 
voorkomen ervan in Brazilië was te herleiden op Europese voorouders. Regina M. Martin et al., 
“P450c17 Defĳ iciency in Brazilian Patients: Biochemical Diagnosis through Progesterone Levels 
Confĳ irmed by Cyp17 Genotyping,” Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 88, no. 12 
(2003).
100 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Tania, 14 April (Amsterdam: 2005).
101 Ibid.
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unicum was, dat ik zelfs een unicum was in Nederland. Ik ben er echt pas 
jaren later achter gekomen, dat het niet zo was.”102 Het was halverwege 
de jaren tachtig en Tania was ten dele door haar artsen ingelicht. Ze wist 
bĳ voorbeeld wel dat ze XY-geslachtschromosomen had, maar de precieze 
naam van haar conditie wist ze niet.

Tania had het idee gekregen dat zĳ  “genetisch gezien eigenlĳ k een jongetje 
geweest had moeten zĳ n”. Dat maakte dat ze zich een “vergissing, een fout” 
voelde.103 Ze raakte ervan overtuigd dat ze niet was “zoals God het bedoeld 
had”. Ze wilde “al het gedoe in het ziekenhuis” zo snel mogelĳ k achter de 
rug hebben en besloot daarom tot het laten verwĳ deren van haar gonaden. 
Na de operatie gebruikte ze de anticonceptiepil voor hormoonsubstitutie 
en artsen zag ze niet meer. In haar sociale omgeving leerde ze te doen alsof 
er niets aan de hand was. Als een vriendin om een tampon vroeg, keek ze 
plichtsgetrouw in haar tas om te zien of ze er misschien nog eentje had. 
Psychische ondersteuning werd door de behandelend arts afgeraden omdat 
Tania een stabiele indruk maakte: “Dat is zo’n sterke meid, die redt zich 
wel.”104 Desalniettemin ontwikkelde Tania een geloofs- en identiteitscrisis 
en was suïcidaal.

In Nederlandse medische publicaties werd psychische begeleiding juist 
aangeraden.105 Het voorgeschreven protocol bleek evenwel nog steeds gericht 
op het achterhouden van informatie, niet op het verwerken van het hebben 
van XY-geslachtschromosomen. In 1986 werd door het Rotterdamse gender-
team het uitbannen van “twĳ fel” onderstreept.106 Het artikel behandelde 
wat ouders aan kennis en emoties konden verwerken en wanneer en wat 
de “patiënten” wel en niet mochten weten. Hiervoor was het belangrĳ k dat 
de ouders in geen geval tegenstrĳ dige informatie kregen. Het kind was óf 
een jongen óf een meisje. Dus wanneer een kind als meisje opgevoed zou 
worden, raadde het team aan niet meer van “testes” te spreken, maar van 
“geslachtsklieren”, “omdat het anders zo castrerend klinkt”.107

Vervolgens werd aangeraden de “geestelĳ ke gezondheid” van de kinderen 
elk jaar te controleren waarbĳ  gelet moest worden op eet- en slaapstoornis-
sen, schoolproblematiek en sociale vaardigheden. Voor adolescenten zou 
nog extra aandacht nodig zĳ n. Het advies luidde hen voldoende aanleiding 

102 Ibid.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Slĳ per et al., “Psychosociale Gevolgen Van Ontwikkelingsstoornissen Van De 
Geslachtsorganen.”
106 Ibid. (p. 1556)
107 Ibid. (p. 1557)
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en gelegenheid te geven met “psychosociale hulpverleners” te praten.108 Het 
door het Rotterdamse team aanbevolen medisch protocol mondde, getuige 
de herinneringen van de vertellers, uit in een paradox. Hoewel erkend 
werd dat kinderen, jong-volwassenen en hun ouders behoefte hadden aan 
informatie, werd deze tóch achtergehouden om elke vorm van twĳ fel te 
vermĳ den. Of twĳ fel inderdaad werd vermeden, blĳ kt niet te zĳ n nagegaan 
door de betrokken artsen.

Alhoewel veel aandacht werd besteed aan het ontwikkelen van een 
klinisch protocol om verwarring over de vrouwelĳ ke genderidentiteit te 
voorkomen, was een protocol om met de toch ontstane verwarring om te 
gaan, afwezig. Omdat het nu gangbaar was geworden de “gonaden” van 
vrouwen met XY-geslachtschromosomen zo snel mogelĳ k te verwĳ deren 
om de kans op kanker uit te sluiten, kwamen voor de jongere vertellers 
juist meer vragen op. Zoals bĳ  Tania, die zich herinnert dat ze juist in de 
war raakte van de gefragmenteerde informatie en dat als ondermĳ ning en 
ontkenning van haar intelligentie ervoer. Doordat het protocol gericht was 
op het uitbannen van twĳ fel over de genderidentiteit, werd juist het omgaan 
met die twĳ fel veronachtzaamd. Het maakte haar boos.

Het inherent strĳ dige klinisch protocol waarin de arts zoveel mogelĳ ke 
steun moest bieden met behulp van verhullende taal, werd in 1988 uitge-
werkt.109 Hetzelfde Rotterdamse team ging nu verder in op de praktische kant 
van het protocol voor meisjes met een “46 XY-karyogram”. Het ging om het 
scheppen van voorwaarden die nodig waren tot een “goede vrouwelĳ ke gen-
deridentiteit te komen”. Met behulp van het maskeren van medische kennis 
hoopte het Rotterdamse team de verwarring van de ouders over tegenstrĳ dige 
geslachtelĳ ke kenmerken bĳ  hun kind te voorkomen: “We spreken alleen over 
gonaden, niet over testes. Bevat de gonade ovarium- en testisweefsel, dan 
zeggen we dat de gonade niet volledig in vrouwelĳ ke lĳ n ontwikkeld is.”110

Verder adviseerde het Rotterdamse genderteam de ouders aan te raden 
hun dochters te vertellen dat één van de X-geslachtschromosomen een 
“korte arm” had.111 Een X-geslachtschromosoom ziet er net als de meeste 
autosomen onder de microscoop uit als een Latĳ nse letter “X”. In geval van 
een gendefect of genvariatie wordt ook wel gesproken van een “breuk” van 
de DNA- streng waaruit chromosomen bestaan. Deze biomedische kennis 

108 Ibid. (p. 1558)
109 Froukje M. E. Slĳ per et al., “Pasgeborenen Met Gestoorde Geslachtsontwikkeling Die De 
Vrouwelĳ ke Sekse Toegewezen Krĳ gen; Advisering Aan De Ouders,” Nederlands Tĳ dschrift voor 
Geneeskunde 132, no. 41 (1988).
110 Ibid. (p. 1895)
111 Ibid. (p. 1895)
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werd versimpeld tot de vergelĳ king van het afbreken van een stukje van 
het chromosoom (zie fĳ iguur 7.2).

Figuur 7.2  “Jongens hebben XY, Meisjes XX en bij jou is een pootje van de tweede 

X afgebroken.”

XX min één pootje = XY of X?
XX min twee armpjes = Xv of X^ of X> of X?

In de veronderstelling dat het geslachtschromosoom inderdaad op de letter 
X lĳ kt en het pootje rechtsonder afbreekt zou de letter Y overblĳ ven.112 
Maar welk pootje precies afbreekt, is onduidelĳ k. Bovendien lĳ kt het Y 
geslachtschromosoom niet op de letter Y, maar vergeleken met het X chro-
mosoom en de andere autosomen eerder op een kleine letter ‘v’. Money had 
eerder voorgesteld dat het “Y”-chromosoom voor leken verklaard diende te 
worden als een functionerende “X” waarvan twee armpjes afbraken. Voor 
het geestesoog verschĳ nt dan mogelĳ k een v-contour.113 Het voorstellen van 
een alternatieve representatie in een medisch tĳ dschrift bleek afhankelĳ k 
van de kennisasymmetrie. een asymmetrie in zowel genetische kennis van 
de ouders en hun dochters als van medische publicaties.

Halverwege de jaren tachtig, net begonnen in de brugklas, ontdekte Ma-
rianne links en rechts een bobbeltje in haar liezen. Verbaasd vertelde ze dit 
aan haar ouders, en al snel bevond ze zich in het ziekenhuis. Een arts stelde 
vast dat het niet om kanker kon gaan. “Kanker?”, dacht Marianne, en vanaf 
dat moment kon ze de beklemmende angst dat ze eventueel een terminale 
ziekte zou hebben niet meer van zich afzetten. Even later onderging ze een 
biopsie, het afnemen van lichaamsweefsel voor onderzoek, waarop vastgesteld 
werd dat de bobbeltjes “testisweefsel” bevatten. Op advies van een seksuoloog 

112 In het cyrillisch, Arabisch of karakters zoals in China of Japan kan dit advies niet doorgevoerd 
worden. In het begin van karyotyperig werd het Y-chromosoom aangeduid met de kleine letter 
“x”. In 1941 schreef de Nederlandse arts J. van der Hoeve het volgende: “ De erfelĳ ksheidsformule 
voor het geslacht zou dus bĳ  de vrouw zĳ n XX, bĳ  den man XX; thans echter meent men dat het 
kleine chromosoom een ander soort geslachtschromosoom is, hetwelk men het Y-chromosoom 
noemde.” J. Van der Hoeve, “Geslachtsgebonden, Geslachtgebonden, Geslacht-Gebonden Over-
erving,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 85, no. 1 (1941).(p. 845)
113 Froukje M. E. Slĳ per et al., “Androgen Insensitivity Syndrome (Ais): Emotional Reactions of 
Parents and Adult Patients to the Clinical Diagnosis of Ais and Its Confĳ irmation by Androgen 
Receptor Gene Mutation Analysis,” Hormone Research, no. 53 (2000). Slĳ per verwĳ st voor het 
voostel van Money naar: John Money, “Psychological Aspects of Disorders of Sexual Diffferenti-
ation,” in Pediatric and Adolescent Gynecology, ed. SE Carpenter and JA Rock (New York: Raven 
Press, 1992).
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werd aan Marianne zelf niets verteld. Achteraf leerde ze dat de seksuoloog 
had besloten dat ze er nog niet klaar voor was. Na de operatie wilde ze zo snel 
mogelĳ k weer naar school, maar haar moeder hield haar nog een tĳ dje thuis. 
Daar was de sfeer beladen. Haar moeder was neerslachtig en voerde lange ge-
sprekken met vrienden. Bĳ  Marianne versterkte dit het idee dat ze misschien 
wel iets verschrikkelĳ ks zou kunnen hebben. Twee jaar later vertelde haar 
moeder haar, tegen het advies van de artsen in, dat ze geen baarmoeder had 
en daarom geen kinderen kon krĳ gen. Op verzoek van haar moeder praatte 
ze met niemand hierover en ook thuis was het onderwerp taboe.

Marianne ervoer de onduidelĳ kheid over wat er nu precies met haar aan de 
hand was als uitermate beangstigend. Het gebrek aan informatie maakte haar 
extra opmerkzaam voor kleine details en aanwĳ zingen. De opmerking van 
een verpleegster dat ze “te weinig haar” had om geschoren te hoeven worden 
voor de biopsie bleef in haar geheugen gegrift. Ze had “gedachtesystemen” 
gecreëerd om zelf een verklaring te kunnen geven voor wat met haar aan 
de hand was. Waarom ze bĳ voorbeeld “te weinig haar” had. De combinatie 
van haar angst kanker te hebben en het gevoel niet te mogen weten wat er 
nu precies was, ontregelden haar gevoelsleven uiteindelĳ k compleet. Ze 
was emotioneel ontredderd en ze had hyperventilatie en paniekaanvallen.

Nu en dan probeerde Marianne met een smoes meer te weten te komen 
over de oorzaak van waarom ze geen baarmoeder had. Tĳ dens de biologieles 
vroeg ze aan de leraar of het mogelĳ k was dat mensen geboren werden zon-
der een nier of een lever, maar de leraar moest haar het antwoord schuldig 
blĳ ven. Gelĳ k na haar eindexamen was de operatie voor het verwĳ deren 
van haar gonaden gepland. De operatie maakte haar bĳ zonder zenuwachtig, 
ze was nog steeds bang dat ze misschien kanker had. “Ik dacht straks ga ik 
dood, want ik wist nog steeds niet wat het was. Voor de operatie kwam een 
arts-assistent en ik vertelde hem dat ik bang was. Hĳ  stelde me gerust door 
te vertellen dat het testes waren die weggehaald zouden worden. Dat wist ik 
helemaal niet. En dat wat hĳ  me vertelde, is in mĳ n hoofd blĳ ven hangen, 
maar ik heb er met niemand over gesproken. Niet met mĳ n moeder en ook 
niet met mĳ n vader. Gewoon niet besproken. Voor mĳ n gevoel werd alles 
nog vreemder, want nu had ik mannelĳ ke geslachtsorganen en hoe kwamen 
die dan in mĳ n buik. En ik had hele heftige dromen daarover en ook heftige 
hyperventilatieaanvallen, maar ik had het er gewoon niet over.”114

114 Margriet van Heesch, Levensverhaal Interview Marianne 23 Juni /24 Juli (Amsterdam: 2005). 
Over risico op kanker bĳ  de XY-geslachtsvariaties zie ook: J.A.W.M. van Zĳ l, J.L.H. Evers, and W.J. 
Gever, “Testiclaire Feminisatie; Ook Een Probleem Voor De Kinderarts?” Nederlands Tĳ dschrift 
voor Geneeskunde 133, no. 40 (1989).
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Omdat Marianne nooit eerder ingelicht was over de aanwezigheid van 
“testes”, had ze de indruk dat de informatie die ze nu had eigenlĳ k ontoe-
laatbaar was. Marianne sprak daarom met niemand over wat ze gehoord 
had. Ze maakte zich gereed op kamers te gaan wonen en een keuze te 
maken voor een studie. Haar moeder begon zich ondertussen ongerust te 
maken over de geslotenheid van haar dochter. Aan de endocrinoloog uitte 
zĳ  haar zorgen over dat haar dochter bĳ voorbeeld geen enkele interesse 
had in jongens. De endocrinoloog raadde aan Marianne door te verwĳ zen 
naar een klinisch psycholoog die in het ziekenhuis werkzaam was. Tĳ dens 
de gesprekken met de psycholoog werd duidelĳ k hoe ze er aan toe was. 
Naast hyperventilatieaanvallen, had ze ook een patroon van automutilatie 
ontwikkeld. Elke keer wanneer ze van slag was, sneed ze in zichzelf. Hoe 
het zat met de informatie dat de bobbels in haar liezen “testes” waren, 
durfde ze nog niet rechtstreeks aan haar psycholoog te vragen. Ze wilde 
graag bevestigd zien dat ze vrouwelĳ ke geslachtschromosomen, “XX” had. 
Toen ze haar vraag formuleerde, vergiste ze zich. Ze vroeg per ongeluk of 
ze “XY-chromosomen” had. De psycholoog reageerde verrast: “Hoe weet je 
dat, wie heeft je dat verteld?” Toen bleek dat haar psycholoog haar alles over 
haar conditie kon uitleggen en dat het sowieso de bedoeling was geweest 
dat de psycholoog haar te zĳ ner tĳ d op de hoogte zou brengen.

Marianne vond de informatie “schokkend”, maar ook een enorme 
“opluchting”: “Ik herinner me dat het een heel raar gelukkig gevoel was. 
Tegelĳ kertĳ d was ik ontzettend geschokt en heb ik de hele week amper 
kunnen eten, het was alles door elkaar. Ik weet ook nog dat ik in die tĳ d 
met de auto thuiskwam en dat ik uit de auto stapte en dat ik een boom zag 
die bĳ  het huis stond en die was zo mooi. Ineens zag ik die heel helder, alsof 
ik de boom nog nooit gezien had. Ik herinner me ook dat ik voor de spiegel 
stond en ik heel anders naar mezelf keek: ‘Dit ben ik.’ Blĳ kbaar was het heel 
goed dat ik het uiteindelĳ k wist, hoewel het dus ook helemaal niet leuk was. 
Ik dacht ook dat het heel afschuwelĳ k was om XY-chromosomen te hebben. 
Het was dus ook heel naar, maar ook heel fĳĳ n dat ik het uiteindelĳ k wist 
wat het was.”115 Marianne wilde meer weten over haar conditie die ze nu 
kende onder de naam “testiculaire feminisatie”. Ze zocht in de bibliotheek 
van de universiteit waar ze studeerde, maar vond alleen iets over muizen. 
Dat is achteraf gezien niet verwonderlĳ k, omdat er vanaf de jaren zestig een 
wetenschappelĳ ke consensus bestond haar diagnose compleet androgeen 

115 Heesch, Levensverhaal Interview Marianne 23 Juni /24 Juli.
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ongevoeligheid syndroom, bĳ  dieren nog steeds “testiculaire feminisatie” 
te noemen.116

Hoezeer behandelaars ook begaan waren met de juiste medische zorg 
voor meisjes met XY-geslachtschromosomen en hun ouders, het wegdenken 
van de atypische geslachtanatomie was een inherent paradoxale missie. Het 
gebruik van kleurrĳ ke representaties van medische kennis om genderdysforie 
te voorkomen bleek voor Tania, Jannah, Marianne niet te werken. Hun erva-
ringen van verwarring, angst en woede konden evenwel niet in de toenemende 
medische kennisproducties meegenomen worden. Zĳ  werden immers geacht 
niets te weten en konden bĳ komstig niet naar hun mening gevraagd worden. 
Desalniettemin blĳ kt uit hun ervaringen dat het geheimhoudingsprotocol al 
tĳ dens het in gebruik nemen ervan faalde omdat het niet bestand was tegen 
onvoorspelbare factoren zoals vergissingen, versprekingen en verzet van zowel 
de vertellers als van hun ouders en van de medische staf.

7.7 1990-2000 “Dus hier hebben we lotgenoten!”

Sophie, de topatlete bĳ  wie de baarmoeder verwĳ derd was, had na een 
gestagneerde sportcarrière haar leven weer opgebouwd met haar tweede 
man. Begin jaren negentig was zĳ  in de veertig. Chronische rugpĳ n bracht 
haar terug in het ziekenhuis voor onderzoek. Niet veel later belde haar 
huisarts haar met de uitslag: botontkalking. Ze was verbaasd dat zĳ  als voor-
malig atlete nu zoiets kon hebben. “Ik vroeg hem hoe dat nu kon, waarop 
hĳ  zei: ‘Wat wil je, je hebt XY-chromosomen.’”117 Nu was Sophie perplex. 
Waarom was haar nooit verteld dat ze XY-geslachtschromosomen had? 
Het was moeilĳ k de nieuwe informatie in haar leven te passen. Complete 
gonadale dysgenesie. Ze had het idee dat ze “eigenlĳ k een man was”. Ze 
schaamde zich hiervoor, ook tegenover haar naasten, vooral haar man en 
haar moeder. Maar haar man reageerde rustig: “Dat jĳ  een man zou zĳ n 
lĳ kt me gek, voor mĳ  ben je gewoon Sophie.” Sophie ervoer desalniettemin 
grote verwarring en besloot het voorlopig niet aan haar moeder te vertellen. 
Ze ging zich vragen stellen over de vroegere operaties, de verwĳ dering van 
haar baarmoeder en de aanpassing aan de “te hoge pees” en sportkeuringen 
die zĳ  had gehad in de tĳ d dat zĳ  nog professioneel topsporter was. Ze 
bestudeerde haar medisch dossier. Het viel haar op dat de bekende professor 

116 Quigley et al, “Androgen Receptor Defects: Historical, Clinical, and Molecular Perspectives.”
117 Heesch, Levensverhaal Interview Sophie, 14 Oktober.
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haar kenmerkte als “chromosomale man”. Hĳ  had het woord vrouw telkens 
tussen aanhalingstekens gezet: “Deze ‘vrouw’ is getrouwd”.118

De genen van vrouwen met complete gonadale dysgenesie, zoals Sophie, 
werden in de jaren 1980 het aandachtspunt voor het genetisch onderzoek 
waarmee men trachtte aan te tonen dat geslachtsontwikkeling werd bepaald 
door het aan- of uitstaan van een bepaald gen.119 Dat gen werd aanvankelĳ k 
gezocht op het X-geslachtschromosoom omdat men vermoedde, dat com-
plete gonadale dysgenesie via de moeder overgeërfd werd. Die aanname 
bleek onjuist. De genvariatie werd op het Y-geslachtschromosoom gelo-
kaliseerd. Het genetisch materiaal van een 12-jarige meisje met complete 
gonadale dysgenesie, aangeduid als “Vrouw WHT1013, met een wederkerige 
translocatie tussen Y en autosoom 22” diende als bewĳ s.120

In 1987 wees de Amerikaanse biomedische wetenschapper David Page 
voorzichtig het testesdeterminerendefactor-gen (TDF) aan als regelaar van 
de geslachtsdiffferentiatie. Bĳ  vrouwen zoals Sophie zou dat gen “uitstaan”.121 
Pages reserve was niet ten onrechte. Niet veel later bleek namelĳ k niet een 
variatie op het DTF-gen, maar op het SRY-gen de oorzaak voor complete 
gonadale dysgenesie. De medisch genetische publicaties spraken elkaar 
hierin nog wel tegen omdat de kennis over het SRY-gen nog in volle ontwik-
keling was (en is). Soms werd de conditie toegeschreven aan het “uitstaan” 
van het SRY-gen, soms aan een genvariatie op het X-geslachtschromosoom 
dat het SRY-gen op het Y-geslachtschromosoom “uitzette”. In 2002 werd de 
mogelĳ kheid aangevoerd dat het ging om een genmutatie van een “doos” die 
zich op het SRY gen bevindt. Het zou dan gaan om de “Hoge-mobiliteit-groep 
domein” ook wel de “HMG-doos van het SRY-gen” genoemd.122

118 Ibid.
119 Het SRY gen bĳ  mensen wordt met hoofdletters genoteerd, bĳ  dieren met kleine letters: sry 
gen. Ook het genetisch materiaal van mannen met XX-chromosomen speelt en belangrĳ ke rol 
in dit onderzoek. DAX-1 voor mensen en voor muizen dax-1 genaamd. Fujimura, ““Sex Genes”: A 
Critical Sociomaterial Approach to the Politics and Molecular Genetics of Sex Determination.”
120 De gentische typering van het geslacht van het 12-jarige meisje zou omschreven moeten 
worden als “46,X,t(Y;22)(p11.2;q1)” David C. Page, “The Sex-Determining Region of the Human Y 
Chromosome Encodes a Finger Protein,” Cell 51, no. 6 (1987).
121 Page wees terrecht op de meerduidige kennisproductie rondom de chromosomen en genen, 
om aan te geven dat de bevindingen van zĳ n team alleen nog maar het begin waren. “The 
discovery of a gene on the y chromosome that apparently determines the sex of a developing 
embryo brings closer to resolution one of biology’s most ancient problems.”
Ibid, Leslie Roberts, “Zeroing in on the Sex Switch,” Science 239, no. 4835 (1988).
122 A. Kempe et al., “Familial Ovarian Dysgerminomas (Swyer Syndrome) in Females Associated 
with 46 XY-Karyotype,” Gynecological Endocrinology 16, no. 2 (2002).
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In het licht van de nieuwe kennis over genen, was de belangrĳ kste 
conclusie dat geslachtsdeterminatie aan de hand van chromosomen, “XX” 
of “XY” achterhaald was. Dus, niet de chromatine, noch het aantal X-en en 
Y’s, nog de genen, maar de dozen op de genen bepalen het geslacht. XX en 
XY kunnen niet meer voldoen als metafoor voor genderopposties. In de 
woorden van Page: “Nu is het misschien tĳ d dat we ons denken opnieuw 
herschikken.”123

Voor Sophie, die niet op de hoogte was van de genetisch kennisontwik-
kelingen, bleven XY-geslachtschromosomen onveranderlĳ k een stĳ lfĳ iguur 
voor mannelĳ kheid. Het verwarde haar en ze zocht daarom steun en 
advies. Ze wilde graag andere vrouwen met hetzelfde als zĳ  spreken. 
Helaas mislukten haar pogingen met hen in contact te komen: “In al die 
jaren heb ik gedacht dat er vrouwen moesten zĳ n zoals ik, en ik heb altĳ d 
naar lotgenoten gevraagd. Maar ik kreeg te horen: ‘Sorry, die zĳ n er niet. 
Jĳ  weet het nou toevallig omdat je zo enorm gedreven bent. Maar vrou-
wen komen het nooit te weten. Men vindt dat het niet goed is voor deze 
vrouwen.’ Mĳ n arts vertelde me ook dat het niet goed was om altĳ d alles 
over jezelf te weten.” Sophie liet zich niet ontmoedigen. Ieder half jaar 
vroeg ze haar arts opnieuw naar andere vrouwen zoals zĳ  en belde talloze 
keren naar verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Steevast kreeg ze te 
horen dat mogelĳ ke lotgenoten niets van hun XY-chromosomen afwisten 
en dus niet gecontacteerd konden worden.124 Ondertussen ging Sophie zich 
steeds onzekerder voelen over het uiterlĳ k van haar lichaam dat haar nu 
onvrouwelĳ k voorkwam. Te smalle heupen, te mager, te kleine borsten. 
“Ik ging ten onder. Ik kon niet meer. Ik wilde meer weten maar ik wist niet 
waar ik moest zoeken. Ik wist te weinig. Ik had XY-chromosomen. Ik had 
een jongetje moeten zĳ n in plaats van een meisje. En dan las ik wel eens 
wat en ik ben de bibliotheek in gegaan, maar ik vond te weinig om er achter 
te komen wat het was.”125

Vervolgens zocht Sophie haar vroegere artsen, trainers en sportartsen 
terug en vond zo de arts die haar baarmoeder had verwĳ derd. De inmiddels 
gepensioneerde chirurg vertelde haar dat hĳ  haar niets had verteld om haar 
zo min mogelĳ k te “beschadigen”. Ook plaatste hĳ  zĳ n beslissing in de tĳ ds-
geest waarin meer informatie achtergehouden werd. Dat de arts de moeite 

123 “[I]t was thought that it was the number of X chromosomes that was sex-determining, and 
the Y chromosome had nothing to do with it. It may just be time to reshufffle our thinking again.” 
Page, “The Sex-Determining Region of the Human Y Chromosome Encodes a Finger Protein.”
124 Heesch, Levensverhaal Interview Sophie, 14 Oktober.
125 Ibid.
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nam haar thuis te ontvangen en zĳ n beslissing te motiveren, gaf Sophie 
de mogelĳ kheid er min of meer in te berusten. Ze zocht daarna haar oude 
coaches terug en kreeg te horen dat door de keuringsartsen en haar eigen 
artsen gecorrespondeerd was over het feit dat zĳ  XY-geslachtschromosomen 
had en dus niet door de geslachtsverifĳ icaties van Olympische Spelen en 
Wereldkampioenschappen heen had kunnen komen. Men was blĳ  geweest, 
dat ze een blessure had gehad die ze als reden hadden kunnen opvoeren 
haar thuis te houden. Hierin kon ze moeilĳ ker in berusten. Ze had gewild, 
dat die keuze haar was toevertrouwd.

Sophie was niet de enige atlete die haar sportcarrière ten onder heeft 
zien gaan in het paradigma waarin mannelĳ kheid bepaald werd aan de 
hand van genetische testen. Talrĳ ke verhalen doen de ronde over atletes 
die hun medailles in moesten leveren na een geslachtstest.126 Sinds 1968 
werd het geslacht van Olympische sporters gecontroleerd met de likproef-
test waarmee de aan- of afwezigheid van de geslachtschromatine gezien 
kon worden. Door de mogelĳ ke chromosoomvariaties zoals XXY, XO en 
door genvariaties zoals complete gonadale dysgenesie en compleet en 
partieel androgeen ongevoeligheid syndroom bleek de likproeftest vanaf 
de ingebruikneming niet betrouwbaar.127 In 1992 werd de likproeftest op 
de Olympische Spelen vervangen door de Polymerase Chain Reaction 
(PCR)-test waarmee het aan- of uitstaan van het SRY-gen aangetoond kon 
worden.128 Echter, al voor de ingebruikneming van de test, protesteerden 
genetici dat de diskwalifĳ icatie van sommige vrouwen zowel onterecht als 
onmenselĳ k was.129 De gevallen waarbĳ  vrouwelĳ ke atletes hun medailles 
in moesten leveren, was volgens genetici gebaseerd op achterhaalde kennis. 
Vandaar dat de International Amateur Athletic Federation (IAAF) in 1990 
een werkgroep bestaande uit biomedici en genetici aanstelde. Het advies 

126 Louis J. Elsas et al., “Gender Verifĳ ication of Female Athletes.,” Genetics in Medicine 2, no. 4 
(2000), Myron Genel, “Gender Verifĳ ication No More?” Medscape Women’s Health 5, no. 3 (2000).
127 Bĳ  vrouwen werd in de celkernen een stipje gezien dat bĳ  mannen afwezig was. Dat stipje 
werd het Barrlichaampje of geslachtschromatine genoemd. 
128 In 1990 werd aangenomen dat SRY-gen de hoofdrol speelde in de menselĳ ke 
geslachtsdiffferentiatie.
129 Elsas et al., “Gender Verifĳ ication of Female Athletes.” A. de la Chapelle, “The Use and Misuse 
of Sex Chromatin Screening for “Gender Identifĳ ication” of Female Athletes,” The Journal of the 
American Medical Association 256, no. 14 (1986). Joe Leigh Simpson et al., “Gender Verifĳ ication 
at the Olympics,” The Journal of the American Medical Association 248, no. 12 (2000). Barry D. 
Dickinson et al., “Gender Verifĳ ication of Female Olympic Athletes, Special Report of the Council 
on Scientifĳ ic Afffairs, American Medical Association, Chicago, Il,” Offfĳicial Journal of the American 
College of Sports Medicine 34, no. 10 (2002).
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luidde: afschafffĳ ing van de geslachtstest.130 In 1992 beëindigden de meeste 
internationale atletiekfederaties de geslachtstesten maar het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) ging door met de PCR-test. Toen vielen vrouwen 
met complete gonadale dysgenesie niet meer buiten de norm, maar vrouwen 
met compleet of partieel androgeen ongevoeligheid syndroom nog wel.131 
In 1996 werden bĳ  de Zomerspelen in Atlanta onder de 3387 geteste atletes 
acht vrouwen gezien met compleet of partieel androgeen ongevoeligheid 
syndroom en één vrouw met het 5-alfa reductase defĳ iciëntie syndroom. 
Zĳ  werden evenwel niet meer van deelname uitgesloten, maar het zou nog 
veel inspanning vanuit de genetische beroepsgroep vergen voordat in 1999 
met het oog op de Zomerspelen in Sydney in 2000 de geslachtstest geheel 
werd afgeschaft.132

In 1992 verscheen naar aanleiding van de polemiek over geslachtstesten 
bĳ  de Olympische spelen in De Volkskrant een artikel. Katja, die toen al een 
tĳ d wist wat ze had, herkende zichzelf wederom in het verhaal over vrouwen 
met XY-geslachtschromosomen. Ze wilde het beeld dat over deze vrouwen 
geschetst werd, nuanceren en zond een reactie naar de krant. Ingrid las zowel 
het betrefffende artikel als de reactie van Katja. “Er stond er een artikel in 
De Volkskrant over sportvrouwen die ontmaskerd, tussen aanhalingstekens, 
waren als man. Toen was er iemand die schreef: ‘Sekse-test is niet zo eenvou-
dig’. En daar werd het een en ander in beschreven en toen dacht ik: ‘Dit gaat 
gewoon over mĳ .’ En toen dacht ik ook: ‘Dus hier hebben we lotgenoten.’”133 
Dit keer stopte Ingrid haar vermoedens niet weg in een la, maar schreef een 
brief naar de krant, ter attentie van de schrĳ fster van de ingezonden brief 
en niet veel later spraken ze af. Nu kreeg Ingrid alles te horen van Katja. Zĳ  
hadden dezelfde diagnose, compleet androgeen ongevoeligheid syndroom.

Ingrid zag zich nu geconfronteerd met twee dilemma’s. In de eerste plaats 
leerde ze dat haar gonaden die niet verwĳ derd waren zoals bĳ  Katja, met 
het oog op maligne ontaarding ottewel tumorvorming, een risico vormden. 
Maar ze kon, ook na overleg met de endocrinoloog waarbĳ  ze onder controle 
kwam, moeilĳ k een keuze maken. Ze wilde de kans op kanker uitsluiten, 
maar het moeten slikken van vervangende hormonen om uitvalsverschĳ n-
selen tegen te gaan, schrok haar af. Ze was bang dat ze net als Katja last 
zou kunnen krĳ gen van opvliegers en vermoeidheidverschĳ nselen.134 In de 

130 Elsas et al., “Gender Verifĳ ication of Female Athletes.”
131 Genel, “Gender Verifĳ ication No More?”
132 Ibid.
133 Heesch, Levensverhaal Interview Ingrid, 6 September.
134 Ibid. A. Koos Slob et al., “Psychosexual Functioning in Women with Complete Testicular 
Feminization: Is Androgen Replacement Therapy Preferable to Estrogen?” Journal of Sex and 
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tweede plaats moest Ingrid nu overwegen de details van haar geslachtsvari-
atie met anderen te delen.

Dat Katja en Ingrid contact konden leggen was een uitzondering. Geen 
van de andere vertellers was het tot dan toe gelukt lotgenoten te vinden. 
Sophies pogingen waren onveranderd tevergeefs. Ook Marianne kreeg nul 
op het rekest toen ze haar psycholoog naar vrouwen zoals zĳ  vroeg. De 
psycholoog leek het geen goed idee andere vrouwen zo maar te benaderen 
omdat ze niet wist hoe zĳ  er voor stonden en of zĳ  wel op de hoogte waren 
van hun conditie. Tania vroeg haar endocrinoloog of er nog anderen wa-
ren zoals zĳ . Haar was tot dan toe vertelt dat ze een “unicum” was. Maar 
toen vertelde de arts ineens dat hĳ  nog meer vrouwen zoals zĳ  kende. Ze 
voelde zich voorgelogen. Bovendien wilde de arts haar niet met de andere 
vrouwen in contact brengen: “Hĳ  zei letterlĳ k: ‘Mevrouwtje, u functioneert 
maatschappelĳ k, daarin bent u een uitzondering. Ik denk dat het voor die 
andere vrouwen heel goed zou zĳ n om contact met u te hebben. Maar het 
zĳ n geen contacten waar u zelf wat aan zal hebben.’”135

Simone voelde ze zich gekleineerd door de weigering haar in contact 
met anderen te brengen. Bovendien vond ze het moeilĳ k te verkroppen 
dat haar artsen het tot dan toe hadden doen voorkomen dat ze de enige 
was. Het leidde tot een vertrouwensbreuk. Niet veel later, halverwege de 
jaren negentig, zag ze op televisie een van de eerste documentaires over 
‘interseksualiteit’.136 De ervaringen met geheimzinnigheid en isolatie van 
de vertellers in de documentaire waren herkenbaar voor haar. Het idee 
dat meer vrouwen waren voorgelogen, ook al woonden die in Amerika, 
sterkte haar en gaf haar de mogelĳ kheid te beginnen met het verwerken 
van gevoelens van boosheid en isolatie.

Dat in de Verenigde Staten mensen met geslachtsvariaties in de openbaar-
heid waren getreden legde de pĳ nlĳ ke gevolgen van het optimale-gender-
voor opvoeding-protocol bloot. Zĳ  vertelden in de media en op internetsites 
dat zĳ  zich geïsoleerd hadden gevoeld en dat de dubbele boodschappen tot 
vertrouwensbreuk met ouders en artsen hadden geleid.137 Zĳ  adviseerden 
betrokken artsen juist openheid en dialoog.

Marital Therapy 19, no. 3 (1993).
135 Heesch, Levensverhaal Interview Tania, 14 April.
136 Andrew Cohen, “The Boy Who Was Turned into a Girl,” in BBC Horizon (Great Britain: 2000).
137 Alice Dreger, Intersex in the Age of Ethics (Hagerstown Maryland: University Publishing 
Group, 1999).; Cheryl Chase, “Hermaphrodites with Attitude: Mapping the Emergence of Intersex 
Political Activism,” GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies 4, no. 2 (1998).; Cheryl Chase, 
“Surgical Progress Not the Answer to Intersexuality,” Journal of Clinical Ethics 9, no. 4 (1998). 
Cheryl Chase, “Rethinking Treatment for Ambiguous Genitalia,” Pediatric Nursing 25, no. 4 
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In de jaren 1990 hadden betere technologische ontwikkelingen geavan-
ceerd onderzoek naar genen en de bouwstenen daarvan mogelĳ k gemaakt. 
Kennis van de genetische en endocrinologische details van XY-geslachtsva-
riaties nam toe. Maar in de klinische behandeling van XY-geslachtsvariaties 
daarentegen was juist een impasse ontstaan. Met hun kritiek zetten de 
Amerikaanse volwassenen met geslachtsvariaties het optimale-gender-voor 
opvoeding-protocol op losse schroeven. Met name de vroegtĳ dige gender-
toewĳ zing die gestoeld was op geheimhouding en chirurgische ingrepen, 
bleek op de lange termĳ n onbedoeld negatieve ervaringen veroorzaakt te 
hebben. In eerste instantie werd binnen de medische wetenschap nogal 
lauw op de kritiek gereageerd. Maar de eerste mentaliteitsveranderingen 
waren eind jaren negentig onmiskenbaar. Sommige betrokken artsen be-
gonnen het nut te zien van lotgenotencontact en van de ophefffĳ ing van de 
geheimhouding. Die geheimhouding was sowieso al niet meer vol te houden 
door de ontsluiting van medische informatie op Internet. Ook in Nederland 
kwam langzaam een mentaliteitsverandering op gang. Dit is te herkennen 
aan hoe verschillende vertellers nu meer informatie kregen van hun artsen, 
maar het contact met lotgenoten werd niet gesteund. Desondanks bleven 
de vertellers naar elkaar op zoek.138

7.8 2000-2012 Het verminderen van de geheimhouding, het 
stigma en taboe

Al tien jaar nu, was Sophie op zoek naar lotgenoten. Ze had bĳ na alle aca-
demische ziekenhuizen in Nederland gebeld toen ze een endocrinoloog 
werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht te spreken kreeg. 
De arts vertelde haar dat hĳ  zich kon voorstellen dat ze anderen zou willen 
spreken, maar dat dit moeilĳ k ging omdat de anderen niet op de hoogte 
waren van hun conditie. Hĳ  raadde haar aan op Internet te zoeken, omdat 
hĳ  wist dat in de Verenigde Staten wel lotgenotencontact bestond. Sophie 

(1999). Milton Diamond, “Pediatric Management of Ambiguous and Traumatized Genitalia,” 
Journal of Urology 162, no. 3 (Part 2) (1999). ; Milton Diamond and Kenneth Kipnis, “Pediatric 
Ethics and the Surgical Assignment of Sex,” in Intersex in the Age of Ethics, ed. Alice Duromat 
Dreger (Hagerstown: University Publishing Group, 1999).; Milton Diamond and Keith H. Sig-
mundson, “Management of Intersexuality: Guidelines for Dealing with Persons with Ambiguous 
Genitalia.,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 151 (1997), Milton Diamond and Keith 
H. Sigmundson, “Sex Reassignment at Birth: A Long Term Review and Clinical Implications,” 
Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 150 (1997).
138 Veldwerkgesprekken 2003-2010 AISNederland
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liet haar adres achter in geval hĳ  meer zou horen. En inderdaad een week 
later, kreeg ze een receptenpapiertje opgestuurd. Erop geschreven was de 
mededeling dat een lotgenotenorganisatie in oprichting was. Ze kreeg het 
adres van een van de oprichtsters om contact op te kunnen nemen. Het 
was het jaar 2000.

De vrouwen die Sophie nu teruggevonden had, hadden elkaar toevallig 
ontmoet in Engeland tĳ dens een bĳ eenkomst van de Androgen Insensitivity 
Syndrome Support Group (AISSG).139 Zĳ  waren naar Engeland uitgeweken 
omdat het hen ook niet lukte hun artsen over te halen hen met lotgenoten in 
contact te brengen. De reden die zĳ  hadden gehoord, was dat andere vrou-
wen niet op de hoogte waren van de details van hun conditie. In Engeland en 
de Verenigde Staten bestonden wel al organisaties zoals genoemd de AISSG, 
maar ook ISNA, Bodies Like Ours en AISPeople. Omdat deze Nederlandse 
vrouwen niet opgaven, werd in 2001 AISNederland opgericht: “AISNederland 
komt op voor de belangen van vrouwen en meisjes met het androgeen 
ongevoeligheid syndroom, gonadale dysgenesie, leydigcelhypoplasie, echt 
hermafroditisme, 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase en 5-alfa reductase 
defĳiciëntie.”140 Een belangrĳ ke doelstelling van de vereniging luidde: “Het 
verminderen van de geheimhouding, het stigma en taboe rondom AOS en 
aanverwante aandoeningen, door het aanmoedigen van artsen, ouders en 
maatschappĳ  om meer open te zĳ n.”141

Met behulp van een betrokken psycholoog en een endocrinoloog die van 
gedachten waren veranderd over de geheimhouding, werden hen bekende 
en al voorgelichte vrouwen met XY-geslachtsvariaties aangeschreven. Dit 
leverde een handje vol lotgenoten op. Maar toen in 2003 enkele vrouwen 
in de openbaarheid traden met het televisieprogramma Vinger aan de 
Pols, konden veel meer vrouwen zich aansluiten.142 Overigens, een van de 
jongere vrouwen werd met klem afgeraden op TV te komen. Haar psycholoog 
meende dat voor haar openheid zeer negatieve gevolgen zou hebben. Ze 
raadde nadrukkelĳ k aan een sluier te dragen en haar stem te vervormen. 
Dit heeft ze echter geweigerd.143

139 Veldwerkgesprek, ontmoeting met de oprichters van AISNederland mei 2001
140 www.aisnederland.nl De vereniging is vooralsnog alleen voor vrouwen met AOS, mannen 
zoals Bart hebben zich nog niet voor lotgenotencontact gemeld.
141 www.aisnederland.nl
142 AVRO Vinger aan de Pols uitzending 3 december 2003, Roelien Wierstra, “Van Binnen Man,” 
De Telegraaf, 3 december 2003. 
143 Veldwerkgesprekken met oprichters en bestuur AISNederland (Nu DSDNederland) en 
prolonged engagement tot 2014.
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Op de website van AISNederland schreef de toenmalige voorzitter: “In 
het verleden adviseerden artsen deze aandoeningen geheim te houden 
voor de rest van de familie en ook de vrouwen zelf kregen vaak niet te 
horen wat er met hun lichaam aan de hand was. Hoewel tegenwoordig 
veel in de behandeling verbeterd is, zĳ n er nog steeds veel vrouwen die 
niet weten dat ze AOS of een aanverwante aandoening hebben. Als later bĳ  
medisch onderzoek, bĳ voorbeeld naar infertiliteit, blĳ kt dat de vrouw XY-
chromosomen heeft, komt de klap des te harder aan. Door de gepropageerde 
geheimzinnigheid in het verleden, durven veel vrouwen nog steeds niet aan 
anderen te vertellen dat ze AOS hebben.”144

Veel vrouwen waren woedend toen ze zich realiseerden dat zĳ  zo lang wa-
ren voorgelogen.145 Sommigen richtten hun boosheid op hun artsen, anderen 
op hun ouders. Marianne zegt hierover: “Op de lotgenotenbĳ eenkomsten 
waren heel veel mensen heel boos en hadden heel veel woede over hoe het 
gegaan is. Ik heb minder woede over het handelen van de artsen gehad, 
maar veel meer over hoe mĳ n ouders het hadden aangepakt. In tegenstelling 
tot andere ouders vonden zĳ  het te ingewikkeld en besloten het er maar 
niet over hebben.”146 Alle vertellers ervoeren het als een opluchting dat ze 
nu eindelĳ k wisten wat ze hadden en dat ze het ook aan anderen konden 
vertellen. Ook al werd het praten erover nog vaak als gecompliceerd ervaren. 
Bĳ voorbeeld door Katja: “Pas de laatste tien jaar slaag ik erin om het met 
droge ogen aan iemand te vertellen. En ik doe het ook minder. Maar de 
behoefte blĳ ft. Ik heb een vrĳ  grote vriendenkring en de helft weet het niet. 
Maar het is als overkokende melk. Er zĳ n momenten dat ik er van stik en 
er over moet praten. Soms heb ik het gevoel dat ik overkook, en dat ik het 
kwĳ t moet. Ik moet het vertellen.”147

Voor alle vertellers was het moeilĳ k de ondertussen vergaarde kennis te 
beheren. Aan wie vertel je wat en aan wie wat niet. Marianne legt het als 
volgt uit “Mĳ n eerste psycholoog had nooit gezegd dat ik het niet mocht 
vertellen. Ze heeft het bĳ  mĳ  gelaten en ik was zo naïef dat ik het niet durfde 
te doen in de angst afgewezen te worden. Ik vond mezelf ook heel vreemd. 
En mĳ n supervisor van mĳ n werk zei: ‘Je hoeft toch niet alles te vertellen. 
Je kunt ook zeggen dat je chromosomen een beetje raar zĳ n.’ Meerdere 
mensen zeiden dat ik het niet moest vertellen. Maar toen zei iemand: ‘Ga 
het maar vertellen. Waarom zou je het niet tegen iedereen zeggen? Daar 

144 www.aisnederland.nl 
145 Veldwerkgesprekken met oprichters en bestuur AIS/DSDNederland
146 Heesch, Levensverhaal Interview Marianne 23 Juni /24 Juli.
147 Heesch, Levensverhaal Interview Katja, 12 September.
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is toch niks mis mee en daar kan jĳ  toch niets aan doen. Je kunt het toch 
gewoon vertellen. Van alles een geheim maken, dat is niet goed voor je.’ En 
toen ben ik het echt veel gaan vertellen aan iedereen en dat gaf een enorme 
ruimte en iedereen aan wie ik het vertelde die reageerde heel erg goed.”148

Marianne vindt het, net als de andere vertellers, moeilĳ k om aan anderen 
haar geslachtsvariatie uit te leggen. Met name omdat voor leken die “XY-
chromosomen” onveranderlĳ k als mannelĳ k wordt geïnterpreteerd. Om 
van de met mannelĳ kheid verbonden symboliek van de “XY” metafoor af te 
komen, schreef AISNederland al op haar website: “It’s in the genes, stupid!” 
(het zit in de genen, domkop). Genetici en wetenschapsfĳ ilosofen wĳ zen al 
sinds de jaren 1980 op dat chromosomen het geslacht niet bepalen, maar de 
genen.149 Maar de metafoor blĳ kt hardnekkig. In 2006 meende Slĳ per nog 
steeds dat vrouwen met XY-chromosomen een vrouwelĳ k genderidentiteit 
hebben, maar toch ook “mannelĳ ke genen”.150 Vertrouwend op de kennisa-
symmetrie karakteriseert ze de geslachtsvariatie als “aangeboren afwĳ king” 
waar de vrouwen met “testikels” aan “lĳ den”.151 “Uit onderzoek bleek dat 
Ankie geen baarmoeder heeft, geen eierstokken, een te korte en te ondiepe 
vagina en dat zĳ  testikels in haar buik heeft en dat haar chromosomen 
patroon mannelĳ k (XY) is.”152

Desalniettemin bestaat er geen wetenschappelĳ ke consensus over de 
genetische geslachtsdeterminatie. De geslachtschromatine, de geslachts-
chromosomen, XX en XY, het SRY-gen, TDF-gen en ook het DAX-gen blĳ ken 
geen doorslaggevende factor te zĳ n voor de mannelĳ ke of vrouwelĳ ke 
ontwikkeling van een foetus. Desondanks worden de pars pro toto’s “XX” en 
“XY” of totum pro parte “de genen” in de praktĳ k nog steeds essentialistische 
waarde toegekend.153

In het overdragen en vertalen van genetische kennis gaan de nuances 
verloren. Vandaar dat het bĳ geloof in “XX” en “XY” metonymia nog steeds 
wĳ d verbreid is. De Franse wetenschapsfĳilosoof Bruno Latour beschrĳ ft hoe 
complexe en instabiele wetenschappelĳ ke observaties voor leken vertaald 

148 Heesch, Levensverhaal Interview Marianne 23 Juni /24 Juli.
149 Zie ook: Sarah S. Richardson, Sex Itself: The Search for Male and Female in the Human Genome 
(London, Chicago: The University of Chicago Press, 2014), Sarah S. Richardson, “Sexing the X: 
How the X Became the “Female Chromosome”,” Signs 37, no. 4 (2012).
150 F Slĳ per, “Vrouwelĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen,” in In Den Beginne Was 
De Vrouw, Psychoanalytische Inzichten Ten Aan Zien Van De Vrouwelĳ ke Identiteit, ed. Margit 
Deben-Mager and Annelies Verheugt-Pleiter (Assen: Van Gorcum, 2006).
151 Ibid.
152 Ibid. p. 45
153 Pars pro toto is een metonymisch stĳ lfĳ iguur waarin maar een deel van het geheel naar het 
geheel verwĳ st. 
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worden naar stabiele en simpele feiten. Het proces van het begrĳ pelĳ k 
en ondubbelzinnig voorstellen van de difffuse en complexe observaties, 
opgedaan in het genetisch laboratorium, vergelĳ kt Latour daarom met 
het sluiten van een zwarte doos. In de doos wordt de niet verklaarbare en 
tegenstrĳ dige informatie opgeslagen, zodat de wetenschappelĳ ke kennis 
als eenduidig en logisch gepresenteerd kan worden.154

De Amerikaanse wetenschapsfĳ ilosoof Joan Fujimura voegt daaraan toe 
dat genetici tĳ dens hun observaties soms onverklaarbare dingen tegen-
komen die ze uit hun conclusies wegfĳ ilteren.155 De onderzoeken die het 
SRY-gen als de geslachtsdeterminant aanwĳ zen overtuigen bĳ gevolg niet.156 
Bĳ  een van die proeven bĳ voorbeeld, hadden van de elf transgenetische 
muizen met XX-chromosomen maar drie matige vermannelĳ king. Bĳ  deze 
drie werden onderontwikkelde testes en ambigue genitaliën beschreven. 
Toch luidde de conclusie dat juist die muizen “normaal” mannelĳ k waren, 
voornamelĳ k omdat ze probeerden met de vrouwtjes te paren. De acht 
muizen die ondanks dat hun sry-gen “aan” stond, geen tekenen van verman-
nelĳ king of mannelĳ k gedrag vertoonden werden gek genoeg als bizar en 
afwĳ kend bestempeld. Het SRY-gen kan daarom volgens Fujimura niet als 
hoofdschakelaar van de geslachtelĳ ke ontwikkeling aangewezen worden. 
Zĳ  stelt voor de geslachtelĳ ke ontwikkeling van de mens te zien als et 
resultaat van complexe gencombinaties, gentranslocaties, geninteracties, 
en de interactie van de genen met verschillende proteïnen, en vele andere 
factoren van cellulaire processen die in de systeembiologie worden onder-
zocht en beschreven.157

Alle inspanningen van AISNederland en alle nieuwe genetische ken-
nis ten spĳ t, bleek in de Nederlandse klinische praktĳ k het geheimhou-
dingsprotocol vervangen door een protocol waarin onder begeleiding van 
artsen stapsgewĳ s, naar gelang leeftĳ d, informatie wordt ontsloten door 
de ouders. Een team onder leiding van Nederlandse kinderendocrinoloog 
Stenvert Drop formuleerde dit in 2001 als volgt: “Ouders krĳ gen van ons een 

154 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society 
(cambridge: Havard University Press, 1987). Zie ook hoofdstuk 2.
155 “awkward surplus”
Fujimura, ““Sex Genes”: A Critical Sociomaterial Approach to the Politics and Molecular Genetics 
of Sex Determination.”
156 In de genetica wordt dit gen bĳ  mensen met hoofdletters aangeduid, SRY en bĳ  dieren met 
kleine letters, sry. Ibid.
157 Ibid.
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schriftelĳ ke leidraad om hun kind in begrĳ pelĳ ke termen in te lichten.”158 
Nog steeds werd aangeraden kennis over de XY-geslachtschromosomen 
achter te houden: “De informatie is vrĳ wel volledig, met uitzondering van 
die over het chromosoompatroon, waarover later wordt verteld, rond het 
zestiende jaar of daarna.”159 Het stapsgewĳ s verschafffen van informatie 
houdt in dat de opgroeiende kinderen geen contact kunnen maken met 
lotgenoten of informatie op internet kunnen opzoeken. Drop erkent dit ook 
maar legt de verantwoordelĳ kheid daarvoor bĳ  de ouders. “De toenemende 
behoefte aan contact van adolescenten met anderen over hun aandoening 
en het gebruik van internet leidt er voor sommige ouders toe dat zĳ  hun 
dochter op een jongere leeftĳ d inlichten.”160 Maar in 2006 herhaalt Slĳ per 
weer van dat ouders zoiets niet aankunnen: “Voor ouders is dit naar mĳ n 
mening een onmogelĳ ke opgave, zĳ  hebben maar twee referentiekaders tot 
hun beschikking: het mannelĳ ke en het vrouwelĳ ke en zullen daaruit een 
keuze maken: onbewust, bewust, openlĳ k of verborgen.”161

Over het inlichten van de vrouwen die onder het geheimhoudingsproto-
col opgroeiden werd in medische publicaties niets vermeld. Deze vrouwen 
ontdekten de achtergehouden kennis vaak per toeval. Velen van hen pas in 
2003 toen zĳ  het televisieprogramma Vinger aan de Pols zagen en zichzelf 
herkenden in de verhalen van de vrouwen van AISNederland.162 Maar helaas 
bleek door het achterhouden van informatie weer andere psychische proble-
men te zĳ n ontstaan. Zo bleek de onmogelĳ kheid om met anderen over hun 
conditie te kunnen praten, de vrouwen te isoleren. Ze praatten met niemand 
over hun twĳ fels, ook niet met hun ouders, hun artsen en zelfs niet met 
broers of zussen met dezelfde conditie. Gevoelens van geheimzinnigheid, 
schaamte en isolatie kenmerken de herinneringen van de vertellers in dit 
hoofdstuk van de jaren veertig tot op de dag van vandaag.

158 S.L.S. Drop et al., “De Diffferentiaaldiagnose En Behandeling Van Meisjes Met Het 46xy-
Karyotype En Ondervirilisatiesyndroom,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 145, no. 14 
(2001). P. 669
159 Ibid. P. 699
160 Ibid. p. 669. Zie ook: Froukje M. E. Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital Deve-
lopment Assigned the Female Sex: Parent Counseling,” Journal of Sex Education and Therapy 
20, no. 1 (1994), Slĳ per et al., “Androgen Insensitivity Syndrome (Ais): Emotional Reactions of 
Parents and Adult Patients to the Clinical Diagnosis of Ais and Its Confĳ irmation by Androgen 
Receptor Gene Mutation Analysis.”
161 Slĳ per, “Vrouwelĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen.” p. 48
162 Veldwerkgesprekken AIS/DSDNederland
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7.9 1940-2012 Basiskennis is onontbeerlĳ k

Om tot een analyse te komen van hoe XY-geslachtsvariaties gekend worden, 
heb ik de kennis uit de medische narratieven en levensnarratieven vanaf 
1940 laten interfereren. Wat duidelĳ k wordt, is, dat artsen gebruikmakend 
van een kennisasymmetrie informatie over het geslachtschromosomenpa-
troon en de testiculaire gonaden geheim dachten te kunnen houden. Maar 
met elkaar spraken ze wel van “castratie” en “testikels”. Het achterhouden 
van de testiculaire aard van de gonaden vroeg, met het oog op de verwĳ -
dering ervan, om creativiteit. Vaak werden de testiculaire geslachtsklieren 
aangeduid als verkleefde eierstokken, of met de neutrale omschrĳ ving 
“gonaden”. In één geval leek het of de behandelaars in hun eigen verzinsel 
waren gaan geloven toen zĳ  testiculair weefsel in “eierstokken” vermeldden 
in het patiëntendossier van een van de vertellers. Voor het verhullen van 
de XY-chromosomen werd genetische kennis net iets anders voorgesteld. 
Gebruikmakend van de inherente contingentie van de genetica, werd de 
vrouwen verteld dat van hun tweede X-chromosoom iets afgebroken was. 
Het verbaast dat de onderontwikkelde gonaden en het geslachtschromo-
somenpatroon “XY” in het medisch vertoog een eenduidige mannelĳ ke 
kwalifĳ icatie bleven behouden. De kennistoename in de genetica en de 
endocrinologie ondersteunde dat niet meer.

In het medisch discours werd verondersteld dat het geheimhoudingspro-
tocol psychische verwarring over de vrouwelĳ k genderidentiteit kon voor-
komen. Maar de levensnarratieven laten zien dat de geheimzinnigheid juist 
verwarring, woede, angst en isolatie veroorzaakte. Het idee dat het hebben 
van XY-chromosomen en onderontwikkelde testiculaire gonaden zo erg 
was dat je het zelf niet mocht weten, motiveerde het taboe op de geslachts-
variaties van de vertellers. De medische normalisering van de vrouwelĳ ke 
gender, gebaseerd op verouderde genetische kennis, veroorzaakte schaamte 
en leidde vaak tot een vertrouwensbreuk met de betrokken artsen en ouders.

Bovendien faalde het geheimhoudingsprotocol herhaaldelĳ k, omdat de 
vertellers zich herkenden in beschrĳ vingen van hun conditie in de media, 
door vergissingen van behandelaars en ander toeval. De achtergehouden 
kennis werd in alle gevallen vermoed en later ook achterhaald. Bĳ  de ontslui-
ting van de geheimen in hun buik, realiseren de vrouwen zich hoe negatief 
de psychische druk van het verborgen moeten houden anders te zĳ n voor 
hen was geweest. Voor veel vrouwen volgde een tĳ d waarin ze een enorme 
behoefte ervoeren het van de daken te schreeuwen. Maar vaak werd deze 
behoefte gevolgd door dilemma’s over aan wie zĳ  het wel wilden vertellen 
en wie niet. Ook vonden de vertellers het moeilĳ k te bepalen wat ze precies 
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konden vertellen en waren zĳ  bang voor hoe de omgeving zou reageren. Het 
gevolg was dat, ondanks dat vrouwen met XY-geslachtsvariaties een zeer 
hoge mate van zelforganisatie kennen, het doorbreken van het taboe op als 
mannelĳ k geïnterpreteerde aspecten in een vrouwenlichaam moeizaam 
bleek.

Toch zĳ n alle vertellers het er over eens dat de basiskennis van hun 
conditie onontbeerlĳ k is om het een plek te geven in hun leven en bĳ  het 
accepteren van de onvruchtbaarheid en het ‘anders zĳ n’. Bovendien is goede 
medische zorg alleen mogelĳ k met de juiste kennis. Veel van de vertellers en 
hun lotgenoten kampen met botontkalking en of chronische vermoeidheid. 
Beide verschĳ nselen kunnen een gevolg zĳ n van de ongevoeligheid voor 
androgenen, of van de verwĳ dering van de gonaden. Er is juist een tekort aan 
medisch lange-termĳ n-onderzoek naar de mogelĳ ke gezondheidsrisico’s 
van XY-geslachtsvariaties en/of het verwĳ deren van gonaden.

Het blĳ ft ook daarom wonderbaarlĳ k dat de klinische praktĳ k tot 2001 
aan het geheimhoudingsprotocol bleef hangen en het maar schoorvoe-
tend en ook maar ten dele opgaf. Bovendien werd de ophefffĳ ing van het 
geheimhoudingsprotocol niet gemotiveerd door veranderingen in de 
medische ethiek, of een mentaliteitsverandering jegens genderopposities. 
De toegang tot Internet speelde een grotere rol bĳ  het leren kennen van XY-
geslachtsvariaties door de vertellers. Het afrekenen met de geheimhouding 
in Nederland werd uiteindelĳ k voornamelĳ k in gang gezet door een klein 
groepje vrouwen dat niet opgaf en elkaar bleef zoeken.
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VIII Discussie en conclusie
“Ik ben degene die ermee moet leren leven”

Een conditie is meestal maar één hoofdstuk in je leven. Maar niet voor deze mensen. 
Omdat het geheim moest blĳ ven beheerste het hun hele leven. (Tineke Abma)163

8.1 Inleiding: Het glinsterende kielzog dat ze achterlieten 
richting vergetelheid

In 1978, nu bĳ na veertig jaar geleden, deed de Franse fĳ ilosoof Michel 
Foucault een oproep de verhalen van mensen met een geslachtsvariatie 
terug te vinden. “Ze moeten gezocht worden in de kracht waarmee zĳ  zich 
afzonderden. Ze moeten terug gevonden worden in de momentopname van 
het glinsterende kielzog dat ze achterlieten richting vergetelheid, daar waar 
niets zich meer laat navertellen, waar al het noemenswaardige verloren is.”164

De oproep staat op de achterflap van het dagboek van de Franse Hercu-
line Barbin (1838-1868) dat hĳ  opnieuw uit liet geven. Foucault was Barbins 
memoires tegengekomen in een negentiende-eeuws medisch-forensische 
publicatie van de bekende Franse arts Aguste Tardieu.165 Na Barbins zelf-
moord waren de memoires interessant voor Tardieu en zĳ n collega’s omdat 
Barbin als “hermafrodiet” was herkend. Barbin was opgegroeid als meisje, 
maar in de puberteit was er vermannelĳ king opgetreden. Met toestemming 
van een arts was daarna middels het misslagartikel in de Franse Code Civil 
het juridische geslacht veranderd.

Foucault gaf de memoires, buiten een medisch context om, opnieuw uit 
om het levensverhaal niet verloren te laten gaan.166 Hĳ  hoopte dat die men-

163 Persoonlĳ ke correspondentie met zorgethicus en promotor van dit proefschrift Tineke 
Abma.
164 Il faudrait les saisir dans la force du mouvement qui les sépare; Il faudrait retrouver le sillage 
instantané et éclatant qu’elles ont laisse lorsqu’elles se sont précipitées vers une obscurité ou 
‘ça ne se raconte plus’ et ou toute « renommée » est perdue. Michel Foucault, Herculine Barbin 
Dite Alexina B. (Saint Almond: Éditions Gallimard, 1978).
165 Aguste Tardieu, “Histoire Et Souvenirs D’alexina B.,” in Question Médico-Légale De L’identité 
Dans Ses Rapports Avec Les Vices De Conformation Des Organes Sexuels, Contenant Les Souvenirs 
Et Impressions D’un Individu Dont Le Sexe Avait Été Méconnu (Paris: J.-B. Ballière et Fils, 1872).
166 Foucault, Herculine Barbin Dite Alexina B, Michel Foucault, Herculine Barbin, Being the 
Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century Hermaphrodite, trans. Richard McDougall 
(New York: Colophon, 1980), Michel Foucault, Herculine Barbin. Mĳ n Herinneringen, trans. Kees 
Jongenburger (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982).
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sen die niet konden voldoen aan de binaire genderopposities niet vergeten 
zouden worden. Helaas waren mensen zoals Herculine Barbin in de jaren 
1970 echter al lang aan het zicht onttrokken door het “optimale-gender-
voor-opvoeding-protocol” dat in de jaren 1950 was ontstaan.167 Mensen 
zoals Herculine Barbin werden in deze decennia als genezen beschouwd 
na gendertoewĳ zing, eventuele chirurgische en hormonale interventies en 
het achterhouden van informatie daarover. Ze werden geacht hun geheim te 
bewaren. Voor hun verhaal was geen plaats. Geen nieuws was goed nieuws.

Ook toen ik het veldwerk voor dit onderzoek in 2002 begon waren mensen 
met geslachtsvariaties niet in het Nederlandse publieke domein terug te 
vinden. Sterker, de Nederlandse vertaling van het dagboek van Barbin was 
nog steeds het enige getuigschrift van hun bestaan. Juist de afwezigheid 
van hun verhalen was aanleiding voor dit onderzoek. Een probleem was 
hoe deze mensen terug te vinden. Welk kielzog kon ik volgen? Waarheen 
hadden zĳ  zich “richting vergetelheid gespoed”? De medisch wetenschap 
had wel steeds melding gemaakt van hun bestaan in publicaties over hun 
geslachtsvariaties. Maar zĳ  zelf kwamen daarin niet aan het woord en op 
afbeeldingen waren hun ogen afgedekt met balkjes. Maar ook al waren 
verscheidene Nederlandse artsen wel geïnteresseerd in sociocultureel lange-
termĳ nonderzoek naar de gevolgen van medisch ingrĳ pen, ze konden mĳ  
in begin jaren 2000 niet verder helpen. Een eerste probleem was, dat de 
mensen uit het oog waren verloren in de overgang van kindergeneeskunde 
naar volwassenengeneeskunde. Ten tweede wisten de mensen zelf niet wat 
ze hadden omdat zĳ  waren opgegroeid met het “optimale-gender-voor-
opvoeding-protocol”. Zĳ  konden niet benaderd worden omdat ze ontwetend 
waren. En ten derde: artsen konden mĳ , vanwege het beroepsgeheim, niet 
met hen in contact brengen. Een constructie waarbĳ  ik, via de betrokken 
artsen, mĳ n gegevens aan hen verstrekte, bleek ook niet wenselĳ k.

Wat het terugvinden van Nederlanders met een geslachtsvariatie ook 
bemoeilĳ kte was de kennisasymmetrie tussen artsen en ‘niet-artsen’. 
Het terugvinden van mensen met een geslachtsvariatie was een Catch-22 
situatie omdat zĳ  hun conditie niet kenden onder gangbare termen zoals 
“intersekse”. Sommigen kenden alleen verouderde termen, als “pseudo 
hermafrodiet” en “testiculaire feminisatie”. Zonder kennis van het Engels, 
een medisch woordenboek en zonder een abonnement op een universiteits-
bibliotheek was en is de medische kennis niet toegankelĳ k. Op internet zĳ n 
alle artikelen wel terug te vinden, maar zonder aanstelling of inschrĳ ving 

167 Ieuan A. Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders,” 
Archives of Disease in Childhood 91, no. 7 (2006).
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aan een universiteit, kunnen alleen de uitreksels gelezen worden. Sommige 
mensen met een geslachtsvariatie konden zichzelf daarom niet anders 
zien dan “ziek” en “patiënt” en konden alleen in onbestemde medische 
termen hun verhaal vertellen. Zĳ  waren zichzelf gaan zien als onderdeel 
van een geheime groep “patiënten”. Zo stuurde de Nederlandse Klinefelter 
Vereniging bĳ voorbeeld jarenlang het ledenblad rond in blanco enveloppen.

Tĳ dens het veldwerk en participerende observatie, kwam ik uiteindelĳ k 
wel in contact met mensen met een geslachtsvariatie. Eenmaal gevonden, 
vertelden zĳ , hetzĳ  anoniem, graag hun verhaal. Veel vertellers hoopten 
dat hun verhaal zou bĳ dragen aan openheid, aan emancipatie en aan het 
doorbreken van taboes. Geen geheimen en geen schaamte meer. Zĳ  hoopten 
meer te weten te komen over zichzelf, buiten de medische context. “Ik ben 
degene die ermee moet leren leven!” zei mĳ n allereerste verteller, Lisette 
al in 2003. Via haar, via kennissen, vrienden, door mĳ n veldwerk en ook 
bĳ  toeval, vond ik steeds meer mensen. Zĳ  vonden ook steeds vaker elkaar 
en later vonden zĳ  ook mĳ . Mĳ n hoop is nu dat dit proefschrift bĳ draagt 
aan het navertellen van al “het noemenswaardige”, al “het illustere” aan 
het leven met een geslachtsvariatie. Hun verhalen glinsterden van nieuwe 
kennis, van hoop het taboe te doorbreken. Het opgeven van geheimen en 
het terug vinden van je stem, je verhaal en jezelf, je illustere zelf.

In dit laatste korte concluderende hoofdstuk ga ik in op de belangrĳ kste 
bevindingen van mĳ n onderzoek. Ik zal uiteenzetten wat we nooit meer 
mogen vergeten. Ik zal in de volgende paragraaf kort laten zien welke norma-
tieve discoursen herkenbaar werden na de interferentie van medische- en 
ervaringskennis. Vervolgens zal ik ingaan op hoe voor de verschillende 
geslachtsvariaties ook weer verschillende nieuwe inzichten boven kwamen. 
Dan zal ik het meest uitdagende inzicht dat uit dit onderzoek naar voren 
kwam, belichten: er valt niets te winnen met een geheim. Afsluitend laat 
ik zien wat de implicaties van de onderzoeksresultaten zĳ n voor het leven 
met een geslachtsvariatie.

8.2 De thema’s van de analyse: kennis en keuzen

Het geluk en welzĳ n van kinderen die geboren werden met een geslachts-
variatie, werd vanaf ongeveer de jaren vĳ ftig van de twintigste eeuw een 
opdracht voor de westerse geneeskunde. Ervan uitgaande dat het onmo-
gelĳ k was een identiteit te ontwikkelen zonder eenduidige oppositionele 
mannelĳ ke of vrouwelĳ ke “aanwĳ zers”, werd getracht hun geseksueerde 
lichamelĳ ke kenmerken chirurgisch en of hormonaal te manipuleren. 
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Medische interventies dienden te voorkomen dat het kind gestigmatiseerd 
of verstoten zou worden door de omgeving of de ouders. Het doel was een 
zo “normaal”, lees heteronormatief, mogelĳ ke psychoseksuele ontwikkeling 
te stimuleren en daarmee de kans op een genderdysforie te minimaliseren.

De centrale vraag in dit onderzoek was op basis van welke kennis in het 
verleden keuzen werden gemaakt in de medicalisering van geslachtsva-
riaties en hoe deze geëvalueerd kon worden. Het doel van dit onderzoek 
was inzicht te vergaren in de epistemologische en ethische dilemma’s die 
voortkwamen en -komen uit de pathologisering van geslachtsvariaties. 
Om meer contextueel inzicht te verkrĳ gen, vroeg ik me af hoe geslachts-
variaties in Nederland gekend werden in de medische narratieven en in de 
levensnarratieven van ervaringsdeskundigen. Het was daarbĳ  van belang 
te weten te komen hoe in Nederland kennis over geslachtsvariaties werd 
uitgewisseld, toegewezen, toegeëigend, ontzegd, geweigerd, verzwegen, 
vergeten en verteld in de asymmetrische verhoudingen van medische 
kennis en ervaringskennis.

Omdat de levens van de vertellers beïnvloed waren door de voorhanden 
zĳ nde medische kennis en daarop gebaseerde keuzen voor medisch in-
terventies, besloot ik de verhalen te analyseren in relatie tot de medische 
publicaties over hun geslachtsvariaties. Door het herschikken en inter-
fereren van de kennis uit de levensverhalen met de kennis uit medische 
narratieven ontstond een meervoudig perspectief. Zo werd duidelĳ k 
dat medische interventies in geval van geslachtsvariaties verantwoord 
werden in een asymmetrisch kennisnetwerk dat doordrongen was van 
paradoxale boodschappen. Kennisproducties en kennisnetwerken rondom 
geslachtsvariaties waren dan wel contingent, maar niet waardevrĳ . De 
onderliggende ideologie die de paradigmaverschuivingen, vergissingen 
en accommodaties in gang zette, was en is hoofdzakelĳ k normatief. Met 
name in de narratieven rondom schaamte waren de normatieve implicaties 
te herkennen. In hoofdstuk drie laat de literatuurtheoretsiche analyse 
zien, dat vĳ f normatieve discoursen de schaamte informeerden: binaire 
genderopposities, voortplantingsimperatief, heteronormativiteit, homofobie 
en het coïtale imperatief.

Het eerst genoemde discours, het discours van gender als binaire op-
positie, was te herkennen in medische beschrĳ vingen van geslachtsvariaties 
als “afwĳ king”, “misvorming” en “abnormaal”.168 Een man is precies dat 
wat een vrouw niet is. Een mannenlichaam is tegenovergesteld aan het 

168 Zie bĳ voorbeeld zelfs in 2005 nog :Slĳ per 2005 in: In den beginne was de vrouw. en in 2010: 
Sybren P. Rynja, Laetitia M.O. de Kort, and Tom P.V.M. de Jong, “Urinary, Sexual, and Cosmetic 

PROEF 1



DISCUSSIE EN CONCLUSIE 319

vrouwenlichaam. Een man heeft geen borstvorming omdat een vrouw die 
al heeft. Een vrouw heeft horizontale schaambeharing en een man een 
verticaal schaambeharingpatroon. Echter, geslachtelĳ ke kenmerken van 
mannen en vrouwen variëren én overlappen.169

Het tweede discours waarbinnen geslachtsvariaties gemarginaliseerd 
raakten is te omschrĳ ven als het discours van het voortplantingsimperatief. 
Het idee dat mensen op aarde zĳ n om zich voort te planten, maakt alle 
niet-vruchtbare lichamen, alle niet op de voortplanting gerichte activiteiten 
overbodig. Vaak hoorde en las ik die uitspraak dat een geslachtsvariatie 
“een foutje van de natuur” was. Echter, zo een beperkt structuralistisch 
interpretatiekader kan nooit recht doen aan de complexiteit van het leven, 
de liefde en het opvoeden van kinderen. Het idee dat de menselĳ ke natuur 
alleen op egocentrisme en zelfbehoud is gericht doet geen recht aan het 
leven van de vertellers, aan hun altruïsme, hun humor en de samenstelling 
van hun families en gezinnen.170

Het derde is het discours van de heteronormativiteit. Bĳ  mensen met 
een geslachtsvariatie waarvan men niet wist bĳ  de geboorte of zĳ  jongen 
of meisje waren, kwam soms ook de vraag naar boven of zĳ  wel hetero-
seksueel zouden zĳ n. De opvatting over heteroseksualiteit is namelĳ k 
afhankelĳ k van het discours van binaire opposities, je bent aangetrokken 
tot het “tegenovergestelde” geslacht. Wat als je geslachtelĳ ke kenmerken 
niet “tegenovergesteld” zĳ n? In daad en woord probeerden artsen ouders 
gerust te stellen met de mededeling dat hun kinderen later “gewoon” hete-
roseksueel zouden worden.171 Ook al werd homoseksualiteit in 1972 offfĳ icieel 
niet meer als geestesziekte gezien, in medische publicaties blĳ ft duidelĳ k 
dat homoseksualiteit niet de meest gewenste ontwikkeling is. Hierin is het 

Results after Puberty in Hypospadias Repair: Current Results and Trends,” Current Opinion in 
Urology 22, no. 6 (2012).
169 Zie ook: Margriet van Heesch, “Do I Have XY Chromosomes?” in Critical Intersex, ed. Morgan 
Holmes, Queer Interventions (Farnham: Ashgate, 2009). Sarah S. Richardson, Sex Itself: The Search 
for Male and Female in the Human Genome (London, Chicago: The University of Chicago Press, 
2014).
170 Gavin Miller, “A Wall of Ideas: The ‘Taboo on Tenderness’ in Theory and Culture,” New 
Literary History 38 (2007). Eve Kosofsky Sedgewick, Tendencies (London: Routledge, 1994), Eve 
Kosofsky Sedgwick, “How to Bring Kids up Gay: The War on Efffeminate Boys,” in Curiouser. On 
the Queerness of Children, ed. Steven Bruhm and Natasha Hurley (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2004).
171 “Parents will feel reassured when they know that their daugther can develop heterosexuality, 
just like other children (...).” Froukje M. E. Slĳ per et al., “Neonates with Abnormal Genital 
Development Assigned the Female Sex: Parent Counseling,” Journal of Sex Education and Therapy 
20, no. 1 (1994). (p. 15)
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vierde discours van homofobie te herkennen. Homofobie manifesteert zich 
in de overtuiging of de angst dat een volwaardig liefdes- of gezinsleven niet 
opgebouwd kan worden zonder heteroseksuele oriëntatie.

Het vĳ fde, en laatste discours is het discours van het coïtale imperatief. 
Seks wordt alleen herkend als penetreren of gepenetreerd worden. Alle 
andere vormen van seksuele intimiteit zowel voor homoseksueel als hete-
roseksueel contact worden gemarginaliseerd en gedefĳinieerd als afwĳ kend. 
De gendertoewĳ zing hing af van de lengte van de penis en het “functione-
ren” ervan (lees; penetreren en staand plassen) op volwassen leeftĳ d.172 De 
claim dat de vagina bĳ  vrouwen met compleet androgeen ongevoeligheid 
syndroom “vaak onvoldoende diep” is, reduceert vrouwelĳ ke seksualiteit 
tot het gepenetreerd worden.173

De vĳ f discoursen informeerden de normatieve invullingen van gender, 
geslacht en seksualiteit waarmee medisch ingrĳ pen ingeval van geslachts-
variaties verantwoord werd. De normativiteit van de keuzen werd tot voor 
kort niet herkend. Het gevolg was dat mensen met een geslachtsvariatie 
zich richting vergetelheid spoedden. Zĳ  bogen het hoofd door schaamte, 
geheimen, taboe en stigma. In de volgende paragraaf zal ik ingaan op de 
nieuwe inzichten die voorkwamen uit het interfereren van medische kennis 
en ervaringskennis van 1940 tot 2012.

8.3 Sterke kanten en beperkingen van dit onderzoek

Alvorens de nieuwe inzichten die voortkwamen uit het onderzoek te pre-
senteren ga ik in op de zwakke en sterke kanten ervan. Het onderzoek naar 
de levenservaringen van Nederlanders met een geslachtsvariatie vroeg om 
verschillende redenen om onconventionele onderzoeksmethoden. Door de 
geheimhouding, het taboe, de schaamte en het stigma was er nagenoeg niets 
bekend over de populatie in Nederland. Om op een verkennende manier 
toch data te verzamelen is gekozen voor het verzamelen van levensverhalen, 

172 “The sex assignment criteria the team used were the length of the phallus‚ its capacity 
for reacting to testosterone stimulation (occasionally a trial of androgen treatment could be 
performed)‚ the extent to which the male external genitalia would be functional in adulthood, 
and the capacity of the body to virilize at puberty.” Froukje M. E. Slĳ per et al., “Long-Term 
Psychological Evaluation of Intersex Children,” Archives of Sexual Behaviour 27, no. 2 (1998).
(p. 132-133)
173 Froukje Slĳ per, “Vrouwelĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen,” in In Den Beginne 
Was De Vrouw, Psychoanalytische En Neurobiologische Inzichten Ten Aanzien Van De Vrouwelĳ ke 
Identiteit, ed. M.M. Deben-Mager and j.E. Verheugt-pleiter (Assen: Van Gorcum, 2006).
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medische publicaties, ingebed in veldwerk, participerende observatie en 
lange-termĳ nvalidatie. De verkregen data zĳ n met elkaar in chronologisch 
verband gebracht om tot inzichten te komen over hoe kennis aangaande 
geslachtsvariaties werd aangewend om keuzen omtrent medisch ingrĳ pen 
te maken. De gehanteerde methoden van dataverzameling en data-analyse 
hadden voordelen en beperkingen. Eerst zullen de tekortkomingen in de 
kennisverwerving van dit onderzoek besproken worden, om daarna de 
sterke kanten ervan te belichten.

Een eerste beperking is dat de ervaringen en verhalen van een beperkt 
aantal Nederlanders de basis is geweest voor het onderzoek. Een aantal van 
41 ervaringsdeskundigen voor allerlei verschillende geslachtsvariaties is niet 
uitputtend. Ook ontbreekt inzicht in de kennis en ervaringen van direct 
betrokkenen zoals ouders, broers en zussen, vrienden, geliefden, kinderen 
en verdere familie van mensen met een geslachtsvariatie. Welke rol speelden 
bĳ voorbeeld de ouders en hoe kĳ ken zĳ  nu aan tegen eventuele vroegtĳ dige 
onomkeerbare medisch ingrepen. Klopt het wel dat zĳ  de geslachtsvariatie 
van hun kind emotioneel niet aan kunnen?174

Een tweede beperking is dat mensen met geslachtsvariaties als mayer-
rokitanski-küster syndroom, turnersyndroom en geïsoleerde hypospadie 
niet specifĳ iek voor het levensverhalenonderzoek benaderd zĳ n. De reden 
was dat tĳ dens het verkennend veldwerkonderzoek in 2002-2003 medisch 
deskundigen aangaven dat deze variaties geen “intersekse condities” 
waren. Echter, ik heb de ervaringen van enkelen wel bestudeerd tĳ dens 
veldwerk en participerende observatie. In de lange-termĳ nvalidatie in de 
periode 2012-2014 werd duidelĳ k dat juist ook bĳ  deze condities stigma en 
taboe aanwezig zĳ n, ondermeer opgeroepen door chirurgische ingrepen 
en geheimhouding.175 Dit vraagt om nader onderzoek naar de specifĳ ieke 
ervaringen van mensen met turnersyndroom, mayer-rokitanski-küster 
syndroom en hypospadie.

174 Zie bĳ voorbeeld Slĳ per: “Voor ouders is dit naar mĳ n mening ene onmogelĳ ke opgave, zĳ  
hebben maar twee referentiekaders tot hun beschikking: het mannelĳ ke en het vrouwelĳ ke en 
zullen daaruit een keuze maken: onbewust, bewust, openlĳ k of verborgen.” F Slĳ per, “Vrouwe-
lĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen,” in In Den Beginne Was De Vrouw, Psychoanalytische 
Inzichten Ten Aan Zien Van De Vrouwelĳ ke Identiteit, ed. Margit Deben-Mager and Annelies 
Verheugt-Pleiter (Assen: Van Gorcum, 2006). p. 48
175 Veldwerk 2000-2003 onder andere bĳ  Emma Kinderziekenhuis AMC, VU genderkliniek en 
Sophia Kinderziekenhuis EUR. Veldwerk 2012-2014 onder andere participerende observatie bĳ  
Nederlands Netwerk Intersekse/DSD, hypospadie.nl, turnercontact en stichtingmrk.nl, frea.nl, 
turnercontact.nl
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In de kwalitatieve interviews met medische informanten, participerende 
observatie en veldwerk is geen inzicht verkregen in hoe artsen aankĳ ken en 
omgaan met praktĳ kkennis, die afwĳ kt van wat er in medische publicaties 
wordt geschreven. Ook is er slechts beperkt inzicht verkregen in de ethische 
dilemma’s waar de medische behandelaars zich mee geconfronteerd zien 
en waarvan geen melding in medische publicaties wordt gemaakt.176

Het herschikken en interfereren van medische en ervaringskennis in een 
historisch perspectief bood weinig aanknopingspunten voor een analyse 
van de verhalen in termen van genderindentiteitsontwikkeling. Het bleek, 
uitgaande van de levensverhalen, dat de zoektocht naar kennis om over 
stigma, schaamte en taboe heen te komen, veel belangrĳ ker was. Voor wie 
meer wil weten over het natuur/cultuur-debat kwam hier bedrogen uit. 
De aangeboren of aangeleerde aspecten van genderrolgedrag, genderiden-
titeit en seksualiteit bleken in de levensnarratieven van mensen met een 
geslachtsvariatie niet te leiden tot nieuwe theoretische inzichten, noch 
tot weerlegging of bevestiging van oude inzichten. Wat wel duidelĳ k werd 
was dat de vertellers genderidentiteit, gedrag en seksualiteit alleen konden 
begrĳ pen en uitleggen in de genoemde heteronormatieve discoursen. Dit 
onderzoek kan daarom wél een nieuw inzicht bieden in hoe de culturele 
normen voor genderopposities en heteronormativiteit in een medisch dis-
cours gereguleerd werden. Lichamen werden onder het mom van genezing 
middels correctieve chirurgie, hormoontherapie en geheimhouding in het 
keurslĳ f van normen voor mannelĳ kheid en vrouwelĳ kheid gepast.

Naast beperkingen heeft het onderzoek ook sterke kanten. De kennisa-
symmetrie doorbrekende methode van interfereren waarmee ongelĳ ksoor-
tige kennis werd verzameld en geanalyseerd, heeft namelĳ k ook voordelen 
gehad. Een belangrĳ k voordeel was dat het onderzoek niet-medisch, maar 
wel interdisciplinair was. Juist het narratieve karakter van het onderzoek 
won het vertrouwen van mensen met een geslachtsvariatie. Het gaf hen 
de mogelĳ kheid hun verhaal te doen, zonder de sociale druk van hun 
behandelaars of andere betrokkenen.

De kwalitatieve opzet van de dataverzameling gaf hen de tĳ d ook vragen 
te stellen, na te denken, te pauzeren en zonder tĳ dslimiet hun ervaringen 
te reconstrueren en te delen. Het woord was aan hen. Het onderzoek gaf 

176 De medische informanten deelden wel een kleine dilemma’s met mĳ , zoals gendertoewĳ zing 
in geval van paos, of hypospadie wel of niet onder de noemer DSD valt en dus wel of niet chi-
rurgisch ingegrepen mag worden. Er is wel inzicht te vinden in de publicatie van Amerikaanse 
artsen zoals Frader en Daaboul. Zie hoofdstuk 1. Joel Frader and et al., “Health Care Professionals 
and Intersex Conditions,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 158 (2004).
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ruimte aan de ervaringen en herinneringen van mensen die door schaamte 
en stigma te lang hadden gezwegen en hadden geleefd met een geheim. Hun 
ervaringen waren decennia lang veronachtzaamd, omdat zĳ  júist door het 
medisch geheimhoudingsprotocol niet benaderd konden worden. Met dit 
onderzoek werd voor het eerst ruimte gemaakt voor hun kennis en ervaring 
en voor hun levens met al hun twĳ fels, verdriet, pĳ n, geluk en hervonden 
daadkracht van dien.

De onconventionele opzet en de methode van levensverhaalinterviews, 
genereerden authentieke narratieven en idiosyncratische ervaringsken-
nis. De authenticiteit van de narratieven werd mede gewaarborgd door de 
periode waarin de levensverhalen werden verzameld van 2003 tot 2006. 
Tot 2005 ontbraken nog algemene geautoriseerde verhalen die konden 
dienen als mal om het eigen verhaal in te gieten. Er waren nog geen 
metaverhalen van patiëntenverenigingen, of internationaal lotgenoten-
contact, waaraan de eigen ervaringen getoetst konden worden. Bovendien 
was ook het nieuwe medisch Disorders of Sex Development-vertoog nog 
niet ontwikkeld en ontbrak het huidige internationale Lesbian/Gay/
Bisexual/Transgender/Queer/Intersex, oftwel het mensenrechten en 
emancipatiediscours.

De kracht van de combinatie van de levensverhalen en de medisch nar-
ratieven is dat de kennisasymmetrie doorbroken werd. Hierdoor werd de 
medische kennis voor niet-medici en ervaringsdeskundigen toegankelĳ k 
gemaakt. Omgekeerd werd ook de ervaringskennis voor medici gepresen-
teerd. Het streven was kennis over geslachtsvariaties inzichtelĳ k te maken 
voor een breder publiek dan alleen academici. Een belangrĳ k doel was het 
proefschrift interessant te maken voor zoveel mogelĳ k mensen waaronder 
artsen, academici en geïnteresseerde leken, of ze nu met, of zonder een 
geslachtsvariatie geboren zĳ n.

Nu ik de sterke en zwakke kanten van dit onderzoek op een rĳ  heb gezet, 
zal ik in de volgende paragraaf ingaan op de belangrĳ kste onderzoeksre-
sultaten per hoofdstuk.

8.4 Belangrĳ kste bevindingen

De vragen die aan dit onderzoek ten grondslag lagen, luidden: Hoe herin-
neren Nederlandse ervaringsdeskundigen zich de medische interventies, 
de medische keuzen en hun klinisch toegewezen gender? Hoe stelde de 
Nederlandse geneeskunde zich voor de geslachtsvariaties te “genezen” en 
hoe werden keuzen voor eventueel medisch ingrĳ pen gemaakt?
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De levens van Nederlanders met een geslachtsvariatie stonden en staan 
in de context van de medische kennis en de socioculturele normen voor het 
geseksueerde lichaam en de seksualiteit. Door veranderingen in medische 
kennis, technologie en behandelingsmethoden veranderde ook de visie op 
geslachtsvariaties. Medische defĳ inities van geslachtsvariaties wĳ zigden 
naar gelang de voorhanden zĳ nde medische kennis en seksuele moraal. 
Die veranderingen beïnvloedden de keuzemogelĳ kheden in een medische 
context en de keuzevrĳ heid van mensen met een geslachtsvariatie. En, 
omdat de verschillende geslachtsvariaties verschillende ervaringen met 
zich meebrachten, werden de geslachtsvariaties per hoofdstuk geanaly-
seerd. Dit leverde per hoofdstuk nieuwe inzichten op. In deze paragraaf 
zal ik achtereenvolgens de inzichten voor het klinefeltersyndroom, het 
adrenogenitaal syndroom, en het partieel- en het compleet androgeen 
ongevoeligheidsyndroom, op een rĳ  zetten.

Mannen met het klinefeltersyndroom ervoeren de normatieve impli-
caties van de medicalisering doordat de medische literatuur de nadruk 
legde op ondervermannelĳ king. Zĳ  vielen buiten de norm gebaseerd op 
meetbare gemiddelden van mannelĳ ke markers waaronder assertivi-
teit, libido, vruchtbaarheid, de grootte van een penis, platte borstkas, 
spieropbouw en verticale schaambeharing. Zo werd met een meetlint 
vastgesteld wat normaal was en wat daarvan afweek. Variaties op de 
mannelĳ ke norm werden middels het achterhouden van medische ken-
nis over XXY-chromosomen en chirurgische en hormonale interventies 
genormaliseerd.

Met name de oudere vertellers ervoeren veel onbegrip en lieten daarom 
hun verhaal contrasteren met de medische kennis. Het sociale proces 
waarin de “patiënten” en artsen zich soms tegenover elkaar opstelden, 
belemmerde de kennisuitwisseling. Het kennisdomein bleef dientengevolge 
een medisch en normatief kennen. Juist daarom kwam een beeld van het 
klinefeltersyndroom bovendrĳ ven waarin normen voor mannelĳ kheid 
herbevestigd werden. De vertellers waren zich gaan schamen omdat zĳ  
door de symptomen van het klinefeltersyndroom niet aan de normen voor 
mannelĳ kheid konden voldoen. Toch probeerden zĳ  dezelfde normen ook 
uit te dagen. Mannen probeerden op een speelse manier de genetische 
kennis over hun chromosoomvariatie te representeren. De “XXY” metafoor 
bleek zowel mannelĳ kheid: “X-XY” als vrouwelĳ kheid: “XX-Y” te kunnen 
belichamen.

Voor alle vertellers met het klinefeltersyndroom was schaamte een 
probleem. Daarom bleef het syndroom, ondanks dat het naar schatting bĳ  
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1 op de 600 mannelĳ ke geboorten voorkomt, vrĳ wel gezichtsloos.177 Door 
de schaamte vertelden veel mannen hun omgeving, familie, vrienden en 
geliefden niet over hun diagnose. In Nederland is minder dan de helft van 
de mannen met het klinefeltersyndroom daadwerkelĳ k gediagnosticeerd, 
waardoor alle generalisaties over het klinefeltersyndroom enigszins voor-
barig zĳ n.178

Culturele normen voor het vrouwenlichaam, vrouwelĳ ke seksualiteit 
en gedrag beïnvloedden het stigma rond het adrenogenitaal syndroom. 
Normatieve invullingen van vrouwelĳ kheid leidden tot een asymmetrisch 
kennisregime. Vervolgens werd de medische kennis afgeschermd voor leken 
en vertellers en later ook voor hun vragen en kritiek. Met name het taboe 
op de prenatale vermannelĳ king van hun genitaliën ontnam de vertel-
lers kennisvergaring over hun conditie, hun stem en de mogelĳ kheid van 
lotgenotencontact. Desalniettemin wilden alle vertellers afstand nemen 
van het taboe, de schaamte en het stigma op hun geslachtsvariatie. Door 
afstand te doen van de medische kennis, kon ook afstand worden genomen 
van de medische normen voor de maximale grootte van een clitoris en de 
medische en culturele invulling van wat mannelĳ k en wat vrouwelĳ k is 
en wat toelaatbaar of ontoelaatbaar genderrolgedrag zou zĳ n. Desondanks 
kostte het hen allen moeite hun kennis over hun lichaam en geslachtsvari-
atie met anderen te delen.

In de medische narratieven werden ouders voorgesteld als onbekwaam 
om met het atypische uiterlĳ k van hun dochters om te gaan. Dit blokkeerde 
met name voor de oudere vertellers de mogelĳ kheid op een verstandhou-
ding met hun ouders. De ouders van de jongere vertellers hebben duidelĳ k 
meer initiatief kunnen nemen door zich te verdiepen in de details van het 
adrenogenitaal syndroom en mede door lotgenotencontact konden zĳ  hun 
dochters beter steunen in de chronisch afhankelĳ k zĳ n van medicĳ nen.

De atypische geslachtsanatomie en de chirurgische correcties laten zich 
ook door de jongere vertellers moeilĳ k onder woorden brengen. Het gevolg 
is dat het lotgenotencontact beperkt is tot een netwerk van “ouders-van”. 
Het lotgenotencontact tussen de volwassen vrouwen met adrenogenitaal 
syndroom onderling is nog beperkt tot een werkgroep. Zĳ  zĳ n afhankelĳ k 

177 Louis J. G. Gooren and Wim de Ronde, “Enkele Nieuwe Aspecten Van Het Klinefeltersyn-
droom,” Nederlands Tĳ dschrift voor Geneeskunde 150, no. 49 (2006).
178 Zie hoofdstuk 4. In de Verenigde Staten blĳ kt maar 5 procent gediagnosticeerd te zĳ n. 
Anders Bojesen, Svend Juul, and Claus Hojbjerg Gravholt, “Prenatal and Postnatal Prevalence 
of Klinefelter Syndrome: A National Registry Study,” Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism 88, no. 2 (2003).
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van het netwerk van mensen met Addisonsyndroom en Cushingsyndroom 
in wier patiëntenvereniging, zĳ  een plek toegewezen hebben gekregen.

Of ze nu als jongen of als meisje werden opgevoed, het klinisch pro-
tocol stelde sinds de jaren veertig genitale chirurgie, hormoontherapie 
en achterhouden van informatie voor kinderen met partieel androgeen 
ongevoeligheid syndroom. Beslissingen inzake de genderidentiteit en het 
daaraan gekoppelde geslachtelĳ ke uiterlĳ k werden genomen in een klini-
sche context zonder overleg met ouders en kind. De vertellers waren niet of 
slecht geïnformeerd over de medische kennis van hun specifĳ ieke conditie. 
Zĳ  kenden hun conditie vaak onder verouderde termen en durfden niet te 
veel te weten. Dit was mede het gevolg van ontwĳ kende antwoorden van 
de behandelend artsen op hun vragen. De boodschap die afgegeven werd, 
was dat het beter was niet te veel te weten.

De gendertoewĳ zing middels het achterhouden van kennis en “correc-
tieve” chirurgie riep voor de vertellers echter voornamelĳ k vragen en twĳ fel 
op. Allen vroegen zich af waarom juist díe gender aan hen was toegewezen 
en beseften dat het net zo goed anders had kunnen zĳ n. Juist de pogingen 
in de klinische praktĳ k een “stabiele” genderidentiteit te verschafffen, 
veroorzaakte de meeste twĳ fel bĳ  de vertellers. Het gevolg was dat het hen 
lange tĳ d aan daadkracht ontbrak iets aan hun situatie te doen. De keuzen 
die werden gemaakt waren in meerdere gevallen problematisch voor de 
betrokkenen. De cosmetische en functionele resultaten van de operaties 
werden door de vertellers niet altĳ d als succesvol ervaren. Bovendien 
namen de operatieve ingrepen bĳ  geen van de vertellers de twĳ fel over 
hun bestaansrecht als man of als vrouw weg.

Het analyseren van de kennisasymmetrie tussen medische en ervarings-
kennis liet zien dat medische kennis nuttig was voor de vertellers. Maar 
ook onbevooroordeelde steun en een open dialoog over de omgang met de 
geslachtsvariatie, bleken onontbeerlĳ k voor de vertellers. Juist de kennis 
die de vertellers vonden in de verhalen van lotgenoten bleek daarbĳ  behulp-
zaam. In de persoonlĳ ke verhalen konden zĳ  zich gedeeltelĳ k herkennen 
en werden zĳ  geprikkeld hun eigen keuzen en ervaringen te heroverwegen 
en te articuleren.

In het medisch discours werd verondersteld dat vrouwen met het 
compleet androgeen ongevoeligheid syndroom beter niet op de hoogte 
konden zĳ n van hun XY-geslachtschromosomen. In eenzelfde adem werd 
de testiculaire aard van de gonaden verborgen gehouden voor de vrouwen. 
Maar de levensverhalen laten zien dat juist de geheimhouding leidde tot 
verwarring, woede, angst en sociale isolatie. De medische normalisering van 
de vrouwelĳ ke gender, gebaseerd op versimpelde en verouderde genetische 
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kennis, veroorzaakte schaamte en leidde vaak tot een vertrouwensbreuk met 
de behandelende artsen en de ouders die in het complot waren betrokken.

Het rotsvaste geloof in de kennisasymmetrie tussen arts en “patiënt” 
maakte dat de vertellers dachten dat zĳ  verkleefde eierstokken of neu-
trale “gonaden” hadden. Tegelĳ kertĳ d werden zĳ  door hun psycholoog 
beschreven als “lĳ dend” aan een “afwĳ king” met “testikels”.179 Het geheim-
houdingsprotocol faalde nogal eens door vergissingen van behandelaars en 
ander toeval. De achtergehouden kennis werd in alle gevallen vermoed en 
later ook achterhaald, gevolgd door het dilemma aan wie zĳ  het wel wilden 
vertellen en aan wie niet.180

De eerder genoemde vĳ f discoursen van binaire genderopposities, 
voortplanting, heteronormativiteit, homofobie, coïtale imperatief beïn-
vloedden de interferentie van ervaringskennis en medische kennis. Omdat 
alle geslachtsvariaties in meer of mindere mate niet in deze normatieve 
discoursen passen, werden zowel de levensnarratieven als de medische 
narratieven gekenmerkt door schaamte, geheimen, taboe en stigma. Naast 
deze vĳ f discoursen wordt een zesde normatief discours zichtbaar. Een 
zesde normatief discours wordt duidelĳ k: het discours van de geneesbaar-
heid van interseksualiteit.

De geneesbaarheid van interseksualiteit staat in contrast met de genees-
baarheid van transseksualiteit. De medische zorg voor kinderen met een 
geslachtsvariatie is geworteld in het cultureel-deterministisch paradigma 
van John Money. Immers, het uiterlĳ k van de genitaliën en de genderspeci-
fĳ ieke opvoeding zouden genderidentiteit en genderrolgedrag bepalen. Maar 
in de medische zorg voor transseksualiteit domineert juist het paradigma 
dat gender níet afhangt van lichamelĳ ke kenmerken en omgeving. Het is 
deze paradox die verder onderzocht zou moeten worden. Zeker gezien de 
rechtsongelĳ kheid die is ontstaan met betrekking tot juridische geslachts-
verandering. Mensen die vanwege een transgenderidentifĳicatie hun geslacht 
juridisch willen veranderen, zĳ n aanmerkelĳ k goedkoper uit dan mensen 
aan wie, door artsen, het verkeerde geslacht is toegewezen. Een juridische 
geslachtsverandering wegens transseksualiteit is tegenwoordig een admi-
nistratieve handeling en kost 25 euro. Een juridische geslachtverandering 
in geval van een vergissing in de medische geslachtstoewĳ zing, kost een 
rechtspersoon 1000 euro voor een rechtszaak om het misslagartikel toe te 
kunnen passen.181

179 Slĳ per, “Vrouwelĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen.”
180 Heesch, “Do I Have XY Chromosomes?”
181 Veldwerkonderzoek 2010-2014; Platvorm overleg NNID oktober 2014
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Geslachtsvariaties werden gedefĳ inieerd als “afwĳ king”, “abnormaal”, 
“aandoening”, “foutje van de natuur” en iets waar men aan “lĳ dt”.182 Bĳ ge-
volg leek het alsof geslachtsvariaties “ziektes” waren. Dit discours werd zo 
invloedrĳ k, dat het herkennen van een kindje met een geslachtsvariatie als 
medisch spoedgeval gold. Echter de uiterlĳ ke kenmerken van de geslachts-
variatie zelf is nooit onderdeel van levensbedreigende kernpathologie.183 
Juist omdat geslachtsvariaties niet genezen kunnen worden, is de vraag of 
je er aan lĳ dt, of dat je ermee leeft legitiem. In de volgende paragraaf zal 
ik daarom de implicaties laten zien van de nieuwe geïnterfereerde kennis 
over geslachtsvariaties in Nederland.

8.5 Er valt niets te winnen bĳ  het hebben van geheimen

Het belangrĳ kste inzicht uit deze studie is dat de vertellers en hun naasten 
niets gewonnen hebben bĳ  het achterhouden van kennis door hun ou-
ders en/of behandelaars. Bovendien moet benadrukt worden, dat zĳ  niet 
gebaat zĳ n bĳ  het hebben van geheimen voor hun omgeving. Het taboe 
op geslachtsvariaties bleek een groter probleem dan de geslachtsvariatie 
zelf. De geheimhouding en het taboe leidden tot een stigma dat we de 
komende generaties kinderen, jongvolwassenen en volwassen zouden 
kunnen besparen.

Ik concludeer dat dit inzicht iedereen aangaat omdat iedereen iemand 
met een geslachtsvariatie zou kunnen kennen: ouder, geliefde, kind, broer 
of zus, vriend of vriendin, neef of nicht, tante, oom, klasgenoot, collega of 
kennis. Bevordering van kennis en inzcjt leidt ertoe dat die collega’s en die 
familieleden en die geliefden niet meer hoeven te leven met geheimen. Zĳ  
zouden er juist gewoon open over kunnen praten. Om met de Amerikaanse 
mensenrechtenactivist Betsy Driver te spreken, “Tell 5”. Als zĳ  haar verhaal 
vertelt aan een publiek, vraagt ze haar toehoorders haar verhaal weer aan 
vĳ f anderen door te vertellen. Zo kunnen geslachtsvariaties een plek krĳ gen 
in onze westerse cultuur.

Geslachtsvariaties dienen te worden erkend als mogelĳ kheid. Alleen dan 
kunnen de levens, de verhalen, de ervaringen, het verdriet en het geluk een 

182 Slĳ per, “Vrouwelĳ ke Genderidentiteit En Mannelĳ ke Genen.” Jannetje Koelewĳ n, “Tus-
sen Jongen En Meisje, Baby Met Onduidelĳ k Geslacht Moet Snel Worden Geopereerd,” NRC 
Handelsblad 23 juli, 2005.
183 Bĳ  sommige gevallen waarbĳ  de doorgang van urine of ontlasting onmogelĳ k is, is er 
inderdaad sprake van een medisch spoedgeval. In geval van een te kort aan zouthormonen bĳ  
AGS ook. Echter, het gaat dan om een te kort aan zouthormonen, niet om de geslachtsvariatie. 
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collectief draagvlak krĳ gen. Alleen dán komt er erkenning voor de pĳ n, het 
anders-zĳ n en de acceptatie van dat anders-zĳ n. Zo kunnen mensen die 
geboren zĳ n met een geslachtsvariatie de keuzemogelĳ kheden in hun levens 
verruimen. Ze hoeven niet meer met een geheim te leven. Momenteel is er 
internationaal een verschuiving gaande van een medisch discours naar 
een mensenrechtendiscours. Een verschuiving van ‘ziekte’ naar ‘variatie’.

Mensen met een geslachtsvariatie en hun naasten vormen een om-
vangrĳ ke groep. Het gaat om circa 1 op 200 geborenen. Dit betekent dat 
in Nederland alleen al 80.000 mensen met een geslachtsvariatie zouden 
leven. Wereldwĳ d kunnen er ongeveer 35 miljoen lotgenoten gevonden 
worden.184 De levens van deze mensen verdienen het om uit de marginaliteit 
te komen. Het gaat ons immers allen aan. Niemand kan geheel voldoen aan 
de binaire opposities waarin we onszelf behoren te begrĳ pen. Het gaat erom 
deze mensen te zien als volwaardige mensen, met volwaardige lichamen, 
volwaardige levens en een volwaardige seksualiteit. Zĳ  zouden volwaardige 
gesprekspartners moeten zĳ n in de evaluatie van de medische zorg, in de 
emancipatie van het predicaat interseksualiteit en in de emancipatie van 
die medische zorg.

Dit proefschrift is opgebouwd uit de verzamelde levensverhalen van 
mensen met een geslachtsvariatie om bĳ  te dragen aan het leren leven 
en spelen met de norm voor binaire genderopposities en bĳ behorende 
discoursen. Voor mensen met een geslachtsvariatie, voor hun vrienden, 
hun geliefden, familie, ouders, broers en zussen, kortom bĳ na iedereen 
in Nederland. De kernbevindingen van dit proefschrift stroken met de 
kernbevindingen van internationaal, voornamelĳ k Amerikaans, socio-
cultureel lange-termĳ nonderzoek sinds 2006. In de medische wereld is 
nog steeds de belangrĳ kste lange-termĳ nbevinding dat er te weinig lange-
termĳ nonderzoek is.185

184 Jantine van Lisdonk, “Leven Met Intersekse/Dsd, Een Verkennend Onderzoek Naar De 
Leefsituatie Van Personen Met Intersekse/Ddsd,” (Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2014). 
Miriam van der Have, Saskia de Jong, and Margriet van Heesch, “Intersekse/Dsd, Standpunten 
En Beleid Nnid,” (Nĳ megen: Nederlands Netwerk Intersekse/DSD, 2013).
185 Peter A. Lee et al., “Review of Recent Outcome Data of Disorders of Sex Development (Dsd): 
Emphasis on Surgical and Sexual Outcomes.,” Journal of Pediatric Urology 8, no. 6 (2012). P.T. 
Cohen-kettenis, “Psychosocial and Psychosexual Aspects of Disorders of Sex Development,” Best 
Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 24, no. 2 (2010). Katrina Karkazis, Fixing 
Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience (Durham, NC: Duke University Press, 2008). 
Mauro Cabral, “Operating Logic,” (National University of Cordoba, 2010), Sarah M. Creighton et 
al., “Intersex Practice, Theory, and Activism: A Roundtable Dicussion,” GLQ: A Journal of Lesbian 
and Gay Studies, 15, no. 2 (2009), Phoebe Hart, “Orchids, My Intersex Adventure,” (Australia: 2010), 
Miriam van der Have and Margriet van Heesch, Interview with Betsy Driver June 10 (Amsterdam: 
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8.6 Aanbevelingen: een hoopvolle toekomst

De Amerikaanse wetenschapfĳ ilosoof Donna Haraway pleit voor een 
wetenschapsbeoefening die voorrang geeft aan dispuut, deconstructie, 
gepassioneerde constructie en verweven relaties. Ook uit zĳ  de hoop op de 
omvorming van dominante kennissystemen en de omvorming van manie-
ren van kennen, ofwel “ways of seeing”186. De motivatie voor dit onderzoek 
was de doorbreking van de kennisasymmetrie middels het interfereren van 
kennis. Haraway zegt, terwĳ l ze de natuurkundige metafoor van de inter-
ferentie naar de wetenschapsfĳ ilosofĳ ie doortrekt: “Interferentiepatronen 
van difffractie kunnen bestaande zingevingen veranderen.”187 Later voegt 
ze hieraan toe dat difffractie een metafoor is voor de hoop een verschil te 
maken in deze wereld.188 Ik hoop dat het stigma, het taboe en de schaamte 
rondom geslachtsvariaties in Nederland doorbroken kunnen worden:
1. Graag spreek ik de hoop uit dat geslachtsvariaties niet meer als louter 

“afwĳ king” of “pathologie” worden gezien. Dit betekent onder meer dat 
mensen met geslachtsvariaties zichzelf niet meer grotendeels als een 
“foutje van de natuur”, als “ziek”, of als “patiënt” zien. Om Miriam van 
der Have, voorzitter van de NNID te citeren: “Intersekse/DSD is geen 
ziekte want je hebt geen pĳ n, het is niet te genezen en je gaat er niet 
aan dood.”189 Dat betekent ook dat het hebben van een geslachtsvariatie 
niet meer automatisch als een geneesbare ziekte wordt beschouwd. 

2014), Have, Jong, and Heesch, “Intersekse/Dsd, Standpunten En Beleid Nnid.”, Heesch, “Do I Have 
XY Chromosomes?”, Margriet van Heesch, Interview Betsy Driver, 20 Maart (Amsterdam: 2014), 
Morgan Holmes, Critical Intersex (Farnham: Ashgate, 2009), Intersex-Iceland et al., “Statement of 
the European Intersex Meeting in Riga,” (Riga: ILGA Europe, 2014), Grant Lahood, “Intersexion,” 
(New Zealand: 2012), Iain Morland, “What Can Queer Theory Do for Intersex?” GLQ: A Journal 
of Lesbian and Gay Studies 15, no. 2 (2009), Elizabeth Reis, Bodies in Doubt, an American History 
of Intersex (Baltimore: Jonh Hopkins University Press, 2009), Rodrigo L.P. Romao, Joao L. Pippi 
Salle, and Diane K. Wherrett, “Update on the Management of Disorders of Sex Development,” 
Pediatric Clinics of North America 59 (2012).
186 “(...) for a doctrine and practice of objectivity that privileges contestation, deconstruction, 
passionate construction, webbed connections, and hope for transformation of systems of 
knowledge and ways of seeing.” Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question 
in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” in Simians, Cyborgs, and Women, the 
Reinvention of Nature (New York: Routledge, 1991). p. 191
187 Donna Haraway, “The Promises of Monsters: Reproductive Politics for Inappropriate/D 
Others,” in Cultural Studies, ed. Larry Grossberg, Cary Nelson, and Paula Treichler (New York: 
Routledge, 1992).p. 295
188 Donna Haraway, Modest_Witness at Second_Millennium. Femaleman(C)_Meets_
Oncomouse(Tm) Feminism and Technoscience (New York, N.Y.: Routledge, 1997). p. 16
189 Veldwerkgesprek in de validatie periode 2012-2014.
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Bovendien, medisch ingrĳ pen laat een geslachtsvariatie niet wegne-
men. Medische zorg is evenwel belangrĳ k omdat bĳ komende zaken 
als botontkalking, hormoondisbalans, verminderde vruchtbaarheid en 
maligne ontaarding van de gonaden wel medische aandacht behoeven.

2. Graag uit ik de hoop op een internationale, dus ook een Nederlandse 
implementatie van het medische consensusstatement voor geslachts-
variaties uit 2006. De belangrĳ kste verandering in de medische zorg 
zou dan betekenen dat er geen onnodig onomkeerbaar cosmetisch 
ingrĳ pen plaats vindt, tot geïnformeerde toestemming mogelĳ k is.

3. Graag uit ik de hoop op meer onderzoek naar strategieën alle informatie 
zo vroeg mogelĳ k aan kinderen met een geslachtsvariatie door te geven. 
Hoe kan met kinderen gepraat worden over hun geslachtsvariatie? Hoe 
kan er met hen gesproken worden over thema’s zoals medische zorg en 
alternatieven daarvoor? Ook hoop ik op onderzoek naar strategieën 
kinderen te steunen in een eventuele niet-normatieve genderidentiteit 
of seksualiteit.

4. Graag uit ik de hoop dat de hoogste urgentie wordt gegeven aan mentale 
begeleiding van kinderen en jongvolwassenen met een geslachtsvari-
atie. Assertiviteitstrainingen zouden kinderen kunnen steunen bĳ  het 
leren uiten van hun wensen, zonder bang te zĳ n afgewezen te worden 
door artsen, ouders of de sociale omgeving.

5. Graag uit ik de hoop dat geslachtsvariaties in biologieboeken voor lager- 
en voortgezet onderwĳ s uitgebreid besproken worden. Ik hoop dat ook 
de hoofdstukken over geslachtsvariaties in de medische leerboeken aan 
deze tĳ d en nieuwe kennis en inzichten aangepast worden.

6. Graag uit ik de hoop op een algemeen excuus voor zĳ  die het slachtof-
fer werden van het “optimale-gender-voor-opvoedingsprotocol”. In 
Duitsland wordt zelfs gesproken over een fĳ inanciële compensatie.

7. Graag uit ik de hoop op meer sociocultureel en medisch lange-termĳ n-
onderzoek. Juist naar de lange-termĳ nefffecten van verouderde protocol-
len moet onderzoek blĳ ven bestaan. Het is namelĳ k niet duidelĳ k of en 
hoe het consensusstatement uit 2006 in Nederland wordt uitgevoerd.190

8. Graag uit ik de hoop op meer onderzoek naar huidige en toekomstige 
ethische overwegingen, voorvloeiend uit de toenemende kennis in de 
genetica. Bĳ voorbeeld, onderzoek naar een ethische discussie over “de 
bĳ vangst” van vroeg-diagnostiek van downsyndroom, zoals turnersyn-
droom en klinefeltersyndroom bĳ  de niet-invasieve prenatale test (NIPT). 
Ook het screenen van geslachtsvariaties bĳ  preïmplantatie genetische 

190 Hughes et al., “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders.”
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diagnostiek (PGD) ontbeert een ethische evaluatie. Onderzoeken naar 
de gevolgen van de prenatale behandeling om virilisatie tegen te gaan 
met de hormoontherapie dexamethason bĳ  adrenogenitaal syndroom, 
lĳ ken mĳ  ook noodzakelĳ k.

9. Ik hoop op erkenning van de marginalisatie van mensen die leven met 
geslachtsvariaties (intersekse/DSD) als onderdeel van een sociocultureel 
vraagstuk. Ik hoop dat overheden intersekse/DSD als een emancipatie 
vraagstuk zullen erkennen.

10. Ik hoop op internationale en nationale samenwerking van zowel de 
medische beroepsgroep als de niet-medische ervaringsdeskundigen 
met geslachtsvariaties en hun families en geliefden.

11. Ik hoop dat de zes discoursen die het stigma en het taboe rondom 
geslachtsvariaties beïnvloedden, uitgedaagd zullen worden. Te noemen: 
binaire genderopposities, voortplantingsimperatief, heteronormativiteit, 
homofobie, coïtale imperatief en de geneesbaarheid van interseksualiteit.

12. Ik hoop dat mensen met geslachtsvariaties (intersekse/DSD) uit de 
marge komen, dat zĳ  het stigma en de schaamte overwinnen. Graag uit 
ik de hoop dat de vertellers en alle mensen geboren met een geslachts-
variatie hun verhalen blĳ ven vertellen. Ik wens dat deze verhalen nooit 
meer verloren zullen gaan.

8.7 Tot slot, zoveel mogelĳ k verhalen, zoveel mogelĳ k gezichten

Ook in een rechtvaardige toekomst zullen kennis en keuzemogelĳ kheden 
rondom geslachtsvariaties aan verandering onderhevig zĳ n. De dialoog tus-
sen medici en ervaringsdeskundigen moet daarom blĳ ven voortduren. Met 
name als het gaat om de chirurgische ingrepen waarvan de techniek steeds 
veranderd. Artsen erkennen dat technieken van vroeger zeer slechte lange-
termĳ ngevolgen blĳ ken te hebben zoals littekenweefsel en ongevoeligheid, 
schaamte, pĳ n bĳ  het vrĳ en, incontinentie en ontstekingen. Maar deze lange-
termĳ ngevolgen worden afgedaan als behorend bĳ  verouderde technieken. 
Inderdaad worden tegenwoordig nieuwe technieken gebruikt. Lastig is dat de 
lange-termĳ ngevolgen van de nieuwe technieken nog niet bekend zĳ n. Wan-
neer de technieken over 30 jaar geëvalueerd kunnen worden zullen er al weer 
andere, nog nieuwere technieken bestaan. De vernieuwing van de technieken 
mag geen argument zĳ n om mensen met een geslachtsvariatie operaties aan 
te bieden waarvan het nut en de lange-termĳ nefffecten onbekend zĳ n.

Ik pleit op basis van mĳ n bevindingen voor meer interdisciplinair 
lange-termĳ nonderzoek, waarbĳ  de komende generaties mensen met een 
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geslachtsvariatie actief betrokken zullen worden. Ik pleit voor overvloedige 
en gedetailleerde geschiedschrĳ ving en analyse. Ik pleit voor zoveel mo-
gelĳ k verhalen, zoveel mogelĳ k gezichten om schaamte, geheimen, stigma 
en taboe te doorbreken.
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Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje 
was: kennis, keuze en geslachtsvariaties.
Over het leven met en het kennen van 
intersekse condities in Nederland.
Samenvatting

In Nederland leven circa 80.000 mensen die geboren zĳ n met een geslachtsa-
natomie die niet helemaal overeenstemt met de norm voor mannen- en 
vrouwenlichamen. Vroeger heette dit pseudo hermafroditisme. Vanaf de 
jaren 1950 kwam de term intersekse condities in zwang en in 2006 werd 
een derde term voorgesteld: disorders of sex development. Omdat alle drie 
de termen nog in gebruik zĳ n, wordt in dit proefschrift gesproken van 
geslachtsvariaties.

In de jaren 1950 was het idee ontstaan dat mensen met een geslachtsvari-
atie behoed konden worden voor sociale verstoting door medisch ingrĳ pen 
en geheimhouding. De Amerikaanse psycholoog John Money had de the-
orie ontwikkeld dat elk kind naar keuze als heteroseksuele jongen of als 
heteroseksueel meisje opgevoed kon en moest worden. De voorwaarden 
waren dat de kinderen voor de leeftĳ d van tweeëneenhalf operaties had-
den ondergaan en de er niets aan de kinderen zelf werd verteld. Het werd 
belangrĳ k geacht dat het kind zelf de toegewezen gender niet in twĳ fel zou 
trekken. Daarom werd informatie over de medische ingrepen, de diagnose 
en de medische dossiers voor de “patiënt” achtergehouden. De efffecten van 
het medisch protocol konden niet op lange termĳ n geëvalueerd worden 
omdat de betrokkenen geacht werden niets te weten.

Algemeen werd aangenomen dat het medisch ingrĳ pen enkel voor-
delen had tot dat twee voorvallen in de negentiger jaren hier een einde 
aan maakten: Ten eerste bleek de John/Joan casus waaraan het protocol 
haar validiteit ontleende, gebaseerd op fraude. Het kindje dat op Moneys’ 
aanwĳ zingen als meisje werd opgevoed, leefde sinds zĳ n veertiende als 
jongen. Maar Money had in plaats daarvan vermeld dat het kind “lost-to 
–follow-up” was geraakt. Ten tweede begonnen de nu-volwassenen hun 
negatieve ervaringen met het protocol te articuleren. Bĳ  monde van de 
Intersex Society of North America (ISNA) luidde de kritiek dat zĳ  zich door 
de geheimzinnigheid omtrent hun lichaam en de medische interventies 
ontmenselĳ kt voelden. Het protocol bleek in de Verenigde Staten niet de 
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beoogde langetermĳ nefffecten te bewerkstelligen, maar wel taboe, stigma, 
schaamte en medische verwaarlozing.

Hoe was de situatie in Nederland? Hoe hadden de Nederlanders, ge-
boren met een geslachtsvariatie het uit Amerika overgewaaide protocol 
ervaren? Wat tĳ dens het verkennend veldwerk duidelĳ k werd, was dat 
ook in Nederland het taboe, de sociale isolatie, het stigma en de schaamte 
hen hadden belemmerd te praten over hun geslachtsvariaties. Zo was een 
kennisasymmetrie ontstaan: de geneeskunde bestudeerde tot in de details de 
gevarieerde geslachtsontwikkeling en publiceerde hierover in academische 
tĳ dschriften. Maar de betrokkenen zelf wisten van niets.

De aanleiding voor dit onderzoek was er achter te komen op basis van 
welke kennis in het verleden keuzen werden gemaakt in de medicalisering 
van geslachtsvariaties en hoe dit geëvalueerd kon worden. Het doel van dit 
onderzoek was inzicht te vergaren in de epistemologische dilemma’s die 
voortkwamen en -komen uit de medicalisering van geslachtsvariaties. Om 
meer contextueel inzicht te verkrĳ gen, vroeg ik me af hoe geslachtsvariaties 
in Nederland gekend werden in de medische narratieven en in de levensnar-
ratieven van ervaringsdeskundigen. Het was daarbĳ  van belang te weten 
te komen hoe in Nederland kennis over geslachtsvariaties werd uitgewis-
seld, toegewezen, toegeëigend, ontzegd, geweigerd, verzwegen, vergeten 
en verteld in de asymmetrische verhoudingen van medische kennis en 
ervaringskennis. Hoe herinneren Nederlandse ervaringsdeskundigen zich 
de medische interventies, de medische keuzen en hun klinisch toegewezen 
gender? Hoe stelde de Nederlandse geneeskunde zich voor de geslachtsvari-
aties te “genezen” en hoe werden keuzen voor eventueel medisch ingrĳ pen 
gemaakt?

Om de kennisasymmetrie op te hefffen en tot inzicht te komen in de 
mechanismes van stigma, schaamte en taboe rondom geslachtsvariaties 
zĳ n de ontwikkelingen in de medische kennis geïnterfereerd met de herin-
neringen van de ervaringsdeskundigen. Hoofdstuk één bevat de inleiding 
tot het onderwerp aan de hand van hedendaagse geschiedenis van medische 
geslachtstoewĳ zing van ongeveer 1900 tot nu. In hoofdstuk twee staat de 
verantwoording voor de methode centraal. Er wordt ingegaan op de wĳ ze 
waarop de kennis van ervaringsdeskundigen en de medische kennis is 
verzameld, met elkaar in verband is gebracht en geanalyseerd. In het derde 
hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven van hoe geslachtsvari-
aties gekend werden binnen de opeenvolgende theoretische paradigma’s 
over geslacht, gender en seksualiteit van 1900 tot nu.

In hoofdstuk vier wordt ingaan op kennis en ervaringen rondom het kline-
feltersyndroom. Onderzocht wordt hoe medische kennis en ervaringskennis 
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wordt uitgewisseld en hoe de mannen met het klinefeltersyndroom de 
implicaties van de disciplinering van mannelĳ kheid ervaren. In hoofdstuk 
vĳ f komen vervolgens de levens- en medische narratieven rondom het 
adrenogenitaal syndroom aan bod. De leidende vraag is hoe medische 
interventies, zoals genitaal operaties en het achterhouden van kennis, 
vrouwelĳ kheid reguleerden. Hoofdstuk zes handelt over die geslachtsva-
riaties waarbĳ  het niet duidelĳ k was of iemand beter als meisje of als jongen 
opgevoed kon worden. De vertellers van dit hoofdstuk groeiden op met 
bĳ voorbeeld partieel androgeen ongevoeligheid syndroom of testiculair 
regressie syndroom. De vraag luidt hoe het geslachtelĳ k uiterlĳ k medisch 
gereguleerd werd en welke impact dit had op de keuzemogelĳ kheden van 
de vertellers. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de kennis en ervaringen 
van vrouwen met compleet androgeen ongevoeligheid syndroom. Hoe 
ontdekten zĳ  dat kennis, met name over hun XY chromosomen patroon 
en onderontwikkelde testes, was achtergehouden en hoe werd dat ervaren?

Door het herschikken en interfereren van de kennis uit de levensver-
halen met de kennis uit medische narratieven ontstond een meervoudig 
perspectief. Zo werd duidelĳ k dat medische interventies in geval van ge-
slachtsvariaties verantwoord werden in een asymmetrisch kennisnetwerk 
dat doordrongen was van paradoxale boodschappen. Kennisproducties en 
kennisnetwerken rondom geslachtsvariaties waren dan wel contingent, 
maar niet waardevrĳ . De onderliggende ideologie die de paradigmaver-
schuivingen, vergissingen en accommodaties in gang zette, was en is 
hoofdzakelĳ k normatief. Met name in de narratieven rondom schaamte 
waren de normatieve implicaties te herkennen. Vĳ f normatieve discoursen 
informeerden de schaamte: binaire genderopposities, voortplantingsimpe-
ratief, heteronormativiteit, homofobie en het coïtale imperatief.

Geslachtsvariaties werden gedefĳ inieerd als “afwĳ king”, “abnormaal”, 
“aandoening”, “foutje van de natuur” en iets waar men aan “lĳ dt”. Bĳ gevolg 
leek het alsof geslachtsvariaties “ziektes” waren. Dit discours was zo invloed-
rĳ k, dat het herkennen van een kindje met een geslachtsvariatie als medisch 
spoedgeval gold. Echter de uiterlĳ ke kenmerken van de geslachtsvariatie 
zelf is nooit onderdeel van levensbedreigende kernpathologie. Juist omdat 
geslachtsvariaties niet genezen kunnen worden, is de vraag of je er aan lĳ dt, 
of dat je ermee leeft legitiem.

De levens van deze mensen verdienen het daarom om uit de marginaliteit 
te komen. Het gaat ons immers allen aan. Niemand kan geheel voldoen 
aan de binaire opposities waarin we onszelf behoren te begrĳ pen. Het 
gaat erom deze mensen te zien als volwaardige mensen, met volwaardige 
lichamen, volwaardige levens en een volwaardige seksualiteit. Zĳ  zouden 

PROEF 1



338 ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS

volwaardige gesprekspartners moeten zĳ n in de evaluatie van de medische 
zorg, in de emancipatie van het predicaat “patiënt”. In het kort: Er valt niets 
te winnen met het achterhouden van kennis over of het geheimhouden van 
geslachtsvariaties.
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They Didn’t Know Whether I Was a 
Boy or a Girl: Knowledge, Choice, and 
Variations of Development.
About Life With and the Knowledge of 
Intersex Conditions in the Netherlands

In the Netherlands approximately 80,000 people have been born with a sex 
anatomy that difffers from the accepted norm on male and female bodies. In 
the old days this used to be called pseudo hermaphroditism. Since the 1950’s 
a new term, intersexuality, has been introduced and in 2006, a third term 
was proposed: disorders of sex development. Today, all three of the above 
terms are still in use, therefore the term variations of sex development is 
preferred here.

In the 1950’s, the idea prevailed that people with variations of sex devel-
opment could benefĳ it from medical interventions. The Baltimore based 
psychologist, John Money, developed a theory that every child could and 
should be molded into a heterosexual boy or a heterosexual girl. The ac-
cepted rule was that all operations be performed before the two and one half 
year mark, so that the children would never know what had happened. The 
main goal was that the children would not doubt their assigned sex. Medical 
information, such as the diagnosis or a name for the underlying variation in 
sex development was not to be disclosed, nor the medical records. Because 
the persons most concerned were to be ignorant of the alteration, this 
protocol named “optimal-gender-for-rearing” could not be evaluated in 
the long-term. It was simply assumed that the medical interventions were 
benefĳicial until in the 1990’s two events ended the status quo.

First, the John/Joan case that had given the protocol validity ap-
peared to be a fraud. The child who was born a boy but reared as a girl 
had never adopted the assigned female gender and lived as a boy after 
the age of 14. Money knew this, but got around it by reporting the boy as 
“lost-to-follow-up”.

The second event can be recognized as the founding of the Intersex 
Society of North America (ISNA). The children, now adults themselves, 
began to voice the negative outcomes of these medical interventions. They 
explained that one of the worst aspects was the secrecy surrounding their 
medical ‘care’; it had made them feel dehumanized. It appeared that the 
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protocol not only had failed to secure a stable gender identity, but taboo, 
stigma, shame, and subsequent medical neglect had marred their adult lives.

How was the situation in the Netherlands? Well, the concealment 
protocol had been adopted in the entire Western world. How did Dutch 
people born with variations of sex development experience the medical 
interventions? During the fĳ irst explorative fĳ ieldwork it became clear that in 
the Netherlands too, the secrecy, taboo, stigma and shame had obstructed 
any discussion of the protocol and its aftermath.

The purpose of this research was to fĳ ind out on what grounds choices 
were made for medical interventions in the past, and how these choices 
could be studied and evaluated. The goal was to gain more insight into the 
epistemological dilemmas that emerged and are still emerging from the 
medicalization of variations of sex development.

To gain an understanding of the context, I explored the question of 
how variations of sex development were perceived in both the adult life 
stories of ‘experience experts’ (those who underwent medical procedures) 
as well as in the academic publications of medical experts. How did these 
‘experience experts’ remember the interventions and their aftermaths? How 
did medical scientists imagine they could ‘cure’ the diffferences that they 
perceived from the accepted norm on male and female bodies and male 
and female sexuality? One point of interest was to fĳ ind out exactly how 
in the Netherlands knowledge was exchanged, assigned, denied, refused, 
silenced, withheld, forgotten or shared. It became clear that the mecha-
nism of knowledge production and exchange was asymmetrical. Medical 
knowledge was consistently believed to be ‘more true’ than the knowledge 
of those who were born with a variation of sex development. To remove 
this ‘knowledge asymmetry’ and to gain insight into the mechanism of 
shame, taboo and stigma, knowledge generated from life stories has been 
intertwined with knowledge from academic and medical publications. The 
difffraction caused by this intertwining has produced a reconfĳiguration and 
given new and unexpected insights into the lives of people who grew up 
learning that their ‘diffference’ was somehow shameful.

Chapter One contains the introduction to the topic by means of the recent 
history of medical sex assignment in the Netherlands from approximately 
1900 until the present day. In Chapter Two, the method of data gathering 
and analysis is accounted for. Chapter Three is dedicated to theory: how did 
shifting paradigms on sex and gender influence the interpretations of vari-
ations of sex development? In the following chapters the medical narratives 
are intertwined with live narratives. In Chapter Four, it is analyzed how 
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men born with Klinefelter syndrome experienced the normative interpre-
tations of masculinity and medicalization of variations such as in their 
chromosomes, XXY and testis and size. In Chapter Five, the life narratives 
and medical narratives of congenital adrenal hyperplasia are intertwined. 
How did medical interventions such as genital cosmetic operations and the 
withholding of knowledge regulate femininity? Chapter Six is dedicated to 
the life stories of those growing up with variations of sex development that 
could not indicate whether their bodies were more male or more female. 
They grew up with, for example, partial androgen insensitivity syndrome 
and testicular regression syndrome. The question at hand was how their 
genital appearance was dealt with and how that subsequently influenced 
their ability to make choices of their own. In Chapter Seven, the experiences 
of women with complete androgen insensitivity syndrome are analyzed 
in conjunction with medical publications dealing with how to avoid tell-
ing these women that their chromosomes were ‘masculine’: XY, following 
reductionist interpretations of genetics. How did these women fĳ ind out 
after all, and how did they negotiate the secrecy and lies surrounding the 
invisible male indicators of their bodies?

By intertwining the asymmetrical knowledges on variations of sex devel-
opment, a plural perspective has been created. It has become clear that 
paradoxes and contradictions are abundant. Also, it has become clear that 
knowledge of variations of sex development was utterly contingent. The 
contingency, however, did not give rise to agency because of the norma-
tive defĳ initions of sex, gender and sexuality. Underlying ideologies that 
informed the shifts in paradigms, errors and accommodations were, indeed, 
hetero-normative. The narrations expressing shame, especially, showed the 
normative implications of the western medical protocol concerning varia-
tions of sex development. Five normative discourses shaped shame: binary 
gender opposites, procreation imperative, hetero-normativity, homophobia 
and the coital imperative.

Variations of sex development were defĳ ined by words such as “disorder”, 
“abnormal”, “defect”, “mistake of nature” and something from which people 
“sufffer”. Consequently, it seemed as if variations in sex development were 
diseases and the people living with such variations were diseased. 

With this research I hope to show that these people deserve a voice, 
a face, and a life without secrecy, shame, stigma, or unwanted medical 
interventions. They deserve our attention; they deserve to be brought out 
of the margins into the spotlight of a human rights discourse. They deserve 
fully lived lives based on full disclosure of medical knowledge and fully 
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informed consent. Their knowledge should be pivotal in the long term 
evaluation of medical care and in the ongoing pursuit of medical science 
for improvement of care. That is the life worth living, the knowledge worth 
sharing. In short, there is nothing we can gain from secrecy.
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