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MAYA (28) HEEFT MANNELIJKE ÉN V

Maya is een hermafro-
diet, althans volgens
de ziekenhuizen in
Duitsland. In Neder-

landse ziekenhuizen blijven ze dit
ontkennen, op één uroloog na die
Maya doorverwees naar Duitsland,
omdat er daar minder taboe rond
heerst. Zeven jaar lang logen de
medici tegen Maya en wilde men
haar doen geloven dat ze zichzelf
inbeelt dat ze een vrouwelijk uiter-
lijk heeft. Tot Maya ei zo na zelfs
werd opgenomen. De zoektocht
naar haar identiteit was voor Maya
dan ook een lange lijdensweg
waarbij ze op weinig steun kon re-
kenen. Op eigen kosten trok ze
naar Duitsland waar de waarheid
onthuld werd. Op de MRI-scans
was duidelijk een blinde vagina te
zien.
Hermafrodieten als Maya zijn
zeldzaam, maar interseksualiteit -
een soort niemandsland tussen
mannelijk en vrouwelijk, waarbij
de geslachtskenmerken belang-
rijke afwijkingen vertonen - komt
vaker voor. In Vlaanderen worden
er jaarlijks ongeveer 14 kinderen
geboren met afwijkende geslachts-
delen, baby’s van wie men niet
meteen kan zeggen of het een jon-
gen dan wel een meisje is.

BREDE HEUPEN
Door de schroom die er in Vlaan-
deren vaak heerst rond dit soort
onderwerpen is het moeilijk om
een Vlaamse getuige te vinden die
zijn of haar verhaal wil doen. Maar

net over de grens met Nederland
wil Maya ons maar al te graag haar
verhaal doen. Ze wil interseksuali-
teit uit de taboesfeer halen en heeft
een eigen website opgericht, met
een blog waarin ze openlijk praat
over het onderwerp.
‘Bij mijn geboorte leek alles nor-
maal. Ik had een piemeltje, was
misschien wat tengerder dan mijn
broers, maar verder niets’, vertelt
Maya. ‘Er was op het eerste ge-
zicht niets aan de hand. Maar na
verloop van tijd grapten de vrien-
dinnen van mijn moeder al wel-
eens dat het eerder leek alsof ze
een dochtertje had gekregen in
plaats van een zoontje. Ik had een
zeer vrouwelijk gezicht en was
tenger gebouwd. In de puberteit
kreeg ik plots lichte borstgroei en
brede heupen.’
Dus je kreegvrouwelijke
secundaire geslachtskenmerken?

INTERSEKSUALITEIT

Als kind werd Maya (28) altijd als meisje
aangesproken. Wanneer ze de

mannentoiletten betrad, kreeg ze een
opmerking of rare blik, terwijl Maya

volgens haar paspoort een jongen was
en eigenlijk Thijs heette. Maya heeft
zich altijd anders gevoeld en trok dan
ook op ondezoek uit. In 2007 - Maya
was 24 toen - ontdekte ze dat ze

inwendig een verborgen vagina heeft.

‘IKWERD JARENLANG
BELOGENOVER
WIE IK ÉCHTBEN’

Vroeger werd meestal de term ‘hermafrodiet’
gebruikt voor mensen als Maya, maar dat etiket
wordt vandaag de dag minder gehanteerd. Men

spreekt eerder van interseksualiteit.
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N VROUWELIJKE GESLACHTSDELEN

Ja, maar ik kreeg ook meer beha-
ring en een eerste aanzet tot baard.
Die is er nooit helemaal doorgeko-
men, maar het was wel iets meer
dan gewoon dons. Maar een
adamsappel? Die heb ik dan weer
niet.
Jijmoet jezelf ongetwijfeld heel
veel vragen hebbengesteld.
(stilte) Ik begreep er gewoon
niets van. Ik heb het dan maar
weggeduwd en er een hele tijd
niets mee gedaan. Gelukkig had
ik geen B-cup, want dat zou
moeilijker te verbergen zijn ge-
weest. Ik droeg gewoon losse
kledij en doordat mijn schouders
ook iets naar voren staan zoals
bij vrouwen merkte men mijn
lichte borstgroei zelfs niet op
wanneer we ons voor de turnles
moesten omkleden.
Wasdat niet heel onwennig, je zo

moeten omkleden tussen al die
anderen?
Het was vooral verwarrend. Ik be-
sefte dat ik mij meer vrouw voelde
dan man, terwijl er op mijn pas-
poort wel stond dat ik een man
was. Zo kom je al snel in het hokje
‘transseksueel’ terecht, maar zo
voelde ik mij niet. En dus begon ik
zelf maar verder te zoeken, tot ik
bij de term ‘interseksueel’ terecht-
kwam. Al die vrouwelijke aspec-
ten aan mij, die opmerkingen van
mijn moeders vriendinnen, mijn
gevoel... Plots begon ik alles beter
te begrijpen. Ik hoopte dan ook
echt dat ik, toen ik voor het eerst
naar een ziekenhuis in Amsterdam
trok, gehólpen en begrepen zou
worden. Viel dat even tegen.
Hoezo?

Het blijft een taboeonderwerp, ook
in de medische wereld. Op een ge-
geven moment heb ik de keuze ge-
kregen. Of ik zou gewoon verder
blijven leven als jongen en verder
mijn mond houden, of ik zou de
procedure voor transseksueel op-
starten. Maar dat was niet wat ik
wilde. Ik wilde gewoon weten wie
ik was, hoe ik in elkaar zat.
Watheb je dan gedaanom toch
meer duidelijkheid te krijgen?
Ik ben naar Duitsland getrokken,
want daar wordt wel op een open
manier omgegaan met interseksua-
liteit. Het is ook daar dat in 2007
officieel werd vastgesteld dat ik
hermafrodiet ben. Dat was de eer-
ste keer dat ik bevestiging kreeg
dat ik inderdaad anders was, dat
mijn gevoel klopte. Voordien wim-
pelde men dat altijd weg en wilde
men mij doen geloven dat ik gek
was.
Wathebben ze dan exact gezien,
daar inDuitsland?
Op die MRI konden ze zien dat ik
zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtskenmerken heb. Mijn
mannelijke geslachtskenmerken
zijn beter ontwikkeld en alleen díe
zijn zichtbaar aan de buitenkant.
Toch zijn ze niet volledig ontwik-
keld. Ik was ook nooit vruchtbaar.
Op de scan was wél een kleine ver-
schrompelde prostaat te zien, die in
een zeer vroeg stadium stopte met
groeien. Daarnaast zagen de artsen
ook een blinde vagina, die niet vol-
ledig volgroeid was en ontdekten
ze dat ook mijn testikels niet volg-
roeid waren.
Je hebt dus eenvagina,maar die is
slechts deels ontwikkeld én alleen
aan de binnenkant van je lichaam?
Ja, zo is het inderdaad. Op de scan
is een langwerpige holte te zien op
de plaats waar bij vrouwen de va-
gina zit, maar deze groeide niet
volledig door, dus langs buiten
merk je hier niets van. Het is nu
aan de specialisten om te onder-
zoeken of het vrouwelijk ge-
slachtsdeel verder kan ontwikkelen
met bepaalde hormoontherapieën.
Was je opgelucht of eerder teleur-

‘Mijn baard is er
nooit helemaal
doorgekomen,
maar ik had wel

dons’

Blaas

Prostaat

Rectum

Darmwand

Vagina

Een scan in een Duits ziekenhuis
bracht aan het licht wat Maya
onbewust voelde: ze is niet simpel-
weg een man, maar ook een vrouw.

Maya in bikini. Het
verschil met een
transseksueel is
groot: Maya heeft
het fijne lichaam
van een vrouw.
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gesteld toen een en ander duidelijk
werd?
Ik had er gemengde gevoelens
bij. Ik had altijd gehoopt dat men
een volledig ontwikkelde vagina
zou aantreffen, dat het gewoon
zaak was om via een operatie
schaamlippen aan te maken en de
doorgang vrij te maken. Helaas is
het niet zo eenvoudig als dat en
blijft het afwachten. De ontdek-
king van de artsen in Duitsland
maakte vooral duidelijk dat ik ei-
genlijk helemaal geen genitaliën
heb en dat voelt vreemd. Noch in
mannelijk, noch in vrouwelijk
opzicht heb ik volledig volg-
roeide geslachtskenmerken.
Maar anderzijds was deze scan
wel het ultieme bewijs dat ik niet
honderd procent man ben, zoals
op mijn paspoort staat. Mijn ge-
voel was al die jaren dus wel
juist.
Je ging jarenlang als Thijs door het
leven, maar ziet er vandaag wel op
en top vrouw uit en veranderde je
naam in Maya. Hoe is dat gegaan?
Toen ik in Duitsland te horen
kreeg dat ik een blinde vagina
heb, besloot ik om verder te
leven als vrouw. Mijn omgeving
zag mij toch al jaren als vrouw.
En dat was ook wat ik mij het
meeste voelde. Ik veranderde
mijn naam in Maya, maar tege-
lijk bleef er op mijn paspoort wel
‘man’ staan. Erg verwarrend alle-
maal, dus besloot ik vorig jaar
om ook maar mijn officiële ge-
slacht te veranderen. Geen ge-
makkelijke opdracht, want in
Nederland moet je hiervoor je
testikels laten verwijderen en dat
kan alleen wanneer je transsek-
sueel bent. Ik heb die ingreep dan
maar in Duitsland laten uitvoe-
ren.
Hoe waren de reacties?
Het leek wel of ik er meer moeite
mee had dan mijn omgeving. Zij
hadden al langer in de gaten dat
ik anders was. Ik werd altijd als
vrouw behandeld en aanzien. Al-
leen mijn kleine broer had het er
in het begin een beetje moeilijk
mee, maar dat is overgewaaid.
Ben je vandaag nu helemaal vrouw

of heb je nog mannelijke geslachts-
delen?
Na lang nadenken heb ik besloten
mijn penis voorlopig te behouden.
(stilte) Dat was geen gemakkelijke
beslissing. De dokters hebben mij
ook voorgesteld om mij te opere-
ren en een mooie kunstvagina voor
mij te maken, maar dat zie ik niet
zitten. Ik wil eerst weten of ik mijn
vagina nog verder kan ontwikke-
len of niet.
En als dat mogelijk zou blijken?
Dan wil ik een vagina, (pauzeert
even) maar toch ook mijn penis be-
houden. Het lijkt mij zo moeilijk
om hem weg te laten nemen, hij
hoort bij mij. Ik ben bang dat ik
zonder penis niet meer mezelf zal
zijn. Zelf heb ik er geen probleem
mee dat ik er een heb, ik bekijk het
langs de positieve kant. Ik kan
geen blaasontsteking krijgen en het

DE MENING VAN DE ENDOCRINOLOGE

Maya is er voorstander van om te wachten
met opereren tot het kind wat ouder is. Wij

staken ons licht op bij de Gentse dokter Martine
Cools, pediatrisch endocrinologe. Zij vertelt hoe

het er in ons land aan toe gaat.

‘Kinderenmet een on-
duidelijk geslacht
werden vroeger in-

terseksueel genoemd, kinderen
met beide geslachtskenmerken
hermafrodiet. Dit zijn echter ge-
dateerde benamingen die soms
zelfs als scheldwoord gebruikt
worden. Tegenwoordig spreken
we van ‘aandoeningen van de ge-
slachtsontwikkeling’, aldus Mar-
tine Cools.
‘Bij ongeveer 1 op 5.000 geboor-
tes wordt er een zo’n aandoe-
ning vastgesteld. Wij proberen
dan voldoende tijd te nemen om
onderzoek te voeren naar het
geslacht van het kindje. Voor de

ouders is deze periode van on-
zekerheid zeer moeilijk.’

AFWACHTEN
‘Meestal wordt het geslacht vrij
snel duidelijk na enkele onder-
zoeken’, aldus Cools. ‘We doen
een chromosoomonderzoek, een
hormonaal onderzoek, een echo
en soms is er ook een kleine kij-
koperatie nodig. Maar zelfs wan-
neer we het geslacht weten,
wordt een operatie vaak nog en-
kele jaren uitgesteld. Zo kunnen
we de evolutie van het kind af-
wachten en vermijden dat er fou-
ten gemaakt worden. Dat kan
raar klinken, maar het blijkt de

beste aanpak te zijn. Wij geven de
ouders wel advies over het ge-
slacht van hun kind, in functie
van de opvoeding. Soms gaat er
een stem op om het kind in een
soort derde geslacht op te voe-
den, maar uit de praktijk weten
we dat dit voor de ouders vaak
onhoudbaar is. De onzekerheid
over een geslacht is voor hen
veel zwaarder dan de kans dat
men op een bepaalde leeftijd van
geslacht moet switchen.’

METEEN OPEREREN OF NIET?

MAN OF VROUW?
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Nooit werden er meer
schadeclaims in
Vlaanderen inge-

diend door de slechte staat
van het wegdek als vorig
jaar. Liefst 2.350 chauffeurs
vroegen in 2011 aan de
Vlaamse overheid een ver-
goeding voor de schade die
putten in de weg aan hun
wagen hadden veroorzaakt.
In 2010 waren dat er ‘maar’
1.872. De winterschade aan
auto’s wordt voor 2010-2011
geraamd op 77 miljoen euro.

DRINGEND
De voorbije twee strenge
winters hebben zware sporen
nagelaten op onze wegen.
Het aantal kilometers auto-
snelweg dat een dringende
herstelling nodig heeft, is het
voorbije jaar gestegen van
11,3 procent naar 14,1 pro-
cent, zo blijkt uit een rapport
van Vlaams Mobiliteitsminis-
ter Hilde Crevits. De Ant-
werpse en Oost-Vlaamse
wegen zijn er het slechtst
aan toe.
Crevits wil de snelwegen
tegen 2015weer in orde heb-
ben. Daarvoorwordt 232mil-
joen euro uitgetrokken. Dit
jaar zal aan 140 kilometer au-
tostrade gewerkt worden. ■ IS
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is handig bij het plassen, dus
waarom zou ik hem laten wegne-
men?
Misschien omwille van de reacties
van anderen?
Daar heb ik tegenwoordig minder
last van. Vroeger was ik bang dat
je alles zou zien zitten wanneer ik
een bikini draag. Ik koos altijd
voor de modelletjes met kort rokje,
om alles netjes te verbergen. Tot ik
op een dag eens een badpak paste
en merkte dat je eigenlijk niet veel
ziet. Nu leg ik gewoon mijn penis
naar achteren en draag ik wat ik
wil.
Maar in functie van een relatie zal
het toch niet eenvoudig zijn?
Nee, inderdaad. Vooral omdat...
(stilte) Weet je, mijn eerste seksu-
ele ervaring was in 2006. Ik werd
toen verkracht door een man. Dat
maakt dat ik het moeilijk heb om
een relatie te beginnen met een
man. Bij tal van bewegingen, hou-
dingen of woorden word ik weer
gekatapulteerd naar toen. Momen-
teel lukken relaties met vrouwen
mij beter, zowel seksueel als emo-
tioneel gezien.
Heb je al eens een relatie gehad?
Een echte relatie nog niet. Ik had
wel al enkele afspraakjes met een
meisje, maar dat is niets gewor-
den. Niet omwille van mijn ge-
slacht, het klikte gewoon niet.
Deels ook doordat ik nog wat in
de knoop lig met mijzelf. De af-
gelopen jaren werd mij zoveel

voorgelogen en kreeg ik de ene
na de andere stoornis toegeschre-
ven. Dissociatieve identiteits-
stoornis, meervoudige
persoonlijkheidsstoornis, post-
traumatische stoornis, het zijn al-
lemaal etiketten die ik kreeg
opgekleefd. Niet verwonderlijk
eigenlijk. Heel mijn leven al twij-
felen de mensen aan mijn ge-
slacht. Ging ik naar de
herentoiletten, dan riep men:
‘Hé, dat zijn wel de jongenstoi-
letten’, stond ik achteraan voor
de klasfoto, dan vroeg men ‘of
dat meisje achteraan’ wat meer
naar voren kon komen.
Had je niet liever gehad datmenna
je geboorte al operatief had
ingegrepen?
Nee, echt niet. En ik merk dat
vele lotgenoten of interseksuele
mensen hier hetzelfde over den-
ken. Wanneer bij de geboorte het
geslacht niet duidelijk is, kan je
best niet gaan opereren maar ge-
woon afwachten tot het kind een
jaar of acht is en het zelf kan aan-
geven hoe het zich voelt. Voor de
puberteit is het geslacht toch niet
echt belangrijk.

Maar ouderswillen toch een
duidelijk zicht hebbenop het
geslacht?Alwas hetmaar omdat
jongens anders opgevoedworden
danmeisjes.
Ach nee, dat is weer een van die
vooroordelen, maar ik geloof daar
niet zo in. Mijn broers en ik heb-
ben zowel poppen als autootjes ge-
kregen als speelgoed. Mijn ouders
redeneerden nooit of iets al dan
niet voor jongens was, maar keken
gewoon naar wat wij fijn vonden.
Het is toch maar speelgoed, wat
maakt het uit? Wanneer je een kind
rond zijn achtste de keuze geeft,
heb je nog tijd genoeg om te ope-
reren voor de puberteit, want dan
wordt het geslacht wel belangrijk.
Dan gaan jongeren zich vragen
stellen over zichzelf en beginnen
meisjes bijvoorbeeld ook te expe-
rimenteren met make-up.
En jij, heb jij in je puberteit
geëxperimenteerdmetmake-up?
Nee, toen was ik daar nog niet zo
mee bezig. Daarom ook dat ik zo
zeker wist dat ik niet transseksueel
kon zijn, want ik had niet de nei-
ging om vrouwenkledij te dragen
of make-up te gebruiken. Pas in
2008 heb ik voor het eerst make-
up gekocht.
Je zei dat je tijdens de puberteit
meer beharing kreeg,maar daar is
nu nogweinig van temerken. Hoe
komt dat?
Ik ga wekelijks naar de schoon-
heidsspecialiste voor een elektri-
sche epilatie. Een dure zaak.
Wekelijks kost mij dat 45 euro en
je moet toch al snel een jaar gaan
voor een goed resultaat. Transsek-
suelen en vrouwen met een hor-
monale stoornis krijgen dit
volledig terugbetaald, maar inter-
seksuelen niet, hoewel wij net het-
zelfde probleem hebben. Wij
hebben hetzelfde probleem, maar
worden niet erkend. Lastig, hoor.
Wil je dan het land uit?
Ja, daarop ben ik mij op aan het
voorbereiden. Eerst wilde ik naar
Canada, maar dat blijkt niet zo
eenvoudig te zijn. Momenteel ben
ik aan het solliciteren in Duitsland
en Noorwegen in de hoop daar
werk te vinden.■ KATHLEENVERVOORT

‘Mijn omgeving
zag mij al jaren
als vrouw’

Maya als kind, toen
ze nog Thijs heette.

MASSAAL
VEEL CLAIMS
DOOR SLECHT

WEGDEK

Een recordaantal chauffeurs eist
een schadevergoeding.

DA03_158_V2_herma:Opmaak 1 1/13/12 2:27 PM Page 161


