
Marleen is intersekse maar mocht er nooit over praten

Marleen Hendrickx (30) was tien jaar, toen haar ouders haar stukje bij beetje een groot geheim 
vertelden. ,,Je mag er nooit met iemand over praten”, zeiden ze. Zo werd Marleen opgezadeld met 
een monster dat ze jaren bij zich droeg.
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Thuis in Zundert vertelt ze over haar middelbare schooltijd in Etten-Leur. Over de leugens die ze 
aaneen reeg, over het grote zwijgen. Over haar eenzaamheid en de angst. Doodsbang was ze dat de 
buitenwereld haar geheim ontdekte, haar woedend uitstootte.

Meisje

Marleen is intersekse. Ze is geboren met mannelijke XY-chromosomen. Maar ze heeft ook het 
androgeen ongevoeligheidssyndroom. Dat maakt haar ongevoelig voor mannelijke hormonen. 
Mannelijke geslachtskenmerken werden daardoor niet ontwikkeld. Marleen kwam ter wereld met 
het uiterlijk van een meisje. 

Ze was vijf toen werd ontdekt wat er met haar aan de hand was. ,,Ik ging voor een liesbreuk naar 
het ziekenhuis, Bij de operatie bleek dat ik geen breuk had, maar testis, onontwikkelde testikels.”

Operatie

In Breda wisten ze er niet goed raad mee. Marleen werd doorverwezen naar Rotterdam. Haar testis 
werden verwijderd, de hormoonproductie werd zo stilgelegd. En haar ouders kregen te horen dat 
Marleen, om zich verder als meisje te ontwikkelen, vanaf haar tiende hormonen moest slikken.

Er groeide een monster in me, dat me van binnen wegvrat

De medici, de psychologen, drukten haar ouders op het hart om het intersekse strikt geheim te 
houden. ,,Dat kreeg ook ik te horen, toen mijn ouders het mij vertelden. Praat er met niemand over. 
Hou het voor je. Ik begrijp nu dat ze dat deden om mij te beschermen. Ze wisten niet beter, volgden 
het advies van deskundigen. Maar intussen groeide in mij een monster dat me van binnen wegvrat.”

Uiterlijk

Uiterlijk was er niets te merken aan Marleen.
Ze had vriendinnen, was vrolijk, beklaagde
zich net als anderen over ongesteldheid, had
tampons op zak. ,,Niemand wist dat ik nooit
ongesteld was en nooit zou worden. Ik had
geen baarmoeder, geen eileiders. Dat hield ik
voor me. Ook voor jongens. Als die me leuk
vonden, maakte ik er na twee, drie keer een
eind aan. Stel je voor dat ze zouden ontdekken
wat er met me was.

Haarscherp herinnert ze zich nog die
biologieles. Hoe haar leraar uitlegde dat

Marleen Hendrickx: 'Toen ik zeventien was, 
vertelde ik het een groepje vriendinnen. Dat was 
heel eng. Ik vreesde voor hun reactie'
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meisjes XX-, en jongens XY-chromosomen hebben. ,,Ik heb toen gevraagd of er ook iets anders 
mogelijk was. ‘Dat bestaat niet’, zei hij. Ik bestond dus niet.”

Lotgenoten

Met haar ouders bezocht ze bijeenkomsten van lotgenoten. ,,Dat was prettig. Even kon ik lucht 
inzuigen, mezelf zijn. Om, zodra ik thuis was, meteen weer alles bij elkaar te liegen. Wat ik het 
weekend had gedaan? Ik verzon van alles. Maar niet waar ik echt was geweest.”

Toen ze zeventien was, hield Marleen het niet meer vol. Met haar ouders in een kamer ernaast, heeft
ze een groepje vriendinnen de waarheid verteld. ,,Dat was eng, ik vreesde voor hun reactie. Maar ze
waren superlief. Het maakte ze niet uit. Ik was ik. Ik vroeg hen het aan niemand te vertellen. Daar 
hielden zij zich aan.”

Monster

Marleen leefde door, hield haar monster opnieuw verborgen. Tot ze op ontploffen stond. ,,Ik was 22.
Ik liep overal in vast. Liefde, studie. Het geheim had zo’n bezit van me genomen, dat het alles 
overschaduwde. Ik voelde niets mee, rende maar door.”

Stukje bij beetje, ging Marleen praten, lichtte bevrijdend het knellende deksel op. ,,Op mijn 25ste 
had ik een soort coming-out. Ik deed mee aan een theaterstuk, vertelde daar over wat ik had. 
Voorafgaand heb ik dat bekend gemaakt op Facebook. Dat was heftig. Ik was bang. Onterecht. Ik 
kreeg alleen maar lieve reacties.” Marleen had het monster verslagen.

X Y WE

Onlangs studeerde ze af als theatermaakster. Met de voorstelling ‘X Y WE’ waarin ze met vijf 
andere interseksen, van 18 tot en met 80 jaar, vertelt over wat het is te zijn wie ze zijn. En met een 
duidelijke oproep. Hoor ons! Weet dat er meer is dan alleen man of vrouw.

Haar voorstelling is volgend seizoen in theaters te zien, maar ook op scholen, in ziekenhuizen. Om 
daar met medici het gesprek aan te gaan niet meer te opereren. Een kind kan later prima zelf 
beslissen hoe het door het leven wil gaan. Als vrouw, man, of gewoon, als iets er tussenin. Eén op 
de tweehonderd wordt geboren met intersekse kenmerken. Dus zo bijzonder is het ook weer niet.
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