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Sport.
Het Semenya-dilemma: waar eindigt de man en waar begint de vrouw in de topsport?

Atlete Caster Semenya (28) heeft 
een hormonale ‘afwijking’ die haar 
typisch  mannelijke kenmerken geeft.
Concurrentes willen haar verbannen
uit de vrouwensport. Het Arbitragehof
voor de Sport velt in april een oordeel.
Tekst HANS VANDEWEGHE   

De vrouw 
die niet bij 
de vrouwen
mag lopen 
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elden heeft de topsport een in -
gewikkelder probleem op het juri-
disch bordje gekregen als deze zaak, 

aangespannen door de staat Zuid-Afrika en 
zijn onderdaan Caster Semenya, de winnares 
van de 800 meter op de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro. Ze kwam over de meet in 1.55.28,
wat een goede tijd is. Maar het wereldrecord 
is exact twee seconden sneller, gelopen in 1983
door de Tsjechische Jarmila Kratochvilova, 
weze het dan wellicht met nog meer extra hor-
monen. 
Het is een gordiaanse knoop die eindelijk moet
worden ontward om voor eens en voor altijd dui-
delijkheid te scheppen: hoeveel vrouw moet een

een bijwerking van de chemische castratie die ze
moest ondergaan. In 2017 zou ze overigens alsnog
het goud van 2012 krijgen, omdat winnares Maria
Savinova na een hertest positief bleek op doping.

LAGERE BOVENGRENS
Semenya stond niet alleen met haar frustratie
over de hormonale oekazes van de atletiekbond.
De Indiase hyperandrogene sprintster Dutee
Chand vocht de 10 nanomolgrens aan bij het Ar-
bitragetribunaal en tot ieders verbazing kreeg ze
in juli 2015 gedeeltelijk gelijk. Het TAS legde alle
wetenschap naast zich neer en vonniste dat er
onvoldoende bewijs was geleverd dat een zeer
hoog testosterongehalte een voordeel zou zijn.
De IAAF had twee jaar de tijd om met nieuw be-
wijs te komen en gedurende die tijd zou de regel
opgeschort worden.
“De uitspraak van het TAS was een mooie over-
winning voor de mensenrechten, maar niet voor
de sport”, aldus Joanne Harper, die als expert ge-
tuigde tegen het afschaffen van de bovengrens
van testosteron. Dr. Harper is zelf transgender en
was in 2015 formeel: “Wie te veel testosteron
heeft, geniet van een oneigenlijk voordeel. De
gouden medaille winnares van de 800 meter op
de Spelen in Rio kan ik nu al voorspellen. Schrijf
maar op: Caster Semenya.”
Ze kreeg gelijk. Voor Rio 2016 werden de beper-
kingen op het testosterongehalte opgeheven. Se-
menya stopte met haar hormoontherapie en bij
de eerste meeting in 2016 liep ze meteen zes se-
conden sneller dan het jaar daarvoor. Ze won
olympisch goud in 1.55. 
Inmiddels zat de IAAF niet stil en verzamelde een
indrukwekkende batterij aan wetenschappers die
de testosteronbovengrens voor vrouwen moesten
onderbouwen. 

vrouw zijn in de sport, maar ook: hoeveel man
mág een vrouw zijn?
Wat is er dan ‘fout’ aan Caster Semenya? Kijk naar
de foto: Caster Semenya is hyper androgeen. Dat
hormonaal type komt wel meer voor in de vrou-
wensport, maar Semenya produceert opvallend
meer mannelijke hormonen dan de gemiddelde
vrouw. Daardoor heeft ze ook typisch mannelijke
kenmerken: brede, gespierde schouders, een
diepe stem en een smalle, pezige kont. Uit een
genetische test in 2009 is gebleken dat Semenya
net als de mannen een Y-chromosoom bezit. Ze
heeft een vagina, maar baarmoeder en eierstok-
ken ontbreken.

CHEMISCHE CASTRATIE
Weinig intiems dat ons niet bekend is van deze
mevrouw die op sociale media wordt afgebrand
als ‘He-woman’, ‘It’, hermafrodiet en meer van dat
fraais. Ze is een ‘intersekse atlete’, wat niet wil
zeggen ‘geen vrouw’. Semenya ís een zij. Hormo-
naal en dus prestatief staat ze evenwel dichter bij
de man dan bij de gemiddelde vrouw en dat vinden
de internationale atletiekbond (IAAF) en het over-
grote deel van de atletes niet oké. Zij vinden dat
Semenya (en aanverwante collega’s) bij de mannen
moeten meedoen of hun testosteron moeten cor-
rigeren. Maar je testosteron naar beneden krijgen,
dat komt neer op chemische castratie. Semenya
heeft die behandeling ooit ondergaan, maar wei-
gert dat nu nogmaals te doen. Het bekwam haar
destijds immers niet goed.
In 2009 was er een bovengrens voor testosteron
ingesteld van 10 nanomol per liter urine (drie
keer hoger dan het gemiddelde bij de vrouwelijke
deelneemsters aan het WK van 2009). De nieuwe
bepaling kwam er niet toevallig kort nadat Caster
Semenya als 18-jarige juniore in 1:55.45 iedereen
naar huis had gelopen. Semenya werd geschorst,
verdween een jaar uit competitie, maar kwam te-
rug in 2011. Op de Spelen van Londen in 2012 liep
ze de 800 meter, maar ze beschikte niet langer
over haar klassieke, alles verpulverende eindsprint
– kort daarvoor was ze met de hormoontherapie
begonnen om haar testosteron onder een aan-
vaardbaar niveau te houden. Het is dezelfde the-
rapie die trans genders volgen die vrouw willen
worden. Met haar 1:57 pakte ze wel nog zilver.
Sportief ging het haar daarna niet meer zo voor
de wind. Op het WK van 2015 haalde ze niet eens
de finale. Ze finishte vijf seconden trager dan
voorheen en ging door een depressie, wellicht

Z
SEMENYA STOPTE IN 
DE AANLOOP NAAR 

RIO 2016 MET
HORMOON THERAPIE
EN LIEP METEEN ZES
SECONDEN SNELLER

DAN HET JAAR ERVOOR 

Caster Semenya 
loopt de tegenstand
naar huis in de
Diamond League-
meeting van 
Parijs 2018. 



gens hen arbitraire maatregel die het gevolg is van
foute statistische presumpties. Het gezaghebbende
British Journal of Sports Medicine trok de kar, samen
met de Zuid-Afrikaanse sportwetenschapper Ross
Tucker. Zij argumenteren niet dat testosteron geen
voordeel zou zijn, maar maken brandhout van de
bovengrens en van de vreemde restrictie dat die
hormonale bovengrens alleen zou gelden op de
nummers van de 400 tot en met de 1.500 meter,
terwijl uit alle statistische info blijkt dat ook de
krachtnummers baat hebben bij een overaanbod
testosteron.
Beide partijen hebben in de debatten in februari
het grove geschut bovengehaald. De IAAF heeft
een punt als ze een bovengrens wil, maar dat heb-
ben de tegenstanders van de bovengrens ook. De
zaak Semenya (en co.) is officieel een dilemma en
het is niet zeker dat de IAAF haar slag thuishaalt.

KWEEN
De moderne maatschappelijke tendens beschouwt
genderfluïditeit als algemeen aan-
vaard, iets wat conflicteert met de
binaire opdeling man/vrouw waar -
op de sport zich baseert. Correctie,
vrouwensport, want de opdeling is
bedoeld om vrouwen ook de kans
te geven aan topsport te doen en
iets te winnen.
Die man/vrouw-kwestie is al langer
problematisch. Vrouwen met een
teveel aan testosteron zijn overver-
tegenwoordigd in de topsport. De
enige grote studie terzake vond dat
tot 14 procent van de topsportsters
kan worden gekwalificeerd als hy-
perandrogeen.
Het mensenrechtenargument is an-
derzijds ook geen losse flodder. Win-
naressen die als man worden gestig-
matiseerd, het is iets van alle tijden.
Dus werd al in het begin van de
20ste eeuw getest. Eerst op het
zicht: atletes die te mannelijke trek-
ken hadden, moesten zich uitkleden
en hun genitaliën laten controleren
door artsen. Overdreven ont wik kel -
de clitorissen bij de vrouw, vaak een

teken van hyperandrogenisme, waren verdacht.
Dopingcontroleurs die extreme exemplaren waar-
namen, moesten die rapporteren.
De eerste geviseerde atletes waren deelneemsters
aan de Spelen in Berlijn in 1936. Loopster en ver-
springster Zdena Koubková uit Tsjechië en de En-
gelse kogelstootster en speerwerpster Mary Edith
Louise Weston werden ervan verdacht mannen te
zijn. Later ondergingen ze een sekse-operatie en
gingen verder door het leven als Zdenek Koubek
en Mark Weston.
De Friezin Foekje Dillema werd in 1950 geschorst
omdat ze geen geslachtstest wilde ondergaan naar
aanleiding van het EK in Brussel dat jaar. Dillema
zou nooit meer lopen en ging verder door het leven
als een ‘kween’, de naam die werd gegeven aan
onvruchtbare hoefdieren die beide geslachts -
kenmerken bezaten.
Sommige wetenschappers pleiten er nu voor om
een chromosoomtest in te voeren: wie niet XX is,
moet bij de mannen meedoen. Ook dat is arbitrair.

XY-vrouwen zijn helemaal vrouw, maar
hebben/hadden ergens in hun lichaam
niet-functionerende teelballen en pro-
duceren soms bovengemiddeld veel
testosteron, maar niet altijd. Soms wor-
den ze zelfs zwanger. 
Maria José Martinez-Patiño, die het 
Internationaal Olympisch Comité (IOC)
adviseert over seksekwesties, was een
anonieme hordenloopster die inter -
nationale bekendheid verwierf toen ze
in 1985 bij een seksetest bleek een XY-
vrouw te zijn met niet-afgedaalde tes-
tes. Ze verloor haar startrecht, haar
status, haar lief en haar trots. Na heel
veel tests kon ze bewijzen dat ze geen
testosteronvoordeel had, want ze was
androgeen insensitief. Met andere
woorden: ze produceerde wel veel tes-
tosteron, maar het lichaam deed daar
niks mee. 
Martinez-Patiño is vóór de hormonale
bovengrens: “Ik voel mee met Caster
en Dutee. We zijn drie verschillende
vrouwen, alle drie gestigmatiseerd om-
wille van een medische speling van het
lot. Biologisch voordeel is inherent aan

En wat 
met trans-
genders?  

De discussie rond 
Caster Semenya raakt
aan die rond sportende
trans genders. Kan een
man die in transitie gaat
naar vrouw vervolgens
meedoen aan de
vrouwen competitie?
Ook daarvoor hebben
het IOC en de IAAF re-
gels opgesteld. Trans -
gender vrouwen (van
man naar vrouw) moe-
ten een jaar lang een
laag (‘vrouwelijk’)
testosteron niveau
hebben om deel te
mogen nemen bij de
vrouwen. 

Foekje
Dillema  
De Nederlandse sprint-
ster excelleerde in 1949
op de 200 meter. Ze
weigerde in 1950 een
geslachtstest te onder-
gaan en werd daarop voor
het leven geschorst.

Maria José
Martínez-
Patiño  

De Spaanse hordenloopster
werd in 1986 uitgesloten
van het olympische team,
omdat de geslachtstest had
uitgewezen dat ze beschikte
over een Y-chromosoom.

Dutee 
Chand  
De Indiase 100 meterloop-
ster mocht van de Indiase
bond niet deelnemen aan
atletiekwedstrijden vanwege
een te hoog testosteron -
gehalte.  

WINNARESSEN
DIE ALS MAN
GESTIGMA -

TISEERD
WORDEN, HET

IS IETS VAN
ALLE TIJDEN  

Het juridisch en medisch-hormonaal vacuüm
duurde uiteindelijk tot en met de zomer van 2018,
en als alles volgens plan was verlopen, dan had op
1 november de nieuwe bepaling moeten ingaan:
testosteron in de vrouwencompetitie wordt be-
perkt tot 5 nmol/l, de helft van wat tot 2015 gold.
Juridisch verzet zorgde ervoor dat de IAAF de in-
voering eerst uitstelde tot 26 maart 2019 en uit-
eindelijk tot eind april, met die beperking dat at-
letes met een te hoog testosteron vanaf die datum
zes maanden worden uitgesloten tot hun testoste-
ron laag genoeg is. Voor Semenya zou dat beteke-
nen dat ze het WK in Doha (eind september 2019)
zou missen.
Er kwam snel weerwerk tegen de aangekondigde
maatregel. Semenya kreeg steun van de Zuid-Afri-
kaanse overheid, die haar juridisch begeleidt en
meteen de racisme kaart trok. De Verenigde Naties
hadden ook een mening en gooiden het op de
mensenrechten om de verplichte hormoonbehan-
deling af te branden. Vrouwengroeperingen aller-
hande vonden dat een hormonale grens voor vrou-
wen tegen de geest van de sport inging. Van de
week nog waarschuwde de Unesco de sportbon-
den voor discriminatie van minderheden op basis
van hormonale waarden.
Ook wetenschappers verzetten zich tegen de vol-
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Hilde Van Mieghem.

COLUMN
Lange tenen

Het is allemaal niet simpel. Waar mag je
nu wel of niet mee lachen, wat mag je
relativeren? Wat niet?
‘We leven in een tijd waarin iedereen
wel heel lange tenen heeft!’ Die opmer-
king hoor ik regelmatig. Voor je het weet
heb je iemand beledigd. Een grapje
wordt al snel seksistisch of racistisch ge-
vonden. De slingers slaan door, de
#MeToo-slinger of de klimaatslinger. En
homo’s moeten ook niet te veel zeuren.
Dat is zowat de teneur.  
Het is een moeilijk en wankel evenwicht
om respectvol te zijn en de humor of
luchtigheid tegelijk niet de nek om te
wringen. Vaak is het allemaal niet eens
zo kwaad bedoeld en springen, volgens
velen, de mensen met de lange tenen bij
het minste steekje onder water onte-
recht op, als waren ze het slachtoffer
van een tsunami aan beledigingen en
kwetsende woorden. Niets mag nog.
Het vraagt een doordachte op-eieren-lo-
pentechniek om onrecht, discriminatie,
vrouwonvriendelijkheid en religiekritiek
over te brengen zonder meteen afgeser-
veerd of uitgejouwd te worden. 
Ik pieker al dagen ergens over, maar
misschien laat ik het beter zo? Wat er ge-
beurde, is niet kwaad bedoeld, maar het
blijft in mijn kop spoken. 
Een tijdje geleden keek ik naar Van Gils
& gasten. Het ging over seksuele opvoe-
ding bij kleuters. Je kreeg te zien hoe juf-
fen met hun kleuterklasje gesprekken
voerden over het lichaam. Hoe noem je
je plassertje, of wat is het verschil tussen
een meisjes- en een jongenslichaam?
Veel had het niet om het lijf, het waren
gewone babbels met kleuters over pie-
meltjes, spleetjes en billetjes in plaats
van over paddestoelen met witte stip-
pen en elfjes in het bos. 
Toch vonden sommige gasten aan tafel
dat het absoluut niet nodig was om daar
met kleuters over te praten. De seksuo-
loge die het initiatief verdedigde wierp
op dat 1 op de 7 meisjes en 1 op de 10
jongens met grensoverschrijdend seksu-
eel gedrag te maken krijgen voor ze 18
jaar oud zijn – volgens Sensoa zijn het
zelfs 1 op de 5 meisjes, reken maar eens
uit hoeveel dat er in totaal zijn! – en dat
het daarom nodig is dat kleuters en kin-
deren leren om het lichaam te benoe-
men. Om er woorden voor te hebben. 
Tom Lenaerts, ook gast aan tafel, was
zijn eeuwige sympathieke zelf en zei dat

je het ook positief kunt bekijken. Het be-
tekent nog steeds, zei hij vrolijk, dat zes
op de zeven meisjes er geen last van
hebben en onbezorgd opgroeien. Idem
voor de jongens.
Ik spoelde het beeld terug. Had ik dit nu
goed gehoord? Ja, ik had het goed ge-
hoord.
Zo hou je een taboe in stand, dacht ik
verstoord, en zo minimaliseer je levens-
lange ellende. Kijk hoe hoog onze zelf-
moordcijfers zijn, kijk naar al die
kalmeringspillen die we slikken. 
Ik voelde de pijn van al die duizenden
overlevers die op dat moment naar het
programma keken en hun maag voel-
den samentrekken omdat ze zich weer
herinnerden hoe het was om in aanra-
king te komen met lichaamsdelen van
anderen waar ze op dat moment vaak
geen naam voor hadden.
Met lange tenen heeft dat niets te
maken. 

Ik voelde de pijn
van al die duizenden
overlevers die 
hun maag voelden
samentrekken

Hilde Van Mieghem heeft het druk, 
maar neemt de tijd voor een gloedvolle blik 
achter de schermen van haar leven.
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sport, maar er moeten regels zijn en die boven-
grens was de minst slechte oplossing.”
Inmiddels gaat het publieke getwist rond Semenya,
in afwachting van de uitspraak van het Arbitrage-
hof van de Sport CAS/TAS in Lausanne in april,
gewoon door. De Britse IAAF-voorzitter Sebastian
Coe, zelf ex-winnaar van olympisch goud op de
1.500 meter, benadrukte zondag in een interview
met de Australische krant The Daily Telegraph nog
eens het belang van ‘scheiding tussen mannen en
vrouwen’. “Als we mannen en vrouwen samen aan
wedstrijden laten deelnemen, dan zal het nooit
meer voorkomen dat een vrouw een wedstrijd
wint of een record breekt in de atletiek.” Volgens
Coe is Semenya vanwege haar hoge testosteron-
spiegel onevenredig in het voordeel tegenover an-
dere vrouwen.

BARBAARS
De woorden van Coe schoten in het verkeerde
keelgat van Semenya, die bij monde van haar ad-
vocaten liet weten hard geraakt te zijn. “De litte-
kens die Semenya de afgelopen jaren heeft opge-
lopen, zitten diep. De opmerkingen van meneer
Coe hebben deze wonden weer opengereten”, zo
staat er in de verklaring. “Hij heeft het volledig
fout als hij denkt dat Semenya een gevaar is voor
de vrouwensport. Ze is geboren als vrouw, opge-
groeid als vrouw en heeft haar hele leven wedstrij-
den gelopen als vrouw. Semenya is een rolmodel
en een inspiratiebron.”
Ook ex-tenniskampioene Billy Jean King, die in de
jaren 70 furore maakte met de ‘Battle of the Sexes’,
zegde Semenya nog eens haar volledige steun toe
in de strijd tegen de internationale atletiek bobo’s.
“Mijn vriendin Caster is onweerlegbaar een vrouw.
Vrouwen met een natuurlijk hoog testosteron
dwingen om het eigendom van hun lichaam op te
geven en medicijnen te nemen om nog te mogen
meedoen aan sportwedstrijden, is barbaars, ge-
vaarlijk en discriminerend. Ik sta achter haar en
hoop dat ze zal zegevieren”, zo liet King weten op
haar socialemedia-account. 
Dat ze onlangs door het internationale rating -
bureau Avance Media werd uitgeroepen tot meest
invloedrijke jonge Zuid-Afrikaan, zal Semenya en
de haren zeker ook gesterkt hebben in hun over-
tuiging dat ze een gerechtvaardigde strijd voeren.

Caster
Semenya  
De Zuid-Afrikaanse atlete
werd in 2009 op 18-jarige
leeftijd wereldkampioen 
op de 800 meter. Ook 
op de Olympische Spelen
van 2012 en 2016 won ze
goud.  


