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2011 Sancerre Les Caillottes,
Domaine de la Garenne
De uitgestrektheid van de onmetelijke rivier, de schoonheid van

het land, de pure dorpjes, de prachtige kastelen en natuurlijk

de enorme verscheidenheid aan mooie wijnen maken de Loire

een fantastisch gebied. De ‘Loire-boven’, daar waar de rivier afbuigt

in westelijke richting, kent een grond die een ideale voedingsbodem

biedt aan de sauvignondruif. De wijnen die we hier vinden hebben

een stuivend en knisperend fris karaker. Misschien wel het aller-

schoonste wit komt uit de appellation Sancerre.

De NRC Wijnclub selecteerde een wijn gemaakt door Benoit Godon

van het vermaarde Domaine de la Garenne, gelegen in het dorpje

Verdigny. De grond wordt hier gekenmerkt door de beroemde witte

‘caillottes’, een kalkhoudende kleigrond die de wijn zijn typische

mineraliteit geeft.

3 dozen = € 5,- extra korting

4 dozen of meer = € 10,- extra korting

Schitterend
schone Sancerre

74,95 per doos
van 6 flessen
bij 2 dozen:

6995
inclusief verzendkosten

per doos

ij
zen = € 5,- extra korting

Alwéér verkiezingen,
hoe gaan we dat betalen?
Tweede Kamerverkiezingen

zijn tegenwoordig veel vaker

dan elke vier jaar. Dat voelen

de politieke partijen in hun

campagnekas. „Het is

s ch r a p e n . ”

Door onze redacteur
Oscar Vermeer

den haag. Haar ambitie was: mini-
maal één miljoen euro. Een mooi be-
drag voor een goede landelijke cam-
pagne met flyers, tv-spotjes, ballon-
nen en pennen. D66-campagnestra-
teeg Annelou van Egmond heeft bij
haar partij gehamerd op extra geld,
maar verloor daar van de penning-
meester, die moet opletten of de bo-
dem van de partijkas niet te snel in
zicht komt. En dus mag Van Egmond
voor de komende verkiezingen niet
meer uitgeven dan 750.000 euro. „Ei-
genlijk ook zo slecht nog niet. Het
dwingt ons in elk geval creatief te
z ij n ”, zegt ze.

Twee jaar na de val van het laatste
kabinet-Balkenende, moeten de po-
litieke campagneteams alweer aan de
slag voor de vijfde landelijke verkie-
zingen in tien jaar tijd. En dus was er
wederom weinig tijd om de lege par-
tijkassen te vullen.

Is er wel voldoende geld om fat-
soenlijk campagne te voeren?

Dat is er, zeggen de meeste partij-
en. Ze beschikken over een perma-
nente verkiezingskas, waar elke keer
geld uit gehaald kan worden. Het
partijbestuur beslist per verkiezing
hoeveel geld mag worden ingezet.
En de penningmeesters weten intus-
sen dat die elkaar snel opvolgen.
„Sinds 1998 heeft geen kabinet de rit
meer uitgezeten. Daar houden we re-
kening mee”, zegt een woordvoerder
van GroenLinks. De SGP en de PvdA
gaan daarom uit van verkiezingen
om de drie jaar. „Dat is nu dus nog
iets korter geworden”, aldus een
SG P-woordvoerder.

De meeste campagnebudgetten
zullen voor de komende campagne
niet veel verschillen van die in 2010.
GroenLinks moet het weer met
630.000 euro doen, de VVD heeft een
vergelijkbaar bedrag in gedachten.
De SGP trekt 350.000 euro voor de
campagne uit. De PvdA wijkt in posi-
tieve zin af. De partij heeft bijna twee
miljoen beschikbaar, 400.000 euro
meer dan twee jaar geleden. „Wi j
hebben de afgelopen jaren heel zui-
nig geleefd”, zegt een woordvoerder.
Ook is er geld over van de laatste Pro-
vinciale Statenverkiezingen.

De campagnekassen worden ge-
vuld met contributies, overheidssub-
sidie, donaties en eenmalige meeval-
lers. Per partij loopt het aandeel van
die verschillende inkomstenbron-
nen uiteen. De SP heeft volksverte-
genwoordigers die een deel van hun
inkomen afstaan. Daarvan profiteert
de partij de laatste jaren, omdat het

aantal volksvertegenwoordigers fors
is toegenomen. Niet voor niets
spreekt penningmeester Rosita van
Gijlswijk van „een goed gevulde”
kas. „We hoeven geen noodsprongen
te maken. Bij de presentatie van het
jaarverslag zeg ik altijd: laat het kabi-
net maar vallen, wij zijn er klaar
v o o r. ”

Niet iedereen staat er zo goed voor.
„Het is schrapen”, zegt bijvoorbeeld
Lieke Keller, directeur van het partij-
bureau van de Partij voor de Dieren.
„Bij ons is het geen vetpot.” Ze hoopt
op een kwart miljoen, net als in 2010.
„Als ik naar de budgetten van die
grote partijen kijk, denk ik weleens:
goh, wat een luxe. Wat kan je daar
een hoop mee doen.”

Ook het CDA heeft het moeilijk.
De partij heeft de afgelopen jaren
moeten bezuinigen op huisvesting
en projecten, en mensen moeten ont-
slaan omdat het aantal Kamerzetels
terugliep en daarmee de overheids-
subsidie. De partij rekent nog altijd
op verkiezingen elke vier jaar, maar
overweegt dat aan te passen. Dat
geldt ook voor de ChristenUnie.
Campagnemanager Erik van Dijk:
„Al die vallende kabinetten zijn fi-
nancieel een uitdaging.”

Zeker ook omdat campagnevoeren
steeds duurder wordt. Mooiere film-

pjes, zendtijd op televisie, grote bill-
boards langs de snelweg, het kost al-
lemaal veel geld. Dus proberen par-
tijen de komende tijd extra donaties
bij hun leden op te halen. En ze
dwingen zichzelf creatiever te zijn:
ze zoeken naar schrijftalenten bin-
nen de partij, zetten meer vrijwilli-
gers in, of communiceren meer digi-
taal. Van Egmond: „Het is dit jaar
nog belangrijker om je elke dag de
vraag te stellen: wat kost iets, en is
het dat waard?”

Het is in deze tijd van bezuinigin-
gen ook „niet te verkopen aan kie-
zers dat je enorme bedragen stuk
slaat”, zegt CDA-penningmeester
Bart van Meijl. „We moeten vooral
slimmer campagne voeren.” Z ij n
partij gaat daarover volgende week
om tafel. Dan wordt ook het CDA-
campagnebudget bekend.

De effectiviteit van verkiezings-
campagnes wordt betwist door we-
tenschappers. Belangrijker is de aan-
dacht die partijen in de media krij-
gen; dat komt overtuigender over en
kost helemaal niets. Dat is de enige
mogelijkheid voor oud-PVV-Kamer-
lid Hero Brinkman om aandacht te
krijgen. De kas van zijn Onafhanke-
lijke Burger Partij is vooralsnog leeg.
Brinkman: „Wij doen het dit jaar low
budget.”

Dit zijn de regels

In vergelijking met andere landen wordt in Nederland relatief weinig
geld uitgegeven aan campagnes. Dat komt omdat het echte grote geld
zou moeten binnenkomen via donaties van bedrijven. Dat ligt in Neder-
land gevoelig. De reden is dat bedrijven zo politieke invloed zouden kun-
nen ‘kopen’.

Om dat te ondervangen, moeten giften vanaf 4.500 euro openbaar wor-
den gemaakt, staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Spies
(Binnenlandse Zaken, CDA). Dat voorstel ligt nu ter behandeling voor in
de Eerste Kamer. De afgelopen decennia hebben verschillende minis-
ters van Binnenlandse Zaken al geprobeerd partijdonaties transparan-
ter te maken. Tot nu toe zonder succes.
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CDA stelt volgende week campagnebudget vast
PVV maakt campagnebudget niet bekend
Brinkman heeft geen campagnebudget NRC 110512 / MJ

Dit geven partijen uit

Hirsi Ali: Breivik werd niet gehoord
Door onze redacteur
Maartje Somers

Berlijn. Aan de vele argumenten
van publicist en ex-VVD-Kamerlid
Ayaan Hirsi Ali tegen het multicul-
turalisme, heeft zij nu ook de aan-
slagen door de Noorse massamoor-
denaar Anders Breivik toegevoegd.

Hirsi Ali sprak gisteren in Berlijn,
waar zij een ereprijs van het Axel
Springer-krantenconcern in ont-
vangst nam. In haar toespraak zei
ze: „Breivik schrijft in zijn manifest
niet dat het moslims waren die hem
tot zijn daden brachten, zoals vaak
wordt gezegd. Wie de moeite neemt
zijn 1.500 pagina’s tellende manifest
te lezen, ontdekt dat hij dacht geen
andere keus te hebben. Hij nam zijn
toevlucht tot geweld omdat het hem
niet lukte door de politieke correct-
heid heen te breken.”

Op 22 juli vorig jaar vermoordde
Breivik 77 mensen. Acht kwamen
om bij een bomaanslag in Oslo; 69

schoot hij dood op een politiek
jeugdkamp op het eiland Utøya.

Hirsi Ali verweet in haar speech
de niet nader benoemde „advocaten
van het stilzwijgen” dat zij jihadis-
me en neonazisme in de hand wer-
ken door misstanden in moslimge-
meenschappen niet te benoemen.
„In landen die problemen met de in-
tegratie van islamitische minderhe-
den wel hebben aangekaart, zoals
Denemarken en Nederland, is het
niet tot geweld gekomen”, zei ze na
afloop. „Je moet het onderwerp uit
de doofpot halen, anders gaat het
gevaarlijk broeien onder de opper-
vlakte. Dat is in Noorwegen ge-
beurd.”

Sinds 2006 woont Hirsi Ali in de
VS, waar ze werkt voor de conserva-
tieve denktank het American Enter-
prise Institute. Ze werd gisteren in
Berlijn geëerd om haar strijd voor
vrijheid en de rechten van islamiti-
sche vrouwen. Aan de Axel-Sprin-

ger-Ehrenpreis is een geldprijs van
25.000 euro verbonden. Hirsi Ali was
voor de ceremonie overgekomen
met haar man, de historicus Niall
Fe r g u s o n .

Hirsi Ali vindt de integratie en de
radicalisering van moslims nog
steeds grote problemen in Europa.
In plaats van aan de onderdrukking
van islamitische vrouwen wijdde ze
haar toespraak geheel aan de multi-
culturalisten die met hun omzichti-
ge benadering van deze misstanden
radicalisering in haar ogen juist be-
vorderen.

Ze bedoelde daarmee niet, zei ze
na afloop, dat ze ook begrip heeft
voor Breiviks daad. „Het gaat mij
om het motief dat hij had. Die moti-
vatie moet je serieus nemen, juist
om nieuwe Anders Breiviks te voor-
komen. Ook Bin Laden en Al-Qaeda-
heeft men lang niet serieus geno-
men omdat hun redeneringen
waanzinnig leken.”
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Een puntgaaf
jongetje, en
meisje in één
Een man uit Rijssen mag zich

als vrouw laten registreren bij

de burgerlijke stand, zonder

geslachtsoperatie. Bij de

geboorte is ‘een misslag’

gemaakt, vond de rechter.

Thijs werd Maya en mag zich zonder geslachtsoperatie als vrouw laten registreren

Door onze correspondent
Annette Toonen

Rijssen. Thijs is Maya geworden.
Een vrouw, maar dan met een penis.
Ze is een hermafrodiet. Een intersek-
sueel, zegt ze zelf. Aan de officiële
term voor (aangeboren) geslachtsaf-
wijkingen, disorders of sexual develop-
ment, heeft ze een hekel. Ze vindt het
beledigend. Het suggereert een
stoornis: „Maar het ís geen stoornis,
het is een speling van de natuur.”

Maya Posch, nu 28 jaar, is geboren
als „een puntgaaf jongetje”, aan
wiens lijf niets afwijkends te zien
was, vertelt haar moeder. In de pu-
berteit veranderde dat. Behalve
baardharen groeiden ook haar bor-
sten. Haar stem brak een beetje,
maar ze kreeg ook vrouwelijke heu-
pen. Ze was 21 jaar toen ze besloot
liever als vrouw door het leven te
gaan. „Want als dit een jongensli-
chaam is, is het wel een heel bijzon-
der jongenslichaam. Een vrouwenrol
past mij beter”, zegt ze. Enkele jaren
later ging Posch hormoontabletten
slikken die daarbij helpen.

Wie naar haar kijkt, denkt onge-
wild: ziet Posch er nou meer uit als
man of als vrouw? Haar haar is lang,
haar nagels gelakt. Gezicht en pos-
tuur zijn vrouwelijk, met slanke tail-
le. Ze loopt vrouwelijk. Haar schou-
ders zijn iets breder dan je bij een
vrouw zou verwachten, haar stem
misschien iets zwaarder. De haren op
haar kin gaat ze te lijf door ze elek-
trisch te laten epileren.

Haar leven is een hel, zegt Posch.
Een zoektocht. Ze gaat ziekenhuis
in, ziekenhuis uit. Af en toe is er een
lichtpuntje, zoals de recente uit-
spraak van de rechtbank. De strijd
om niet als man, maar als vrouw ge-
registreerd te staan bij de burgerlijke
stand, is in haar voordeel beslecht.

De rechtbank spreekt van „een
misslag” ten tijde van de geboorte,
toen wel de mannelijke kenmerken
zijn waargenomen, maar niet de
vrouwelijke. Haar juridisch adviseur,
letselschadespecialist Yme Drost,
spreekt over „een unieke beschik-
king” –  iemand met een penis die als
vrouw geregistreerd mag staan, een
wijziging in de burgerlijke stand van
man naar vrouw zonder dat daar een
geslachtsoperatie aan vooraf ging.
„Eindelijk juridische erkenning voor
haar bijzondere identiteit.”

Posch moest zich er, hoewel on-

vruchtbaar, wel voor laten castreren.
Dat is afgelopen oktober gebeurd in
de Asklepios Westklinikum in het
Duitse Hamburg. Tijdens die in-
greep is ook een kijkoperatie ver-
richt, waarbij de arts vastgestelde dat
Maya naast een penis ook een (ver-
kleefde) blind eindigende vagina
heeft.

In 2007 zag een arts in een kliniek
in het Duitse Mühlheim op een MRI-
scan ook al een ‘verborgen vagina’.
Dokters in Duisburg bevestigden dat
enkele maanden later. Posch laat do-
cumenten zien: „Een fantastische
uitslag. Ik liep op wolken. Eindelijk,
het is bewezen.”

Nederlandse artsen daarentegen
konden nooit iets bijzonders vinden
– zij zagen geen blind eindigende va-
gina en in bloed en weefsel werden
telkens mannelijke chromosomen
aangetoond. Posch bezocht in de
loop der jaren vijf ziekenhuizen in
Nederland.

Ze heeft recent het VU medisch
centrum in Amsterdam aangeklaagd
bij het Medisch Tuchtcollege. Ze
vindt dat ze niet correct is behandeld
door het genderteam daar, een team
dat is gespecialiseerd in de behande-
ling van transseksuelen, van mannen
die vrouw willen worden of omge-
keerd. „Ze zeiden: ‘Jij wilt toch een
vrouw worden?’ Maar ik wil hele-
maal geen behandeling, geen trans-
gendertraject. Ik wil alleen maar we-
ten welke organen ik nou precies
h e b. ” Het VU medisch centrum wil
vooralsnog niet reageren op de ver-
w ij t e n .

Posch wil haar penis houden. „Een
penis is wel zo gemakkelijk. Minder
kans op blaasontsteking, en ik hoef
in het zwembad mijn badpak niet
naar beneden te doen als ik moet
plassen. Mijn penis weghalen, zie ik
als verminking. Met het verlies van
mijn penis verlies ik ook gevoelig-
heid.”

Ze spreekt vrijuit over haar inter-
seksualiteit. Openhartig geeft ze ant-
woord op persoonlijke vragen. Ze
valt zowel op mannen als vrouwen,
vertelt ze. Haar moeder vindt dat
haar kind er voor moet waken dat ze
niet „als speeltje” wordt gebruikt.
Voor haar is Maya „een jongen en
meisje in één”.

Publiciteit helpt misschien om
meer begrip te krijgen, veronderstelt
Posch. En om te voorkomen dat jon-
ge kinderen bij wie onduidelijk is of
ze de geslachtskenmerken hebben
van een jongen of meisje, een ge-
slacht krijgen dat niet bij hen past.
„Laat die kinderen eerst opgroeien
en dan later zelf bepalen wat ze wil-
len.” Ze heeft veel reacties gekregen.
Iemand schreef: „Wat een opluchting
dat ik niet alleen ben.”

Door onze correspondent
Rotterdam. In Nederland worden
jaarlijks tien tot twintig baby’s gebo-
ren van wie niet meteen duidelijk is
of het jongens of meisjes zijn. Dat
zegt kinderarts-endocrinoloog Erica
van den Akker van het universitair
medisch centrum Erasmus MC in
Rotterdam. Maar het aantal baby’s

bij wie tijdens de geslachtsontwikke-
ling in de baarmoeder iets misgaat, is
veel groter. Dat zijn er enkele hon-
derden per jaar.

Alle aangeboren geslachtelijke
ontwikkelingsstoornissen worden
disorders of sexual development
(DSD) genoemd. Het is een verzamel-
naam voor een reeks aandoeningen,
zoals het androgeen ongevoeligheid
syndroom (AOS), het adrenogenitaal
syndroom (AGS), de ziekte van Kline-
felter of het syndroom van Swyer.

In al die gevallen heeft er bij de
ontwikkeling van de geslachtsken-
merken in de baarmoeder iets ge-
mankeerd aan de chromosomen, de

hormonen en/of geslachtsklieren.
Van den Akker: „Elk embryo begint
met een tweezijdig geslacht. De eer-
ste twee maanden kun je niet zien of
het een jongen of een meisje is. Als de
chromosomen, de hormonen en de
geslachtsklieren normaal functione-
ren, ontwikkelt het embryo zich in
de richting van een jongen of een
meisje. Bij jongens gaan de geslachts-
klieren, die teelballen of testis wor-
den genoemd, mannelijk hormoon
(testosteron) maken. Testosteron
zorg voor een uitwendige vermanne-
lijking. Bij meisjes gaan de geslachts-
klieren (eierstokken/ovaria) vrouwe-
lijk hormoon maken (oestrogenen).”

Maar er zijn ongeboren baby’s met
XX-chromosomen (vrouwelijke
chromosomen) die tijdens hun ont-
wikkeling ‘v e r m a n n e l ij k e n ’ en ba-
by’s met XY-chromosomen die ‘ver-
v r o u w e l ij k e n ’. Er zijn ook kinderen
die worden geboren met XX-cellen
én XY-cellen, of met XXY- of XXXY-
cellen.

Om bij een onduidelijke geslachts-
ontwikkeling te kunnen bepalen
welk geslacht bij de baby hoort, is de
deskundigheid van een gespeciali-
seerd team vereist. Het Erasmus MC
heeft zo’n team. „In zo’n situatie is
meestal meer onderzoek nodig om
het geslacht te kunnen bepalen. Het

komt ook voor dat we die beslissing
uitstellen, of dat later, als het kind
opgroeit, toch een andere keuze
wordt gemaakt.”

Transseksualiteit en genderdysfo-
rie zijn niet hetzelfde als DSD. Van
den Akker: „Bij genderdysforie heeft
iemand een onprettig gevoel bij het
biologische geslacht. Genderdysforie
gaat vaak samen met de wens van het
andere geslacht te willen zijn. De
meest extreme vorm bestaat bij
transseksuelen die hun lichaam la-
ten veranderen.” Tr a n s s e k s u e l e n
worden behandeld in speciale gen-
dercentra in Amsterdam, Groningen
en Leiden.

Jongen of meisje? Bij sommige baby’s blijft die vraag
Gespecialiseerde teams

kunnen het geslacht bepalen

van baby’s van wie dit niet

duidelijk is. Soms wordt die

beslissing uitgesteld.

Maya Posch, interseksueel: „Het is geen stoornis, het is een speling van de natuur.” Foto Eric Brinkhorst


