
 

Damn, Honey Transcript - aflevering 9  
 
ML -> Marie Lotte Hagen 
NYD -> Nydia van Voorthuizen  
AMB -> Ambrien Moeniralam 
 
ML Heey… psssst.. Meisje! pssst ! Welkom bij een nieuwe aflevering van Damn, Honey!  
 
*Damn, Honey Jingle*  
 
NYD De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen!  
 
ML Mijn naam is Marie Lotte 
 
NYD En ik ben Nydia 
 
ML En in deze negende aflevering hebben wij te gast - Ambrien Moeniralam, zij is zestien jaar 
en eigenaar van het Instagram account @catcallsofams, via dat account vraagt zij aandacht 
voor straatintimidatie, en daarnaast zit ze ook in de organisatie van de Women’s March NL.  
 
NYD Welkom Ambrien, wat een indrukwekkend CV heb je nu al!  
 
AMB Dankjewel!  
 
NYD Op zestienjarige leeftijd! En je was vorige week ook echt volop in het nieuws,  
 
AMB Ja  
 
NYD Wij kenden jou via One World, daar heb je een interview voor gegeven,  
 
AMB Ja 
 
NYD Maar afgelopen week ging het ECHT los.  
 
AMB Jaaa zeker 
 
NYD ik heb het effe opgezocht. Want ik wil even de luisteraars impressen met waar je wel niet 
geweest bent.  
 
AMB haha 
 
NYD NOS, RTL Boulevard, AT5, Trouw, Het AD, Broadly, Hart van Nederland, Parool, FunX 
Radio, 538, jongerenkrant 7days, EN het Belgische VRT nieuws en kanaal 1..  
 



 

AMB hahaha..  
 
NYD We zijn heel vereerd dat je nu ook bij ons bent!  
 
AMB Ja ik vind het heel leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd! Vind ik echt geweldig, dankjewel.  
 
NYD Welkom! En toen, jij kwam binnen net, en toen zei je, wat ik nu meemaakte net… wil je dat 
met ons delen?  
 
AMB Ja zeker, zeker.. Ik kwam aanlopen, en je hebt hier een schoolplein, ik was gewoon rustig 
aan het lopen ff met mijn GPS om te kijken waar jullie precies waren, en toen liep er een man 
langs, en hij deed al zeg maar van eeh.. Hey psst, dus ik trok me d'r niks van aan, en toen deed 
ie het weer dus toen keek ik hem aan, en toen zei hij Jij mag ECHT wel onder mij liggen, echt 
vreselijk.  
 
NYD Gadver..  
 
AMB Was walgelijk.  
 
ML O nee..  
 
NYD Dat je dit dus letterlijk meemaakt op het moment dat je naar..  
 
ML Dat je er over gaat praten 
 
AMB Ja, dat is zo toevallig!  
 
NYD Echt vreselijk, nou, zometeen gaan we het met jou heel uitgebreid hebben over 
straatintimidatie en jouw strijd daartegen, maar eerst: Marie Lotte, wat is het MINST 
feministische wat jij afgelopen week gedacht of gedaan hebt?  
 
ML mmmm…. Ja! Ik heb er een. Ik heb de afgelopen twee weken veel zitten typen. Want ik heb 
het druk, ik heb deadlines. En ik heb dus weinig tijd gehad in mijn hoofd ook om voor mezelf te 
zorgen. Dus ik ben niet echt naar buiten gegaan om te wandelen of te rennen en ik heb ook het 
idee dat ik minder goed gegeten heb, en dat, ook al wil ik het niet, het doet iets met me, het 
voelt niet helemaal lekker, en toen merkte ik dus toen ik laatst met mijn vriendin koffie zat te 
drinken in de Coffee Company, zei ik, vroeg ik aan haar of ze het niet erg vond als het zo was 
dat ik misschien aangekomen was. Haha..  
 
NYD aaaah.. Haha  
 
ML En ik wilde het toch gewoon eventjes checken, of dat niet erg was. En aan de ene kant denk 
ik, waar komt dit nou in godsnaam vandaan, want ik ben gewoon heel tevreden met hoe ik eruit 
zie, en aan de andere kant is het toch, toch eventjes checken of zij dat niet erg vindt. En de 



 

grap was, zij zit een beetje in hetzelfde schuitje, zij vroeg het ook aan mij. Dus we zaten 
eventjes bij mekaar te checken over en weer of we dat nog..  
 
NYD Vinden we het nog oké 
 
ML VInden we het nog oké, vinden we elkaar nog aantrekkelijk, ja, oke nou go! dus .. ehh ja, dat 
was mijn meest onfeministische ding.  
 
NYD Goeie. Herkenbaar denk ik ook wel.  
 
AMB Jaa  
 
ML Ja denk het ook. Maar.. ja.. Nee het viel me toch een beetje tegen. En jij Nydia?  
 
NYD Ja ik fietste langs het vondeplark, en daar stond een busje, en ik dacht dat het een 
bouwvakkersbusje was. En toen zat er een vrouw achter het stuur. Dus mijn eerste gedachte 
was, o, dan zal het wel geen bouwvakkersbusje zijn maar wel een hondenuitlaatbedrijf. Want 
vrouwen en bouwvakken dat gaat niet samen. En toen fietste ik verder toen stond er inderdaad 
hondenuitlaatservice, toen dacht ik oke check.  
 
ML haha, toen klopte het voor jouw wereld 
 
NYD Jaaa erg. Dit ging, dit gebeurde echt in een seconde zo weetjewel, zo flash flash flash! En 
toen dacht ik oooo my gad. Ik had wel gelijk door dat ik het dacht.  
 
ML Dat je het deed..  
 
NYD Ja! Maar!  
 
ML En dat is dan wel weer feministisch.  
 
AMB + NYD Ja..  
 
NYD Ambrien heb jij ook nagedacht over deze vraag?  
 
AMB Ja.. nou mijn verhaal sluit erg aan op die van jou Marie Lotte, doordat ik zo druk heb 
gehad at ik niet goed, waardoor mijn buik veel platter werd, maar ik ben heel comfortabel met 
mijn eigen lichaam. Het was zo van ja.. Ik zou mezelf toch zo wat meer accepteren en toen 
dacht ik van.. O zo niet nodig..  
 
NYD Ooo dus  
 



 

ML Dus jij had het eigenlijk andersom, dat je, je zorgt niet goed voor jezelf, daardoor val je 
misschien wat af, daardoor ben je stiekem dus tevredener met jezelf, dan wanneer je wel goed 
voor jezelf zorgt.  
 
AMB Klopt. Maar dan dus niet op een gezonde manier. 
 
NYD Nee.  
 
ML Jammer is dat.  
 
NYD Het zit toch in ons hoofd!  
 
ML Het zit heel erg!  
 
AMB Het zit heel erg in ons ja.  
 
ML Maar komt goed. We slepen ons dr uit. Haha 
 
AMB Haja ja!  
 
NYD Tijd voor post!  
 
ML Veel post.  
 
NYD Dat vinden wij heel leuk en dat vinden wij niet kut.  
 
ML Over kut gesproken.. Wij kregen een voice bericht, van Sara!  
 
Dag schatten, ik heb weer echt met superveel plezier naar jullie hele aflevering zitten luisteren. 
Ik ben ook een totaal fan van zeikschrift, en nu eigenlijk nog meer. Want ze is zoooo slim he! 
Het is zo heerlijk, en zo krachtig en stoer. Nouja ik vind jullie ook heel leuk, ben helemaal fan. 
En ik weet dat jullie heeeel goed tegen feedback kunnen dus ik dacht hey, ik stuur even wat in. 
Hoop dat jullie dit kunnen horen. Ehm… Jullie zeggen verdomde vaak, sorry voor het vloeken, 
het woord KUT! Dus alles is kut! Nouja ik ben het ook wel mee eens dat heel veel dingen kut 
zijn, maar ik vind het eigenlijk niet zo feministisch om het woord kut daarvoor te gebruiken, want 
dat is ons favoriete eeeh.. Geslachtsorgaan wat tussen onze benen hangt. Eeh…. hangt? 
Tussen onze benen zit en waar we van houden en steeds proberen van te houden, steeds 
meer. Nouja dat snappen jullie wel. Maar ik zou dus een ander scheldwoord gaan zoeken, als ik 
jullie was.  
 
NYD Jaaahaa.. En je was niet de enige die dit instuurde. Want ook Marthe en Marrie spraken 
ons aan op ons veelvui… veelvuldig gebruik van kut.  
 
AMB ooooohhh 



 

 
NYD Jaa..   blijkbaar is het iets wat we heel veel zeggen.  
 
ML Ja, is mij niet opgevallen!  
 
NYD En dan zegt Sara wel jullie kunnen goed tegen feedback, maar in eerste instantie schoten 
we toch wel vol in de verderiging toen we deze berichtjes binnenkregen, want wij zo van, nou 
mogen we dat dan ook niet meer zeggen!  
 
 
ML Nou we hebben wel betere dingen om ons druk om te maken!  
 
NYD Ja, en ehm ook wel.. Eh.. het scheldt zo lekker, want het is gewoon een goede term om 
mee te schelden 
 
AMB Klopt 
 
NYD Dat waren ook dingen die voorbij kwamen in de verdediging.  
 
AMB Kort maar krachtig.  
 
NYD Ja. Maar als je dan ieeeeetsjes langer gaat denken.. Dan vind ik nog steeds dat ik 
schelden met het woord kut,  
 
ML Ja ik ook  
 
NYD Maar ze hebben wel een punt natuurlijk! Van waarom zullen we dat specifieke woord 
gebruiken om mee te schelden?  
 
ML Ja het is natuurlijk wel.. Kijk het is een krachtterm. Ik kan me er ook wel enigszins.. Het drukt 
echt iets uit.  
 
AMB Ja.. jaa!  
 
ML Je voelt je soort van empowered? 
 
AMB Ja.  
 
ML op een gekke manier. Maar het gaat ook altijd over iets negatiefs en dat is niet altijd, dat is 
wel raar. En dan, ik vind als je een kut hebt mag je er ook mee schelden of zo?  
 
AMB Ja hahaha 
 
NYD Ja zo kan je het ook nog wel zien ja.  



 

 
AMB Maar het zit ook echt in onze cultuur. Iedereen scheldt er mee.  
 
ML Iedereen ja. Ja.. en we kwamen nog een interessant artikel tegen, over het woord cunt, in 
het Engels, En in het Engels is cunt natuurlijk echt het meest verschrikkelijke scheldwoord wat 
je kunt gebruiken  
 
AMB Ja, ja 
 
ML En dat hebben we hier natuurlijk niet. Maar het woord cunt en het woord kut zijn wel aan 
elkaar verbonden, enigszins. Tenminste wat ik nu aan etimo - etymologisch onderzoek heb 
gedaan. Haha. En eeh.. Er is iets voor te zeggen om juist het woord kut wel weer te omarmen, 
want je hebt het woord vagina en vulva, maar dat beschrijft allebei woorden,  
 
NYD Vagina’s zijn de binnenkant en vulva’s de buitenkant, en kut 
 
ML en kuuuut! Omschrijft alles.  
 
AMB + NYD Ja. 
 
ML Dus je zou eigenlijk juist moeten zeggen, waarom omarmen we het woord kut niet maar dan 
niet als scheldwoord?  
 
NYD Ja, ja want wat nu mensen zeggen van het woord kut associeer ik helemaal niet met mijn 
vagina, want ik zie het echt als twee losse dingen, maar dat is ook eigenlijk juist een beetje het 
probleem.  
 
ML Dat we..  
 
NYD Dat we het een vies woord vinden om onze eigen vagina zo te noemen.  
 
ML Ja, want als ik het heb over kut, dan heb ik het over, gekscherend over mijn kutje of zo, 
maar nooit… maar nooit.  
 
NYD Gadver. haha, maar dat vind ik dus echt niet klinken, maar dat komt dus omdat kut zo’n 
negatieve associatie heeft.  
 
ML Ja. en dat vind ik wel heel jammer, want het is juist eigenlijk zo’n goed woord.  
 
NYD Maar ik denk dat als mensen het gaan turven deze aflevering, gaan ze nog zeker een paar 
keer horen.  
 
ML Ja ik flap het er echt te pas en te onpas uit.  
 



 

AMB hahaha 
 
NYD maar het zet me wel aan het denken, ik vind het een leuk stukje feedback van de 
luisteraar. Dankjulliewel.  
 
ML Bedankt, bedankt.  
 
NYD En der was meer post,  
 
ML eeeh ja, ik zal het ff voorlezen, dat kwam van Mascha, eehmm  
 
“Hallo Nydia en Marie Lotte,  
 
Ik heb jullie podcast vandaag ontdekt en ben vervolgens non-stop gaan luisteren. LAF iT! “ 
 
ML Nou wij loffen dat.  
 
“Ik ben nu bij aflevering 5, lol.”  
 
AMB + NYD hahaha 
 
“ In ieder geval, er was dus laatst iets gebeurd wat ik erg frustrerend vond en wat ik graag met 
jullie wil delen. Ik doe nu 5 gymnasium, en had laatst tijdens geschiedenis hadden we het over 
feminisme. Toen vroeg onze geschiedenisleraar: als jullie jezelf een cijfer moesten geven van 
hoe geëmancipeerd je bent, wat zouden jullie jezelf dan geven? Bij een 8 of hoger staken 
misschien de helft van de meiden, waaronder ikzelf onze hand op. Dit gebeurde ook kind of 
vertwijfelend. Eerst durfde niemand het of zo, en daarna vroeg hij: wie er geen drie was maar 
ook geen negen, een zesje. En ik maak geen grapje als ik zeg dat echt driekwart van de 
jongens zijn hand op stak. Ik was echt shocked. Ik heb echt er later over geprobeerd te praten 
met mensen om mijn frustratie kwijt te kunnen, maar ik kreeg veel antwoorden als - misschien 
hoeven vrouwen wel helemaal geen 10 gelijk te zijn.”  
 
AMB Nouuuujaaaaaaaa, dit is zo belachelijk 
 
ML En dit is nog maar het eerste deel van de brief, en daar zat ik al over na te denken.  
 
NYD Ja, het lijkt wel alsof het dus misschien wel iets schaamtevols ook is? Om je hand op te 
steken van ja, ik ben geëmancipeerd.  
 
AMB Ja, ik kan mezelf daar ook echt in vinden.  
 
ML Ja?  
 
AMB En ook voreger, ja, als je zei feminist.. Naaa…. Dan eeh..  



 

ML Is niet cool. 
 
NYD Wordt niet gewaardeerd.  
 
AMB Nee zeker niet. En nu? Ja nu schreeuw ik het de daken uit, haha!  
 
NYD Ja.. jaa heel cool! 
 
ML Het is dus eigenlijk toch een kwestie van.. Je verdiepen er in. En dan denken ja, ik voel me 
hier wel.. Verbonden mee. Met deze term. 
 
AMB Ja, ja. Ik begrijp haar ook totaal. Want vooral op de middelbare school, het woord feminist 
daar wordt echt gezien als iets wat totaal niet gezegd mag worden, want ja het is gewoon niet 
cool.  
 
ML het is genant.  
 
AMB Ja.  
 
NYD Ik hoopte dus, dat dankzij wat grotere bekende mensen zoals bijvoorbeeld Emma Watson, 
die zich heel erg inzet voor feminisme,  
 
AMB Ja, precies!  
 
NYD Dat de jongere generaties wat meer ook het woord omarmden, maar dat is dus nog niet zo 
erg als dat ik hoopte, dat is wel jammer.  
 
AMB Nee maar ik merk ook dat het woord feminisme nog best wel veel, mensen zijn nogal best 
wel onwetend daarover. Vooral op de middelbare school.  
 
NYD Ja dat is ook vooral onze eigen generatie hoor. Maar ik hoopte dus.. Dat dat bij een 
andere generatie veranderd zou zijn. Maar dat is dus niet zo?  
 
AMB Nee..  
 
NYD Hopelijk helpt jouw strijd maar ook onze strijd. Maar de brief gaat dus nog verder. Want ze 
heeft ook nog een vraag.  
 
ML Ja, daar komtie.  
 
“Verder merk ik op school en in het leven in het algemeen, dat meiden heel vaak roddelen. En 
gemene opmerkingen maken. Vind jij ook niet dat haar outfit een beetje te reveiling is? Ik zou 
dat echt niet durven hoor. Zij is echt lelijk. Wat een slet. Ja ik verafschuw meiden met weinig 
borsten, dan vraag ik me af is zij wel vrouw? “ 



 

ML Ooohh die laatste vind ik echt heel erg  
 
AMB Die is echt erg.  
 
ML “En ik vind het zo erg, want ik denk dat als we als vrouwen om sterker te worden het samen 
moeten doen. En dus niet elkaar als competitie moeten zien. Dat we elkaar samen, dat we 
elkaar moeten empoweren in plaats van onderuit halen. Ik vraag me af of jullie hier misschien 
nog tips voor hebben, om hier mee te dealen, en misschien verbetering in te brengen. Of het 
misschien in de podcast kunnen bespreken? “ 
 
NYD Aah, nou, laten we dat dan maar doen he!  
 
ML Jaaa, Mascha..  
 
Iedereen haha 
 
ML Ik moet zeggen, het is.. Dit komt me gewoon ook heel erg bekend voor. Want ik betrapte 
laatst ook twee, ik denk dat het meisjes waren, het zijn onze buurmeisjes van denk begin 20 of 
zo. Die dan, dan hoor ik ze zeggen van.. Oo jaa.. Maar ze vroeg dr zelf ook wel een beetje om 
want dr rokje was ook heel kort. Dat hoor ik dan zo.  
 
AMB Jaaaaaa……  
 
ML Ik weet niet waar het over gaat dan, vind ik zo tekenend.  
 
NYD Het gebeurt natuurlijk nog wel.  
 
AMB Ja.  
 
ML Ja het gebeurt heel veel. En het is echt, als er iets niet moet, als we als vrouwen 
gelijkwaardigheid willen bereiken,  
 
NYD Is onderling!  
 
ML Ja dat is echt stap 1. Is om elkaar te steunen.  
 
AMB Ja.  
 
NYD Heb jij hier ervaring mee, jouw middelbare school tijd zit ietsje dichterbij dan dat dat bij ons 
het geval is, herken je dit?  
 
AMB Ja ik herken het heel erg van het roddelen, dan was het binnen mijn eigen vriendengroep 
niet zo, mijn motto is speak up. Ik doe het zelf ook. Dus ja, als ik het zelf niet kan, als ik het zelf 
niet kan vind ik ook niet dat ik het mag zeggen. Dus onder mijn vriendengroep als er zoiets 



 

gezegd werd, ik kwam er altijd wel tegen in want ik ben het er gewoon niet mee eens. Dus bij 
ons gebeurde het niet zo, maar dan buiten of in de kantine dan hoor je het ook. En dan denk ik 
echt van, jullie, we halen elkaar zoo erg onderuit. Terwijl we elkaar zo erg moeten steunen.  
 
NYD Het helpt de strijd niet.  
 
AMB Nee totaal niet! Maar ook met het slut shaming. Mijn enige tip voor nu denk ik is dan, ja 
echt speak up. Probeer er wat van te zeggen maar niet op een agressieve manier. Gewoon 
respectvol waardoor zij jou ook kunnen begrijpen. En oké, misschien ben je wel een beetje 
bang dat je als the black sheep van the group wordt gezien, maar het is wel een stap.  
 
NYD hmmhmm.  
 
AMB En ik merk dat ik, als ik het zelf doe, dat ik mijn vrienden om mij heen, dat ik hun 
gedachtes ook verander. Dat zij zich ook realiseren van okee het is ook niet goed.  
 
NYD Langzaam aan..  
 
AMB Want zij weten dat dit bij hun ook kan gebeuren, dus als je het zelf doet, je wil het zelf ook 
niet te horen krijgen.  
 
NYD Ja.  
 
ML Dus je hebt eigenlijk 1 dappere dodo nodig in de groep die gewoon zegt eehh jongens dit 
kan niet, .. meisjes dit kan niet 
 
AMB Hihihi 
 
ML En eeh dan volgt de rest waarschijnlijk wel. Maar ja, als je samen blijft klitten in een groepje 
en daarin blijft hangen dan..  
 
AMB Ja precies, het verandert nooit.  
 
NYD En zijn het onderwerpen die je op school voorbijkwamen bij jou in lessen? Dus 
bijvoorbeeld in een mentorles? Wij hadden dan verzorging en daaronder vielen ook wel dit soort 
thema's… het werd bij ons niet echt besproken hoor.. Maar.. Maatschappijleer? Ik weet niet 
welke vakken zouden hierbij aansluiten?  
 
AMB Bij ons niet echt, ja bij geschiedenis, bij geschiedenis hadden we stem op een vrouw. Dus 
iemand als we feminisme hadden, ja de jongens die durfden niet echt wat te zeggen, iedereen 
weet dat ik een feminist ben, dus als ze iets zeggen of als er iets aan komt over racial profiling 
of zo dan kijken ze allemaal naar mij, want ze weten dat ik wat ga zeggen, haha.  
 
ML Dit klinkt echt als jouw werk.  



 

 
AMB Ja?  
 
NYD De huisfeminist!  
 
Iedereen hahahaha  
 
AMB O dat vind ik echt grappig haha. Nee het is eh, ook bij sex education les, dan, het wordt 
allemaal afgeraffeld want het wordt een beetje als een taboe gezien, maar in de kantines of zo 
dan herken ik het roddelen en de slut shaming wel.  
 
NYD + ML Ja..  
 
NYD Dus het is echt iets wat oke, speak up, maar even wat groter gezien, maatschappelijk 
gezien, maar er lesprogramma’s over,  
 
AMB Ja zeker, educatie, ja.  
 
NYD Geef iedereen Damn, Honey om te lezen!  
 
AMB hahaha ja.  
 
ML Dus leraren als jullie luisteren:  
 
NYD Meer educatie.  
 
AMB Ja dat vind ik echt heel belangrijk.  
 
NYD + ML Ja.  
 
*Jingle*  
 
*Straatgeluiden* - Trigger warning 
 
Daniël Hey meisje! Waar gaan die benen naartoe? Met mij mee? Hey! Waar woon je? Oke dan 
niet vuile kankerhoer! Ga eens naar de zonnebank! Kech! Hey meisje, waarom kijk je zo 
chagrijnig? Lach eens even. Ik heb zo’n zin om iemand te verkrachten vanavond… Je hebt 
geluk dat ik haast heb, anders zou ik je nu verkrachten. Daaaaamnnnn honey, look at that ass.. 
Hmmm… wanna take that home. Smack that…. Kom hier! Ik zei kom hier hoer!  
*fluisterend* mooie rode lippenstift heb je op…  
Hey, wil je neuken? Kom de auto in, dan neuken we je. Zit er iets onder dat rokje? Ik zou je 
keihard van achter willen nemen. Ik wil je verkrachten in de bosjes. O nee, je bent kankerlelijk. 
Groeit je kutje net zo scheef als je ogen? Over jou wil ik wel heen spuiten. JOU zou ik zelfs 



 

beffen. Pssssst meisje.. Ppsssssst meisje… ik zou je wurgen aan je mooie blonde haartjes 
nadat ik je volgespoten heb, jij vuile teef.  
 
ML Ja… we moet het duidelijk even hebben over straatintimidatie. Want dit is nog maar een 
hele kleine selectie van de zeker honderd, misschien wel honderden reacties die we kregen.  
 
NYD Nah, en daarvoor hebben we jou te gast, Ambrien, want ja eigenlijk jammer genoeg weet 
jij alles over straatintimidatie..  
 
AMB Ja  
 
NYD En hier een klein stuk fragment uit Hart van Nederland:  
 
Fragment:  
 
AMB “Het was twaalf uur ‘s middags, een meneer was al dronken, en ik zag hem al wankelend 
naar mij toe komen lopen toen ik aan het fietsen was, en toen zei hij uit het niets, hey meisje 
laat eens je kutje zien, en ik fietste zo snel mogelijk weg, want ja ik voelde me gewoon vies!  
 
Voice over Jeroen Kijk in de Vegte: In New York noemen ze het catcalling, en krijt de vrouw de 
leuzen die ze naar hun hoofd geslingerd krijgen op de stoep. Ze maken er foto’s van en posten 
die op instagram. Dat doet Ambrien nu ook. 
 
Mannenstem: Wat hoop je te bereiken hiermee?  
 
AMB Nou ik hoop dat mensen zich realiseren dat catcalling echt een probleem is, en dat het 
gebeurt, in Amsterdam over de hele wereld, in Nederland. En ja eigenlijk bewustwording.  
 
Voice over: Veel vrouwen en meiden hebben hun straat ervaringen aan Ambrien laten weten. 
Ze schrijft nu al die kreten neer op de plek waar ze ook daadwerkelijk geroepen zijn.  
 
Einde fragment 
 
NYD Ja echt catcalls of Amsterdam, of AMS moet ik eigenlijk zeggen. Hoe kwam je erbij om dit 
account te beginnen?  
 
AMB Nou ik weet nog dat het de avond was, haha van 16 december 2017.  
 
ML oo specifiek haha  
 
AMB, Ja ik wist het nog heel goed. Als de dag van gisteren. En ik ja, ik zat gewoon in de 
woonkamer lekker chill op de bank. Maar ik zag opeens iets heel kleurrijks, het was ook echt 
heel fire, het sprong er echt uit, en ik weet nog, het was een catcall, ik weet niet precies meer 
wat er stond, en in het verhaaltje er onder ging het over en 12 jarig meisje, dat maakte het nog 



 

heftiger. Ik ging een beetje op dat account kijken en ik dacht oo dat is echt vreselijk, maar 
jammer genoeg kan ik mezelf en in mijn omgeving, dat mensen in mijn omgeving, we kunnen 
onszelf er allemaal in vinden. Ik had mezelf Sophie Sandberg, de beheerder van catcalls of New 
York City, een berichtje gestuurd met ja dat ik het echt heel goed vind wat ze doet en dat ze 
mijn steun heeft 100%, en dat ik het echt heel tof vind en dat ze niet moet stoppen. Maar bij de 
foto’s kan je zien als er geliket is, dus ik zag ook catcalls Puerto Rico, en Los Angeles enzo, en 
toen zag ik oo er zijn er nog meer!  
 
NYD Het is een movement!  
 
AMB Jaa! Dus ik ging op zoek of er in Nederland ook 1 was, daar wil ik ook wel mijn steun aan 
betuigen, of ze hulp nodig hebben, want dat zou ik echt wel willen doen. Maar die was er niet. 
Geen Amsterdam.. Geen Rotterdam of Eindhoven of wat dan ook. Dus ik dacht van.. Oke, dan 
ga ik er een berichtje sturen met de toestemming dan of ik Catcalls of Amsterdam mag 
beginnen.  
 
ML En toen zei ze, YES!  
 
AMB Jaaaaa! Ze gaf me tips, omdat ik was toen 15, 15 ja. Een jaartje geleden. En zij was toen 
wel 21, dus voor haar is het toch wel een andere beleving dan voor mij,  
 
ML Ja.  
 
AMB dus haar tip was eigenlijk wel vooral, met xelfvertrouwen gaan, je moet sterk in je 
schoenen staan. En misschien omdat ik ook nog 15 ben, iemand meenemen.  
 
NYD iemand meenemen ja.  
 
ML Ja, en dat heb je ook gedaan?  
 
AMB Ja, meestal, ik heb mijn krijt altijd bij me, dus meestal denk ik oja daar kan ik, meestal als 
ik in de stad ben met vrienden of zo, dus ik heb altijd wel iemand bij me, maar ik probeer het 
elke keer steeds meer zelf te doen, want ik kan niet altijd iemand meenemen. Vooral als ik de 
dag zo inplan om zo veel mogelijk catcalls op te schrijven, want dan weet ik dat ik de tijd er voor 
heb, en ik vind het leuk om te doen. Ja niet leuk om te doen haha, maar, het is..  
 
ML Voor het goede doel.  
 
AMB Precies.  
 
NYD actie voeren 
 
AMB Ja. Dus ik probeer het steeds iets minder te doen.  
 



 

NYD Ja, en als je dan aan het krijten bent, krijg je dan veel reacties van mensen die om je heen 
staan? 
 
AMB Ehm ja het ligt eraan waar ik het doe. Als ik het in een steegje doe dan valt het wel mee, 
maar ik had het bijvoorbeeld ik had zo lang wilde ik het echt op de Kalverstraat doen, en op de 
Nieuwedijk doen, en toen een vriend van mij Stan de one minute documentary had gemaakt, zei 
ik kom we gaan het gewoon doen. Dus ik dacht oké, en hij stond heel sterk voor me zodat 
niemand over me heen kon vallen of zo. En toen kreeg ik wel heel veel reacties. Heel veel foto’s 
gemaakt, en heel veel , een gesprek met een meisje, was echt best wel heftig, maar ook wel 
mooi om te zien hoe zij dan, hoe zij het fijn vindt dat ik het dan doe, want daar doe ik het voor. 
En ja gewoon wel ook vragen van wat doe je of wat is dit. Want toen was ik nog niet klaar met 
krijten en dan begrijpen ze het niet als er staat echt een heel vies woord..  
 
ML jaa en dan nog niks er onder 
 
Iedereen hahaha  
 
ML Hoer???  
 
AMB Jaaa haha precies. Ja.  
 
ML En dit heb jij, op 1 dag gedaan in de Kalverstraat en de Nieuwe Dijk? En toen is er meteen 
een soort documentaire, een achtig ietsje gemaakt?  
 
AMB Nee het was.. Eehm we hadden afgesproken om die dag van de documentaire te doen, en 
we hadden afgesproken van oke, bij de rembrandtplein zou ik een catcall doen, want ehm ja we 
wouden misschien wel meer doen maar dat was wel voldoende. En zei zij als je nog meer wil 
doen, we zijn er nu toch dus, laten we het doen weetje.  
 
ML oooh dus gelijk hop, alle drukke plekken.  
 
AMB Ja precies. Maar toen had ik, dus op de Kalverstraat, dat was echt de enige en de laatste 
tot nu toe die ik echt op de Kalverstraat heb gedaan, en de rest waren wel steegjes, of een 
beetje een zijstraatje, want dan was het daar echt gebeurd.  
 
NYD Ja want dat is het he, je krijgt berichtjes binnen van mensen, of je schrijft je eigen 
opmerkingen op die je binnen hebt gekregen  
 
AMB  Ja  
 
NYD En die schrijf je dus op de plek waar ze ook echt afgespeeld hebben.  
 



 

AMB  Ja, als het mogelijk is. Als het een hotel of een supermarkt is of zo dan mag het er niet 
voor, want dan wordt het er afgehaald. Dus ik probeer dan een beetje aan de zijkant te doen. 
Maar ik probeer zoveel mogelijk op de plek waar het is te doen.  
 
ML Dan is het juist extra confronterend, dat het op zo’n drukke plek is denk ik ook.  
 
AMB Ja zeker!  
 
ML We hebben op instagram, op onze eigen instagram ook een oproepje gedaan, wie er te 
maken heeft met catcalling, en in die reacties kwamen een paar.. Situaties voor waar het 
gebeurde op een hele drukke plek.  
 
AMB Ja 
 
ML En waar dan ook het commentaar van die gene was, niemand greep in, niemand deed iets.  
 
NYD Iemand op centraal station, 20 mensen eromheen, en dan iemand die tegen haar zegt ik 
ga je verkrachten.  
 
ML Ja.  
 
NYD En dat er niks  
 
ML Voor niks wordt ingegrepen, niemand die zegt van doe ff normaal..  
 
AMB Ja??  
 
ML Niks.  
 
AMB Ja dat is wel echt belachelijk.  
 
ML En dat is ook wel een trendje die we zagen..  
 
AMB ja.. Maar ik denk dat dat vooral is omdat het mensen.. Die vinden het heel awkward, die 
weten dan niet wat ze moeten zeggen. En het gebeurt dan zo snel, maar ik vind dat dan juist 
niet goed. Je moet juist opkomen voor die persoon. Want die persoon voelt zich al heel 
oncomfortabel.  
 
ML + NYD Ja.  
 
AMB En soms kan je geen houding meer aannemen zegmaar, dus dan moet je juist wat ervan 
zeggen!  
 



 

NYD Ja als omstander, al helemaal als je omstander bent die misschien wel fysiek wat sterker 
is dan degene die de comments naar haar hoofd geslingerd krijgt.  
Maar we hebben dus ook ff de getallen erbij gepakt, en die waren ook echt wel shocking. In 
Rotterdam heeft Erasmus Universiteit onderzoek gedaan, en 94% van de vrouwen die meedeed 
aan dat onderzoek die maakte een van de volgende gedragingen mee, want zij hebben dus ook 
echt uitgeschreven wat je dan precies moet meemaken. Het gaat om de volgende rij:  

- Complimenten 
- Fluiten 
- Sissen 
- Nastaren 
- Naroepen 
- Beledigen 
- Om seks vragen 
- Achterna lopen 
- In het nauw drijven 

En als je nastaren en complimenteren weghaalt, dan blijft er alsnog 84% over van de dames in 
Rotterdam die dit meemaakt.  
 
ML Echt veel..  
 
AMB Dat is echt heel veel.  
 
NYD heel veel. En in Amsterdam is er ook een onderzoek geweest, in 2017, en daar was dan 
53% van de vrouwen die ondervraagd werd, die had hier te maken mee gehad. En dan een 
beetje onze leeftijdscategorie, dus 15 tot 34 dan was dat zelf 79%.  
 
AMB JA die had ik mee gekregen ja, het is echt zoooveell..  
 
NYD En dat is dan wel weer heel positief, in zowel Rotterdam als Amsterdam is het strafbaar 
tegenwoordig!  
 
AMB Ja klopt 
 
ML Dat is nog niet zo heel lang.  
 
NYD ehh nee, 1 januari 2018. En er is nog maar 1 keer een rechtszaak geweest hierover.  
 
AMB Ja klopt 
 
NYD en deze meneer die heeft een voorwaardelijke boete gekregen.  
 
AMB Ja inderdaad 
 
NYD Dat ging om 2 keer 100 euro geloof ik,  



 

 
AMB Ja en als hij binnen 2 jaar wat flikt dan gaat ie nog een keer de cel in volgens mij,  
 
ML Moet ie betalen  
 
AMB Ja de cel in of betalen volgens mij, dat weet ik niet zeker.  
 
ML Oh drie maanden de cel in volgens mij, of betalen.  
 
ML In ieder geval, hij krijgt straf.  
 
NYD En of dat dan echt werkt, daar zijn de meningen over, of dat weten ze nog niet zo heel 
goed.  
 
AMB Ja.  
 
NYD Maar het is in ieder geval een signaal dat je afgeeft. Dit is niet ok.  
 
AMB Ja klopt. I kvind het ook wel goed dat er een straf is. Maar dan vind ik wel dat er educatie 
in het spel moet komen. Heel veel mensen weten nog steeds niet waarom het strafbaar is. 
Educatie is zo belangrijk.  
 
ML Ja absoluut.  
 
NYD En wat zou jij dan zeggen als iemand zegt, eeh ja wat is er nou zo erg aan? Kijk voor ons 
als vrouwen is het heel obvious waarom dit erg is. Maar wat, waarom is het dan eigenlijk zo 
erg? 
 
AMB Nou ik denk dat heel veel mensen zijn niet bewust van dat het een probleem is. En dat is 
wel, een punt wat niet kan eigenlijk. En om het feit dat heel veel mensen denken dat het echt 
een compliment is, of een lachertje, of stoer doen bij vrienden of vriendinnen, dat is niet ok. En 
vooral als er zo'n groot leeftijdsverschil is. Als een man van weet ik veel 40 of 50 tegen een 15 
of 13 jarige zo'n opmerking maakt, dat is gewoon pedofielen gedrag. Hij kan, hij of zij kan haar 
moeder, vader, weetje… dat is gewoon niet normaal dat is niet oke.  
 
ML Het getuigt ook heel erg van je niet kunnen inleven in een ander, want als jij dus zo iets 
roept naar, of je, naar iemand anders, die je niet kent, kan je dus totaal niet verplaatsen in dat 
haar vrijheid daarmee beperkt wordt. Dat zij op haar hoede is. Dat zij constant bezig is met, oke 
ik zie daar een groep, het zou kunnen dat daar iets naar me geroepen gaat worden, ga ik 
oversteken? Ga ik er omheen lopen? Het constant emotional labour wat je hebt, constant bezig 
zijn ermee, dat…  
 
NYD Vrouwen zijn veel tijd kwijt aan het ontwijken van zulk soort situaties.  
 



 

AMB Ja, ik ook!  
 
NYD Mentaal en ook daadwerkelijk tijd met omfietsen. En qua beperking van vrijheid; ik kreeg 
een berichtje van Sara, en zij zei een van de redenen dat ik van stad naar dorp verhuisd ben is 
dus dat catcallen. Maar ook hier gebeurt het met oudere mannen, zelfs als ik met mijn zoontje 
loop.  
 
ML oooo neee 
 
NYD En we hadden hier ook een meisje die zei dat ze folders door de bus moest doen, en dat 
er dan ook een nare comment werd gemaakt en dat ze zei ja dan loop ik toch even door. Veel 
meisjes die hardlopen.  
 
ML Heel veel meisjes.  
 
NYD en die iets van een situatie hebben meegemaakt waardoor ze toch een soort van angst 
krijgen om weer de straat op te gaan. En dan gaan ze wel, want ze zeggen ook heel vaak van, 
ik weet wel dat er waarschijnlijk niks gebeurt, maar toch het feit dat je die angst voelt, en dat je 
dus toch denkt, misschien toch maar niet daarheen en niet daarheen, dat is natuurlijk toch heel 
kwalijk.  
 
AMB maar het is toch ook belachelijk dat je die gedachte in je hoofd moet hebben.  
 
ML Ja en dan ook alleen al het hele in de winter het is donker, je moet dan zo, al die dingen 
plannen als je dat graag.. Daar gaat zoveel tijd in zitten.  
 
NYD En al blijft het bij opmerkingen, het kan ronduit eng zijn. Nou Daniël onze producer heeft 
net dat lijstje voorgelezen van wat reacties, daar zitten een aantal dingen bij en die echt echt 
doodseng zijn. Maar stel het is niet zo heel eng, dan nog kan het heel overdonderend werken.  
 
AMB Ja tuurlijk.  
 
NYD En daar hadden we ook een reactie over, van Sanne, en zij zei over een situatie die was 
ook tijdens het hardlopen gebeurd. Ik heb me nog nooit zo oncomfortabel en kind a scared 
gevoeld. Ook al weet ik dat er waarschijnlijk niks zal gebeuren. Dus zelfs al weet je dat, het zet 
echt een stempel op die dag, en het kan voor meerdere dagen door blijven sudderen. Want je 
gaat toch denken, ik had iets moeten doen, wat had ik moeten doen. Je kan je schuldig voelen 
dat je niks gezegd of gedaan hebt..  
 
ML En wij vroegen op instagram welke opmerking is je het meest bijgebleven? Daar kregen we 
dus heel veel dit.. Dit.. blijft hangen! Ik denk jaren.  
 
AMB Ja tuurlijk 
 



 

ML Ja want ik weet ook nog steeds wat er zoveel, ik denk wel 10 jaar geleden toen geroepen is, 
omdat het zoveel indruk maakt. En dat is..  
 
AMB Ik krijg ook gewoon catcall verhalen binnen dat het misschien zelfs 20 jaar geleden is 
gebeurd. Maar dan zie je hoe erg zoiets blijft hangen  
 
ML +  NYD Ja  
 
AMB En zoveel mensen realiseren zich dat niet.  
 
NYD En wat ook wel lastig draan is, dat is iets wat Rachelle opmerkte, is dat je geen idee hebt 
van de intenties. Dus kijk, een man kan het nog ergens.. Misschien.. Goed bedoelen. Maar 
omdat het, omdat jij niet weet ben ik veilig? Is het nou een grapje? Of kan die boos worden? 
Kan die uithalen? Loopt ie mee naar mn voordeur? Wat gebeurt er? Dat is natuurlijk ook heel 
eng aan catcalling.  
 
AMB Ja klopt, je weet maar nooit hoe ver het kan gaan.  
 
ML En dan kom je dus wel bij de vraag, want die hebben we veel gekregen natuurlijk, kan je 
dan niet meer een complimentje geven tegen een vreemde?  
 
NYD + AMB Ja  
 
ML Is dit dan.. Want als je dus blijkbaar daar rekening mee moet houden, kan je dan nog wel 
iets zeggen tegen een vreemde.  
 
AMB  Jaa die vraag krijg ik vaak ook  
 
ML Ja ik vond dat wel opvallend, want eeh.. Ja even kijken hoor want we hebben er wel een 
voorbeeld van. Heb jij er een voorbeeld van?  
 
NYD Eehmm nou ik heb er niet letterlijk een voorbeeld van, maar ht is inderdaad, het zijn 
vragen die we veel binnen kregen, en vraag gesteld namens vrienden. Dus bijvoorbeeld een 
vrouw die stuurt, ik heb het met mijn vriend er over gehad, en vrienden zeggen dan, ik durf geen 
compliment te maken, en dan zegt zo’n vrouw van ik vind het eigenlijk wel verdrietig of zielig 
voor zo iemand dat die dat dan niet meer durft te doen… eeeh ik vind het al opvallend dat er 
dan gelijk vanuit de man gedacht wordt.  
 
AMB Ja inderdaad  
 
NYD Dus o die arme man die mag niet eens meer een complimentje geven, maar het gaat 
natuurlijk veel verder dan dat, want het gaat niet om gewoon een complimentje..  
 
AMB Nee.. en dat is dus wat heel veel mensen vergeten.  



 

 
ML Maar zelfs als het wel om gewoon een complimentje, in zijn ogen gaat het om gewoon een 
complimentje. Stel je krijgt inderdaad een afwijzing. Is dat nou echt zo erg? Je incasseert die 
afwijzing toch gewoon? Dat is het risico van het vak ook. Jij beslist om iemand die je niet kent te 
complimenteren, blijkbaar vind je dat nodig, om wat voor reden dan ook. En genoeg mensen 
vinden dat ook leuk natuurlijk, ik vind het ook leuk om te horen dat ik er leuk uit zie. En als ik 
een goede bui heb dan reageer ik daar heel vriendelijk op, als ik een minder goede bui heb.. 
Meestal ook wel. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon geen zin heb daar in en geen zin heb in 
contact en dan negeer ik je of ik zeg hou je bek. Ja het kan,  
 
AMB klopt en dan raken ze heel boos.  
 
ML Ja en daar gaat het mis. Je incasseert hem en je denkt oké nou dit was het niet en je gaat 
door met je leven. Dat is volgens mij waar het mis gaat. Dat ze zich entitled voelen op een 
reactie..  
 
AMB Ja. En alsof jij dan bevestigt dat ze goed zijn. Die bevestiging hebben ze echt niet nodig.  
 
ML Nee dat…  
 
AMB haha 
 
NYD Maar waar leg jij dan de grens? Tussen wat noem jij catcalling en wat noem jij een 
complimentje?  
 
AMB Ja die vind ik eerlijk gezegd wel heel lastig. Ik denk het gaat echt om het moment. En ja, 
het is lichaamstaal, de toon van je stem en gezichtsuitdrukking, die speelt zo een grote rol! Heel 
veel mensen vergeten dat, want ik begrijp dat, als ze dan een catcall op mijn instagram pagina 
lezen, dat ze dan denken maar he? Het is toch gewoon een compliment? Ja maar op dat 
moment is het toch wat anders. Dus het gaat gewoon om hoe respectvol het is, hoe beleefd. En 
kijk, als je naar me toe zou komen en zou zeggen, ik wou ff zeggen, ik vind echt dat je er goed 
uit ziet. Dat vind ik echt een compliment, dat vind ik gewoon aardig. Als je gewoon respectvol 
erbij staat weetje, niet op een viezige toon of van die lust blikken in je ogen..  
 
NYD Of dichtbij..  
 
AMB Of te dichtbij 
 
NYD Fluisterend..  
 
AMB Ja precies.. Maar dan.. Ja.. dat is echt een hele grote rol.  
 
NYD Ik heb hier een heel grappig voorbeeld van, want ik heb dus een keer meegemaakt dat ik 
op een festival of iets was, en ik had een hele strakke legging aan, en toen was er een jongen 



 

en die zei best verbaasd, hij floepte het er eigenlijk uit van, Wow! Jij hebt een vet goeie bil in die 
legging!  
 
AMB hahahah 
 
NYD En dr was, dr was nul intimidatie.  
 
AMB ja. Ja  
 
NYD Het was gewoon leuk, en hij was zo leuk en ik was zo leuk, en er waren geen 
verwachtingen dat hij dan wat wilde of dat hij dan aan me wilde zitten of zo, helemaal niks. 
Zeggen en klaar. Terwijl als je deze opmerking op straat zou schrijven, dan zou ik ook kunnen 
zien dat dat echt een hele vervelende opmerking kan zijn.  
 
AMB Klopt, ja.  
 
NYD Dus het zit zo veel in hoe iemand het brengt of zegt.  
 
AMB Ja en het zit zo erg in het moment ook, en hoe beide personen zich voelen op dat 
moment.  
 
NYD Ja, en wat de verwachting is, dus is de verwachting ik moet nu van alles van jou, of kan je 
gewoon doorlopen en zeggen dankjewel! En dan gaat iedereen weer zijn eigen pad. Maar dat 
intimidatie, daar zit het hem denk ik in.  
 
ML Klopt.  
 
NYD En dat krijg je met het woord catcalling, dat is nog best wel een beetje gezellig woord. 
Terwijl, in het Nederlands hebben we het dus over straatintimidatie, en volgens mij als je dat 
woord gebruikt hier, dan gaan niet je vrienden zeggen o ik weet niet meer of ik een 
complimentje mag geven.. Want het is heel duidelijk 
 
ML Het is heel anders. 
 
NYD wanneer iets intimidatie is en wanneer iets een complimentje is 
 
AMB Ja zeker zeker. Dus dat is een groot verschil.  
 
ML En ik denk ook, vrouwen kunnen met alle tijd die ze kwijt zijn met plannen of ze oversteken 
of wat ze gaan doen, we zijn gewoon ook heel erg goed geworden in aanvoelen wanneer een 
situatie wel of niet bedreigend is. Dus als jij echt de hele tijd op complimentjes, dingen die jij als 
complimentjes ziet kutreacties krijgt, ga ik weer.  
 
Iedereen hahaha 



 

NYD Denk eens bij jezelf  
 
ML Denk eens bij jezelf na, wat doe je verkeerd? Sta je heel dicht bij iemand? Ben je aan het 
fluisteren? Dan doe je iets fout. Als jij de hele tijd zulke reacties krijgt, dan zijn de vrouwen in 
amsterdam of in Rotterdam niet arrogant, die zijn op hun hoede. Neem het ze eens kwalijk.  
 
NYD En wat ook wel weer zo is, kijk, als jij een complimentje wil maken, want dat vind jij leuk, 
dat is onderdeel van jouw lifestyle, lekker flirten op straat. Neem het, als ie dus verkeerd valt, 
maar ga niet zeggen van, en de vrouwen van tegenwoordig die kunnen niks meer hebben.  
 
AMB Klopt, want je weet dat dat het risico is, dat je gewoon afgewezen wordt.  
 
NYD Ja, hoort erbij. En je moet denk ik ook wel beseffen dat sommige vrouwen dit gewoon 
meerdere keren op een dag meemaken. En zelfs al is het dan een leuk compliment, dat houdt 
op en gegeven moment gewoon op, want je bent gewoon boodschappen aan het doen, je bent 
gewoon op de fiets naar je werk, naar je studie, hoezo moet je dan de hele tijd interacten met 
mensen waar je helemaal geen behoefte aan of zin in hebt? 
 
AMB Ja klopt.  
 
NYD Dus als je dan een keer niet vriendelijk teruglacht, dat is prima, vrouwen lopen niet op 
straat ter entertainment van mannen. En die gedachtesprong, die moeten sommigen mensen 
nog even maken.  
 
AMB Heel veel mensen klopt.  
 
NYD Want ook de opmerking van meisje lach eens. Niet zo shaggo kijken, die hebben we ook 
heel veel binnen gekregen. Huh?? Waarom zeg jij dat? Waarom heb jij iets te maken met.. 
 
AMB Waarom moet ik lachen voor jou?  
 
ML Ja dat is toch heel erg raar? Wat ik wel grappig vond is, Tess die stuurde in: Dat ze met 
haar vriend op straat liep en dat iemand naar haar vriend riep, jeetje leip haar! Leip! En dat haar 
vriend zich omdraaide en grijnsde, en dat zij zich realiseerde, ik zou gewoon nooit zo kunnen 
reageren op zoiets, omdat ik niet meer gewend ben aan positieve opmerkingen. En, wat ik ook 
wel interessant vond, zei ze daaronder ik merk dat het mij teleurstelt, dat door al deze catcalls ik 
niet meer de goede opmerkingen kan herkennen. Dat voelt dan ook als een gemiste kans voor 
wel een leuk gesprek. Dus het is ook, wij vinden het ook jammer.  
 
NYD En ze vraagt hier mee om te gaan.  
 
ML Ja dat vraagt ze, en dat weet ik ook niet zo goed. Want ik heb het regelmatig, ik heb het 
automatisch al als een man op me af komt en hij trekt z'n mond open, denk ik al huuuwwwlllll 
 



 

NYD hahaha 
 
ML en dat ik dus wel, want ja daar zit ook wel een beetje lastigheid tussen hoe reageer je op 
catcalls, omdat je, je moet het eerst aanhoren, dan moet tot je doordringen wat er gezegd 
wordt, daarna denk je zei die dat nou echt? Als het echt een soort van gefluister of gepsst is. En 
daarna moet je dus een soort van ad rem antwoord formuleren, en je moet ook nog gaan 
registreren in hoeverre  
 
NYD Het gevaarlijk is 
 
ML Het gevaarlijk is of niet.. 
 
AMB Er zijn zoveel stappen!  
 
ML Of het goed bedoeld is of niet.. Ja neem het vrouwen eens kwalijk?? Echt.. Dat wij als 
arrogant worden neergezet vind ik echt bizar. Weet je met hoeveel factoren we te maken 
hebben!  
 
AMB Vind ik echt belachelijk. Maar dat vind ik ook wel lastig om daar antwoord op te geven 
hoor, want het is zo, het compliment is dan zo erg verpest, je kan ze niet meer onderscheiden 
soms ook van de catcalls, want je bent al zo erg op je hoede. Je denkt al van oo.. Oke shit.. 
Misschien wil die wat doen weetje, en denk je van hmm.. Daar eeh..  
 
NYD Ja je moet denk ik ook niet onderschatten hoe vaak sommige vrouwen hiermee te maken 
hebben. Want ik denk dat het verschilt per plek waar je woont, en misschien ook wel qua hoe je 
er uit ziet.  
 
ML Ja 
 
NYD Daar bedoel ik niet mee dat het alleen maar gebeurt bij bepaalde type vrouwen, maar wat 
ik dan zelf bijvoorbeeld, ik maak het niet heel vaak mee, maar als ik dus met Marie Lot op straat 
loop dan gebeurt het echt bizar veel  
 
ML aan de lopende band.  
 
NYD Ja. Echt gewoon zo drie keer in een rondje van misschien 2 kilometer.  
 
AMB JA?  
 
ML Ja, het is wel zo dat het een bepaald type man is, dat is ook zeker zo. En maar dat wil niet 
zeggen dat de Nederlandse man, de witte Nederlandse man het niet doet.  
 
NYD Nee want jij bedoelt dat het vooral, het zijn vooral mensen van Antilliaanse afkomst?  
 



 

ML Ja ik denk Antillianen, Surinamen en Marokkaanse jongens.. Turks misschien?  
 
AMB Wat een beetje wordt gezien als de macho cultuur.  
 
ML Ja precies de macho cultuur. Dat zijn de mannen die me vaak wel.. Ja en ik vermoed dan 
dat mijn vormen er iets mee te maken hebben, dus .. haha 
 
NYD En het maakt dan niet uit of jij een winterjas aan hebt of iets.  
 
ML nee maakt echt helemaal niets uit. Ik denk dat het gewoon tot de verbeelding spreekt of zo. 
Dat merk ik, maar ik weet ook dat als ik gesprekken voer met vriendinnen, die krijgen 
opmerkingen van andere mannen. Dus  
 
AMB jajaja  
 
ML het is niet zo, ja voor andere mensen is het weer anders.  
 
AMB Ik vind het ook wel lastig hoor, want.. Natuurlijk, ja ik ben zelf bruin dus ik kan het zelf niet 
toegeven maar het is wel zo. Het wordt ook door hun gedaan en meestal inderdaad ook door 
hun. Omdat ja zoals ze omschreven worden als een macho cultuur.  
 
ML +NYD Ja.  
 
AMB En niet op hun mondje gevallen. Je hebt natuurlijk ook blanke mannen die niet op hun 
mondje zijn gevallen..  
 
NYD Ja want dat is wel even heel belangrijk om te zeggen, want nu kaarten we dit aan, maar 
het is absoluut niet zo dat we zeggen het is alleen maar bepaalde groepen.  
 
ML Klopt.  
 
NYD Want dat klopt absoluut niet, maar het is wel onderdeel van de cultuur lijkt het meer.  
 
ML + AMB Ja.  
 
NYD En we kregen daar zelfs een vraag over van een meisje die zei van ja, het was een 
Antilliaanse man die dat bij mij deed, en toen hoorde ik van een collega dat dat gewoon 
onderdeel van de cultuur is, en dus durfde ik daar ook niet meer verder iets over te zeggen 
want.. Want.. dan zou je misschien iemand kwetsen, want het is gewoon normaal voor jou, dus..  
 
AMB Ja klopt.  
 
NYD Ja hoe moet je daar dan… moeten we het daarom dan accepteren? Dit vind ik serieus 
gewoon lastig.  



 

 
AMB Nou.. ik kan dat.. Het is herkenbaar, dat het in de cultuur normaal is, maar ik vind dat 
omdat het in jouw cultuur normaal is en jij zegt het tegen iemand anders niet van die cultuur, het 
is gewoon niet oke. Of het in jouw cultuur normaal is of niet het is niet oke. Want dat is best wel 
gewoon ouderwetse manier van denken.  
 
ML Ja je hoeft jezelf natuurlijk niet weg te cijferen voor een ander maar andersom ook niet, dus 
je houdt rekening met elkaar.  
 
AMB Ja precies.  
 
ML Maar ook als zij zegt, ik ben bang om dan iemand te kwetsen, wat maakt dat de gevoelens 
van die ander meer waard zijn dan die van  jou?  
 
AMB + NYD Ja precies! 
 
ML je wordt zelf gekwetst omdat hij zich gewoon laat leiden door zijn cultuur, en wel het 
uitspreekt, en geen rekening houdt met jou.  
 
NYD En het kan onwetendheid zijn.  
 
AMB Ja het is ook heel erg onwetendheid.  
 
NYD Ja, en dan denk je dus misschien ook wel het is een compliment, terwijl het is dus niet, het 
wordt niet zo opgevat. Dan is het misschien ook de manier van aanspreken. Ik zeg niet dat jr de 
altijd lief moet aanspreken hoor, absoluut niet, als je boos wilt worden…  
 
AMB nee dat doe ik ook niet altijd.  
 
NYD Wordt absoluut boos, maar als je dus met die struggles zit zoals deze luisteraar die deze 
vraag instuurde, zeg dan op een respectvolle manier, ik vind het gewoon niet fijn.  
 
AMB Ja precies, leg het een beetje uit. En dan natuurlijk niet te langdradig want ik begrijp als je 
geen zin hebt, haha. Maar met dit soort gevallen is het dan inderdaad niet handig om gelijk fuck 
off te reageren, wat ik dan meestal doe, haha.  
 
NYD Ja maar ik had wel begrepen dat jij wel eens het gesprek aangaat?  
 
AMB Ja klopt 
 
NYD Hoe doe je dat?  
 
AMB Nou, dat ligt aan het moment zeg maar, want als zij nog een beetje blijven hangen dan is 
dat makkelijker. Heel vaak gebeurt het gewoon en dan loopt iedereen weer weg.  



 

NYD Ja het is natuurlijk een doorloop situatie.. Dus de een loopt langs de ander..  
 
AMB Ja, nee ik had het eeh.. Ik was een catcall in de Kalverstraat aan het strij.. Eeh krijten. En 
dat was een steegje, en ik hoorde van achter, hoorde ik alsmaar oi. En oi is een catcall die veel 
gebruikt wordt in Engeland, dus ik wist al.. Britten. En toen eeh.. Maar ik wist niet dat ze het 
tegen mij hadden, dus ik zag allemaal voeten om mij heen verzamelen, en ik keek naar boven 
en toen zag ik hun, en toen zei hij echt van..  
 
NYD in een steegje! Heftig!  
 
AMB Ja.. en toen vroeg hij van, in het Engels van wat staat daar? Dus ik zei er staat hey 
Assepoester, blijf staan, dus hey Cinderella, stop walking. En.. ehmm hij zei van, maar ze 
begrepen het niet goed, en toen zeiden ze ook van dus ik mag een meisje niet meer groeten. 
Dus ik zei nou.. Daar gaat het niet om, en eentje vroeg dus ook, ik mag dus niet meer nafluiten, 
toen zei ik nee, want we zijn niet je hond.  
 
NYD We zijn geen objecten, we zijn niet je hond! 
 
AMB Ja, en hij verwachten dat wij dan omdraaien en reageren en naar je toelopen zoals.. Ja.. 
gewoon onderdanig nogal, maar dat is niet zo, en het was echt een heel respectvol, heel 
beleefd gesprek. Het ging totaal niet de verkeerde kant op, dus zij kunnen dat ook, de catcallers 
zelf. En zij zeiden ook van ja dat ze het niet meer zouden doen. Of ze het echt niet zouden doen 
weet ik natuurlijk niet. Maar je merkt wel dat er iets daarbinnen aan de gang gaat, dat ze echt 
aan het nadenken zijn ja. En je laat altijd wel.. Een stempel achter, bij iedereen.  
 
NYD Ja  
 
AMB Dus hoe dan ook denken ze er over een tijdje waarschijnlijk wel aan terug.  
 
NYD Ja, dus mocht je de.. Moed hebben om het gesprek aan te gaan, de tijd hebben, de zin 
hebben, anything, dan zou je dat dus kunnen doen. Maar waar ik eigenlijk, waarom ik er over 
begon, dat jij het zovaak meemaakt, en ik minder, is omdat ik ff aan wil kaarten dat sommig 
evrouwen ook reageren met, nou, ik heb dit eigenlijk nooit, en ik vind het eigenlijk gewoon een 
compliment dus waarom doet iedereen zo moeilijk. En ik had ook een reactie van iemand die 
zei ik ben heel blij dat ik het niet ken. Hoe bestaat dit dat dit kan in Nederland. Ja ik weet het, 
naieve plattelander.  
En zij zegt er dus niet bij van je moet er niet tegen strijden. Maar je hebt ook mensen die 
zeggen, doe niet zo overdreven daarover?  
 
AMB Ja klopt, klopt.  
 
NYD Maar het is echt goed om dus jezelf, dat je weet van, oke, ook al is het niet JOUW issue, 
dr zijn heel veel vrouwen voor wie het WEL een issue is.  
 



 

ML Ja, ja.  
 
NYD Daar heb ik ook een voorbeeld van, van een meisje die stuurtde, toen ik in hartje bijlmer 
woonde ben ik 4 keer naar de supermarkt gelopen in 6 maanden tijd, dat ik NIET ben 
nageroepen. Alle andere!!! Drie uitroeptekens, alle andere keren wel.  
 
ML My god! 
 
AMB WAAUWW 
 
ML Ja dan maak je het dus zo veel mee, dan zit je er gewoon niet meer op te wachten.  
 
AMB nee zeker niet..  
 
NYD Maar dat het dus voor de een niet een mega probleem is..  
 
AMB Ja maar ik kan me daar..  
 
NYD Onthou, hoe dat het voor de ander wel is.  
 
AMB Klopt 
 
NYD En dat je wel samen die strijd moet aangaan.  
 
AMB Sommige die zien het eerder inderdaad als een compliment omdat zij het niet vaak te 
horen krijgen.. En dan heb ik het nu niet over iedereen maar sommige mensen hebben ook 
gewoon een low self esteem..  
 
NYD Ja! Daar hebben we ook wat berichtjes over  
 
ML Daar hebben we ook wat berichtjes over binnen gekregen, want ik kreeg er een paar 
binnen, en dat gaat dan over meisjes die wat zwaarder zijn 
 
AMB Oke ja 
 
ML Dan gemiddeld, en die krijgen dan dingen naar hun hoofd geroepen als, even zien, hey 
meisje kan jij al die vetrollen wel meesjouwen?  
 
AMB oooh….  
 
ML En dat is natuurlijk ehm.. dat .. als je al onzeker bent, of als je daar al mee struggelt, dan..  
 
AMB Dat is nog heftiger. 
 



 

ML Ja dat komt heel hard aan.  
 
AMB Dat kan je echt breken gewoon! 
 
ML Ja en dan zegt zij, eehm.. Punt is, dat naast hey lekkertje en ik wil jou neuken, ook dit soort 
denigreredne dingen worden gezegt, en dan, en veel van deze meisjes noemen dan ook ik vind 
het bijna fijn als ze dan zeggen hey meisje, of als je nagefloten wordt. Dan is het een soort van,  
 
AMB T is een boost voor hun  
 
NYD Ja  
 
AMB Voor hun zelfvertrouwen. En dat begrijp ik ook wel hoor. Ik kan het ze dat eigenlijk ook niet 
kwalijk nemen.  
 
NYD Het is ook dat we aangeleerd worden dat je self esteem moet halen uit opmerkingen van 
anderen.  
 
AMB Ja, ja.  
 
NYD En dit is makkelijker gezegd dan ook gedaan, maar ja probeer je eigenwaarde echt in 
jezelf te vinden, en het niet uit anderen te halen, overigens als je dan een keer zo’n compliment 
krijgt en je vindt het fijn,  
 
ML Geniet er ook van.  
 
NYD Ja weetje, dat is ook niet erg. 
 
AMB Maar weet wel dat het een, dat andere vrouwen hier wel het een probleem vinden, en dat 
we samen moeten staan.  
 
NYD Precies.  
 
ML En ga het dan niet afdoen als iets wat niet een probleem is, want het is wel een probleem/  
 
AMB Ja.  
 
NYD En wat ook een groep is die heel veel reacties krijgt, dat zijn gay mensen, of LGBTQ, 
eigenlijk het hele spectrum. Dat kwam ook uit onderzoek van Amsterdam, dat er, dat dat 
omhoog gaat, die opmerkingen en acties.  
 
AMB Ja, ja ja.  
 



 

NYD Daar hebben we ook een aantal opmerkingen over gekregen, maar Marie Lot, eerst jouw 
eigen ervaringen daarmee?  
 
ML Nouja ik heb er heel veel. Ik denk dat degene die het meest indruk op mij heeft gemaakt 
was een keertje dat ik met mijn vriendin stond te zoenen en dat er twee mannen naar ons toe 
kwamen lopen, en de ene fluisterde iets vies in mijn oor dus dat kon ik niet verstaan 
 
AMB oooohhhhh 
 
ML En de andere die greep mijn vriendin vast van achter, dus dat was heel eng, en dr kwam 
een keer een jongen naar ons toe toen we stonden te zoenen, en die vroeg eeeehmm of die 
zich op ons mocht aftrekken.  
 
AMB ooooh neeeee 
 
ML En het is zoooo… het verpest je avond, want het blijft hangen, ook al lach je erom, en ook al 
heb je misschien een ad rem antwoord. Ik bedoel wij schreeuwen ze vaak.. wij .. schreeuwen ze 
intussen toe, en ik ren nog net niet boos achter ze aan. Maar het is meer, het blijft je.. Dit is echt 
denk ik wel vier maanden geleden gebeurd of zo en ik heb het er nog steeds over.  
 
AMB + NYD Ja.. ja.  
 
AMB Ja dat is ook zo het probleem, het wordt zo gesexualised. Waarom? Het is.. Ik vind.. Ik 
ben gewoon sprakeloos. Ik weet dat het gebeurt maar toch ben ik elke keer weer sprakeloos.  
 
ML Ja ik sta er ook elke keer weer van te kijken hoor. En ik ben altijd op mijn hoede! Zeker als 
we hand in hand lopen, zeker als we zoenen, dan ben ik altijd op mijn hoede. Dat er.. Of er 
iemand is.. Of er dingen gaan gebeuren, of het een gevaarlijke situatie is. Maar die 
opmerkingen, dat is.. Ja.. dat is niet eens het ergste waar je rekening mee houdt.  
 
NYD Ja we hadden ook nog een reactie van iemand die zei ik ben transgender en krijg echt 
vaak dingen naar mijn kop geslingerd als manwijf. Of ben je nou een chick of een dude? Nee 
joh, hij is gewoon gay. Waar is z'n lul dan? En ja, ik ben ondertussen wel wat gewend. Maar 1 
keer heeft het me wel echt diep geraakt. Er was toen een wat oudere man, en hij zei, ja heel 
leuk verkleedpartijtje, doe nou maar weer gewoon een jurk aan. En ja dat deed echt zeer.  
 
ML wauww… lijkt me echt afschuwelijk dat iemand in zo’n wereld leeft, dat je dat soort 
opmerkingen naar je hoofd krijgt.  
 
AMB Ja.. ja.. En dan iedereen vindt Nederland of Amsterdam, ja Nederland wel open. Wat ik 
begrijp, maar ze realiseren zich niet dat dit nog steeds ECHT een probleem is.  
 



 

ML Ja, het gebeurt gewoon heel veel, en ik denk, als je dit soort, als dit soort dingen geroepen 
worden, en als dat blijkbaar dus voor mensen door de beugel kan, dan moet je catcalling 
gewoon serieus nemen, ook als jij het zelf niet als probleem ziet. Want dit kan niet..  
 
AMB Het maakt niet uit of jij het als catcalling ziet of als jij het niet krijgt.  
 
ML Als je hoort, als je weet dat deze dingen geroepen worden, als je weet dat dit aan de hand 
is, dan moet je er ook voor staan dat het niet meer gebeurt.  
 
AMB JA.  
 
NYD. We hadden ook nog een vraag van Berber, die had laatst eeh.. Dat ze op de weg terug 
van yoga een man tegenkwam die zei, ik wil je natte kutje likken, en ze zegt vroeger had ik 
waarschijnlijk niet gereageerd, maar nu riep ik FUCK YOU, viespeuk! En  
 
ML Yes Berber!!  
 
NYD Ze voelt zich heel kwetsbaar en geïntimideerd maar wilde niet over heen laten lopen, en 
de laatste tijd geeft ze dus ook een fierce response! Met veel boosheid, maar ze zegt ook, ik wil 
me niet tot hun niveau verlagen, dus ze was benieuwd hoe wij daarover dachten.  
 
AMB Ja.  
 
ML Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je je tot die.. Tot dat niveau verlaagt. Maar dat 
jij in gesprek gaat, kijk je moet natuurlijk altijd een beetje kijken naar wie het naar je roept. Want 
ik weet niet zeker of ik met zo iemand in gesprek zou gaan.  
 
AMB Nee, ik ook niet.  
 
ML Maar ja wie weet reageet ie goed, je weet het niet hihi  
 
AMB ik weet het eigenlijk niet of ze zich verlaagd tot zijn niveau 
 
NYD Nee he? Dat vraag ik me ook af 
 
AMB Want het is gewoon.. Het is gewoon ja, tuurlijk, je krijgt dat naar je hoofd gegooid, je hebt 
echt wel het recht om zo te reageren. Dus je verlaagt je echt niet tot zijn niveau, het is gewoon 
een response,  
 
NYD Het is ook schrik natuurlijk, je wil je afreageren 
 
AMB ja.  
 
NYD En ja, schreeuw maar lekker iets grofs terug eigenlijk.  



 

ML Ja absoluut, want dat maakt gewoon meer indruk.  
 
AMB Ja als zij zo praten tegen jou dan mag je echt zo terug praten.  
 
ML Wat trouwens ook heeeel goed werkt, ,dat heb ik laatst aan de levende lijve ondervonden, ik 
doe het nu al wat vaker en het is echt wel lekker effectief, is als je iets moederlijks terug zegt. 
Dus dan hoef je niet  
 
AMB hihihi 
 
ML te gaan schelden, maar je kan dan iets zeggen als ga je mond spoelen vlerk. Of  
 
AMB hahahahh 
 
NYD Echt iets old schools.  
 
ML Echt iets heel old schools, of of weet ik veel deugniet of zo. En dan krijg je vooral te denken 
van heh? En dat is ook gewoon heel erg leuk om te zien. Ik kan me ook voorstellen als je dat 
zegt, en ze reageren verbaasd, dat je dan in gesprek kan gaan met ze als je zou willen.  
 
AMB Klopt inderdaad, want dat is misschien makkelijker als ze niet zo hurt zijn, i guess, dat je 
op een agressieve manier hebt gereageerd zou maar zeggen. En dat soort berichten krijg ik ook 
vaak binnen dat ze verwachten zo’n antwoord niet. Ze verwachten of gescheld, of vies kijken, of 
weglopen, of misschien ook dat ze een gesprek aangaan dat ze het leuk vinden. Maar dat 
verwachten ze niet nee.  
 
ML nee, ze staan helemaal overdonderd ook te kijken. Dus dat werkt goed, moederlijk 
reageren.  
 
NYD De politie zegt trouwens, die geeft advies hierover he. Dus geïntimideerd op straat, wat 
kan je dan doen. Als het urgent is en je bent in gevaar dan kan je natuurlijk 112 bellen, of een 
politie of handhaver in de buurt aanspreken, maar vooral ook een melding maken van het 
voorval, via Amsterdam.nl/overlast. Sorry.. Ik heb alleen maar Amsterdam hier staan. Bedenk ik 
me nu, das echt niet handig. Maar ze zeggen dan dat de gemeente helpt om te weten waar het 
speelt. Want we hadden ook een vraag binnen gekregen van Fleur die dus voor haar deur een 
heel intimiderende situatie had van mannen die zeiden van pak dr bij dr bil, pak dr bij dr bil. En 
dat zij dus dacht ja maar ik ben nu bij mijn voordeur, wat als ik nu naar binnen ga, dan weten ze 
waar ik woon, dus ze was helemaal van wat doe ik nu? En eenmaal binnen bleef het ook heel 
erg doorspelen van moet ik iets drmee? Dus ja je kan dus wel een melding maken. En dan voelt 
het misschien van ja wat gaan ze daar dan weer mee doen, maar ze kunnen het dan in kaart 
brengen.  
 
AMB Ja inderdaad. 
 



 

NYD Ja.. het is in ieder geval iets. En stel je bent getuige, dan zegt de politie van leidt de dader 
af, dus schreeuw brand 
 
AMB haha 
 
NYD Of schreeuw hou op, vraag hoe het gaat en wat iemand nodig heeft, en altijd bij de, bij het 
slachtoffer blijven, en als het lukt, het signalement onthouden of een foto maken. Ik heb daar 
wel echt een heel heftig voorbeeld van. Dit is dus vorig jaar in Amsterdam gebeurd, dat een 
meisje in een hoek gedreven werd door 2 jongens, het was avond, maar het was gewoon licht 
buiten op straat. Dat zij toen geroepen heeft, naar mensen in de buurt van maak foto’s!!  
 
AMB Echt??  
 
NYD Ja, een meisje heeft dat toen gedaan en die heeft dus haar jukbeen is naar binnen 
geslagen en zij heeft drie kaakbreuken daar aan over gehouden.  
 
ML Dus het is niet zonder gevaar.. 
 
NYD nee.. En dat maakt het ook zo eng he?  
 
AMB Maar niemand deed dus wat?  
 
NYD Nou als ik de stukken daar goed over heb gelezen ging het heel snel. Dus op het moment 
was het al gebeurd, en weg was iedereen. Ja zie je dan maar te verdedigen, het is gewoon heel 
eng.  
 
AMB Het is heel eng.  
 
NYD Dus ja, blijf ook een beetje op de achtergrond maar probeer wel echt voor zo’n slachtoffer, 
als je ze niet aan durft te spreken, blijf dr even bij, vraag hoe gaat het als er iets gebeurt 
 
AMB maar dat vind ik ook heel belangrijk, vraag hoe gaat het, op dat moment zijn ze alleen, en 
daar hebben ze echt behoefte aan.  
 
NYD Het is gewoon eng, dus ga daar even naast staan. Oh een vriend van mij, dat was ook 
leuk, die appte mij want die zag dat we hiermee bezig waren, en die zei van ja ik had laatst nog 
op het station dat een man heel erg om een meisje heen hing, en toen was hij met haar gaan 
kletsen.  Gewoon een praatje gaan maken.  
 
AMB ja ja ja.  
 
NYD En dan hoeft dat helemaal niet een zwaar praatje te zijn van o wat een vieze man, maar je 
kan zeggen van o hey ja trein.. we moeten wachten… gewoon  
 



 

AMB Ja heel luchtig.  
 
NYD En dat zou heel erg helpen als mensen in het algemeen niet alleen mannen maar ook als 
vrouwen, als je iets ziet, ga of doe alsof je het meisje kent, heeee Esmee! Lang niet gezien, 
gewoon random en spring dr in. Dat kan helpen.  
 
AMB Ja inderdaad, want je schrikt die persoon heel erg af.  
 
NYD Je bent in ieder geval met zn tweeen. Ja oke.. Dan eeehmm… we hebben dan wel, 
hebben we dan nu antwoord gegeven op de vraag wat moet je dan doen in zo’n situatie? Sort of 
he?  
 
ML Ik denk het..  
 
AMB Kind of. Ja.  
 
NYD Wel ja?  
 
ML Heb een soort van strategie, en ga het gesprek aan, en ook wat de politie eeh..  
 
NYD O ja trouwens, de pol- nou niet de politie zelf maar we kregen ook reacties van mensen 
die zeggen, surveillanten, dus echt mensen in functie in uniform, doen het ook. 
 
ML Dus, wat was het? 
 
AMB Ja dat is zeker zo.  
 
ML Dat is wel heel erg hoor, want van politieagenten tot- nou nee niet politieagenten- maar 
inderdaad bewaker bij de maastunnel, een fietsenmaker, eeehmm..  
 
NYD mensen in de kantine 
 
ML Kantinepersoneel 
 
AMB Ik heb zulke verhalen ook binnen gekregen ja.  
 
ML Waar je je dus veilig waant, waar mensen in functie iets gaan doen voor jou, die jou.. Dat is 
toch..  
 
AMB Maar alles wordt gewoon niet meer veilig voor jou, of tenminste zo voelt het.  
 
ML Hoe meer.. Hoe meer…  
 
NYD Als een straatcoach jou al zo aanspreekt, ja wie moet je dan vertrouwen.  



 

ML Maar hoe meer ik erover praat, hoe meer ik denk, hoeee kan de klacht nog zijn dat vrouwen 
arrogant zijn?  
 
NYD + AMB  jaaa he?  
 
ML BIZAR!  
 
NYD Als je hoort wat er allemaal gebeurt. Ik heb trouwens nog een vraag, want ik las in een 
interview, dat jij vroeger de gedachte had, die gedachte heb ik zelf trouwens ook gehad, dat het 
alleen vrouwen overkomt die zich bloot kleden.  
 
AMB Ja zeker.  
 
NYD En toen gebeurde het jou zelf ook. . 
 
AMB Ja dat was even een slap in the face. Ja heel erg ja.  
 
NYD Ja maar mensen denken dit, ik denk vooral mannen denken dit, dus ja jij kleedt je hoerig ja 
vind je het gek. 
 
AMB Ja ik merk het ook aan de oudere generaties, vooral de mannen vrouwen daar, die 
denken ook heel erg dat het aan kleding ligt. Maar ja ik ben gewoon van je moet gewoon 
kunnen dragen wat je wil.  
 
ML Precies.  
 
AMB Dat is geen reden om een compliment naar je hoofd te krijgen, dat denk ik nu. Vroeger 
wist ik dat natuurlijk niet.  
 
NYD ja.  
 
AMB ja.. Haha.  
 
ML Maar dat moet je dus ook inderdaad ergens even realiseren dat het zo is.  
 
NYD Ja ook in winterjas, ook als je hele verhullende kleding draagt, gebeurt het alsnog.  
 
AMB Ja klopt.  
 
ML Ook met een knot op je kop naar de albert heijn, je bent brak, maakt niet uit.  
 
NYD Ja het is ook, bloot kleden bij vrouwen dat wordt ook heel snel gesexualised, en daar gaat 
het dan ook weer mis want, ja je wordt altijd geleerd om een beetje modest te kleden, en dan 



 

denk ik ja, als je je een keer zo wilt kleden of zo, doe het lekker, want het is jouw lichaam, jij 
voelt je er comfortabel in. You Rock! Weetje! Ga ervoor!  
 
NYD En het heeft niks te maken met seks! Als ik mijn high boots.. overknee boots aan trek, en 
dan geen eeh panty of zo, en dan een kort rokje erop, dan doe ik dat echt niet omdat ik zin heb 
om met een of andere gek in een steegje te gaan staan neuken.  
 
AMB Precies ja, haha.  
 
ML HA!  
 
NYD Ik wil gewoon lekker mijn laarzen aan! Want ze zijn supercool die laarzen.  
 
AMB Ja precies, precies.  
 
ML Ja en het is, een lichaam is gewoon een lichaam. En het is natuurlijk op sommige 
momenten heel seksueel en op andere momenten is het gewoon een lichaam, laat ons met 
rust!  
 
AMB Ja! We zijn geen objecten!  
 
ML Precies 
 
NYD We ijn geen objecten.  
 
AMB Nee. 
 
NYD Zullen we het dan daarbij afsluiten? Haha  
 
AMB Ja hahaha  
 
NYD Want we hebben zoooveeel ik heb hier nog hele lijsten 
 
ML Echt het ging maar door  
 
NYD Met vragen en dingen en.. Het is denk ik een onderwerp waar we niet over uitgepraat 
raken 
 
AMB Nee denk het zeker ook niet 
 
NYD Ik zou wel zeggen voor de luisteraars, als je een comment krijgt, stuur hem dus door naar 
Ambrien, want jij kan er mee aan de slag 
 
AMB Ja, zeker  



 

 
NYD En het is toch een manier van effe je hart luchten 
 
AMB JA ook als je vragen hebt natuurlijk 
 
ML Dat is lief  
 
NYD Ze mogen bij jou terecht 
 
AMB Ze mogen zeker bij mij terecht  
 
NYD En dan wie weet word je op straat nog opgeschreven. En… jij zou het heel cool vinden als 
andere mensen in Nederland dit ook gaan doen  
 
AMB Ja zeker zeker! Ik denk dat de andere steden er ook zeker behoefte aan hebben, zoals je 
ook hoort in Rotterdam gebeurt het ook heel veel, in Den Haag, Eindhoven, dus als er mensen 
zijn die daar zijn die het ook willen beginnen Samenwerken, in je eentje, I am open or it, I am up 
to it.  
 
ML Dus ze kunnen jou gewoon een berichtje sturen van hey dit en dat en eeh 
 
AMB Ja, ik geef je advies als je advies wilt, ik verwijs je ook door naar catcalls of New York City 
zodat je ook haar toestemming kan vragen  
 
NYD Zij is het echt begonnen 
 
AMB Ja. Want vind ik toch wel zo respectvol. En zij gaat het al helemaal leuk vinden.  
 
NYD Cool. Cool dat het zo verspreid kan worden. Dus neem vooral contact met Ambrien op via 
@catcallsofams  
 
AMB Yes  
 
NYD Ook via ons account kun je haar zeker vinden want ze staat overal genoemd. Heel erg 
bedankt dat je je verhaal kwijt wilde 
 
ML Echt fijn 
 
AMB Jullie ook bedankt.  
 
*Jingle Damn honey*  
 
NYD Jaahaaaa het is tijd voor onze favoriete rubriek, het is Damn Honey Nooo en Damn Honey 
Ye! Marie Lotte, jij mag met de ellende beginnen..  



 

 
ML Jaa.. ellende. Ik had deze eeeh situatie , kwestie, zelf al in de smiezen maar hij werd me 
ook van alle kanten toegestuurd via instagram. Dus… lieve luisteraars, dank daarvoor. Deze 
maand vond in Las Vegas weer de consumer electronics show, de SES plaats, en dit is een 
jaarlijkse technologiebeurs, en daar worden ook prijzen uitgedeeld, eeeh hartstikke leuk. 
Ehmmm nou is het zo dat er een eeh.. Door vrouwen geleide startup bestaat, die heet Lori Di 
Carlo, en zij wonnen een prijs voor hun inne..innovatieve vibrator Osé. Ik denk dat je het zo 
uitspreekt “Osee”. En deze vibrator is handsfree en eeh.. Hehe ik deed eventjes onderzoek naar 
deze startup. En.. eh, hun product, ik moet toch eventjes wat reclame maken want het klinkt 
allemaal heel erg fantastisch, alles wat ze doen bij Lori DiCarlo draait om sex positivity en om 
inclusiviteit. Ze Willen de taboes rondom seksualiteit doorbreken, want seks is gewoon een 
onderdeel van het leven, en zo moet het ook maar eens gezien worden. Geen schaamte maar 
gewoon jezelf kunnen zijn en van je fantastische lijf kunnen genieten, en ze verbergen niet wat 
ze doen, maar claimen open en bloot hun positie in de technologie wereld. En in de wereld van 
sexual pleasure.  
 
NYD Dit klinkt heel goed 
 
AMB Jaa 
 
ML Dit klinkt echt heel.. Ja ik las het ik acht, YES! Eeeh.. beide werelden worden nu 
gedomineerd door mannen, en zij zouden graag zien dat vrouwen, non binaire, gender 
non-conformisten, de LHBTIQ+ peopletjes, hahaha  
 
Iedereen hahaha  
 
ML eeh dat die ook allemaal un plek in die werelden claimen. En nog even over die vibrator, die 
is dus handsfree, en die is designed for blended orgasm, wat fantastisch klinkt, clitoraal en met 
g-spot. En weet ik veel. En dat ding doet alles wat de menselijke mond, tong en vingers ook 
kunnen. Nou dat klinkt allemaal best wel cool, dus tot zover een Damn Honey Yes.  
 
NYD Hoe dan, wat dan, ik wil echt alles weten van dit ding. Maar ga vooral door. Want we gaan 
naar een no toe geloof ik.  
 
ML Ik zet het in de show notes. We gaan naar een no toe ja. Nog een ding, hij is vanaf najaar 
2019 te koop. 
 
Iedereen hahahaha  
 
NYD Wat kost ie??  
 
ML In oktober kreeg dit bedrijf te horen dat ze een prijs hadden gewonnen, en die wordt dan 
uitgereikt op die beurs. Ehm, en eeh, ze zouden dus ook met die vibrator te zien zijn op die 



 

beurs.. Maaaar.. In november krabbelde het bedrijf dat die beurs organiseert, de CTA, terug. 
Geen prijs meer, en ook geen stand voor LoriDiCarlo. En dan vraag je je af.  
 
NYD Wacht, ze hadden de prijs al gewonnen?? 
 
ML Ja ze horen in oktober dat ze de prijs hadden gewonnen, en die wordt dan uitgedeeld in 
januari, en in november krabbelden ze terug.  
 
NYD Dus er is iemand geweest bij de organisatie geweest die zei, huh? Hebben we nou per 
ongeluk een vibrator laten winnen?  
 
ML Precies. Want .. 
 
NYD Hoe kan dit?  
 
AMB oooohhhh 
 
ML Ik zal eventjes laten horen wat hun reden is, de CTA motiveerde de beslissing met een 
beroep op het algemene reglement. En daarin staat: Producten die door de CTA as immoreel 
obsceen, onfatsoenlijk, onrein of niet in overeenstemming met het imago van CTA worden 
beschouwd, worden gediskwalificeerd.  
 
NYD Maar hoe dan? Wat is hier immoreel, obsceen, onfatsoenlijk onrein aan?  
 
ML Precies!  
 
AMB jaa..  
 
ML En wat ik me ook afvraag, hoe kan zo’n ding überhaupt genomineerd worden  
 
NYD jaaaa!  
 
ML het is toch, het is toch niet dat ze denken dat het een stofzuiger is, en blijkt een vibrator?  
 
AMB hahahaha  
 
ML Oeps, we heben vibrator genomineerd, dus dat is echt onzin. En het erge is ook, deze beurs 
staat bol van de sexproducten die op mannen zijn gericht.  
 
NYD +AMB Neeeee!  
 
ML Dus tijdens de editie van 2018 lanceerde een bedrijf daar een sexpop op de beurs 
 
NYD Naaaah!  



 

 
ML En er was een VR Pornobedrijf.  
 
AMB Waaaauwww  
 
ML Die heeft daar elk jaar een stand. Dus dat kan wel, en deze prijs is dus teruggetrokken.  
 
AMB O my god.  
 
NYD Ja want ik dacht nog, misschien is het een hele preutse amerikaanse..  
 
ML Nee!  
 
AMB Ik denk dat het gewoon weer gaat omdat ja, vrouwen mogen het niet zelf doen.  
 
ML Vrouwen mogen geen plezier enzo, het is obsceen, het is onrein, je moet het niet doen als 
vrouw..  
 
AMB Het is  niet modest..  
 
ML Ja. niet modest. Het is hoerig. Ja.. het is ect.. Ik las het.. Zooooo seksistisch!  
 
AMB Echt bullshit.  
 
NYD Ik hoop wel dat ze nu zooveel reclame en iets krijgen dat het, dat dat product helemaal sky 
high..  
 
ML Sowieso ben ik echt, ik heb de hele site uitgespit, ben helemaal fan van dit bedrijf, ze zijn 
echt heel, echt.  
 
NYD Nou als je nu gaat sparen dan heb je tegen die tijd het bedrag klaarliggen!  
 
Iedereen hahahaha 
 
ML Dus ik zet het in de how notes, ga het vooral lezen want het klinkt allemaal fantastisch. 
Nydia heb jij nog iets leuks voor ons?  
 
NYD jaaaa ik heb iets heel erg leuk! Ik heb de serie Sex Education, op Netflix 
 
Stem van Gilian Anderson: “I’ve noticed you’ve been pretending to masturbate, and I was 
wondering if you want to talk about it”... *muziek speelt*  
Stem van Ncuti Gatwa: “ooooh I wish my mom was a sex guru”.  
Stem van Gilian Anderson: “So.. why don’t you start by telling me your earliest memory of your 
scrotum.” 



 

Stem van Asa Butterfield: “Trust me… you don’t”.  
Stem van Ncuti Gatwa: “This is a new frontier my sex guru friend, our chance to finalluy move 
up the social food chain!”... “I’m worried about you man, everybody is either thinking about 
shagging, about to hag, or actually shagging!”....  
 
NYD Ik ontdekte het dankzij jou, Marie Lotte, en ik was helemaal... Ik ben helemaal blij!  
 
ML Ik word er helemaal gelukkig van!  
 
NYD eehmm het gaat over Otis en zijn moeder die is sextherapeute, en zijn hele huis is dus ook 
echt een en al piemels en vulvas, en het is heel intens, maar hij krijgt dus ook de hele tijd alles 
mee van die moeder over seks. En dan besluit ie op school samen met zijn klasgenoot Maeve, 
of schoolgenoot, sex therapeut te worden voor school.  
 
AMB aah oke  
 
NYD En wat dus het coole is aan deze serie, 1 is dat het seks normaliseert, dus iedereen is hier 
mee bezig, sommige mensen hebben het wel, sommige mensen hebben het niet, dat is ook al 
iets weet je wel, sommige mensen willen het heel graag voor mekaar krijgen, en dat is dan juist 
een meisje, die bij iedereen dan zit van eeh.. Hey eeh, wil je met mij eeh.. Dat vind ik ook wel 
leuk. En het is heel erg divers. Zowel qua heel veel verschillende kleuren die je ziet, als qua 
verschillende seksualiteiten. En daar wordt ook niet gek over gedaan. Dus dan weer een 
lesbisch stel, dan weer.. Eehm.. Eric. nee ik kan het niet verklappen. Ik wil dat niet verklappen.  
 
AMB Het is gewoon eigenlijk zoals de wereld hoort te zijn.  
 
NYD JA! Het is gewoon..  
 
ML Het is hoe de wereld is.  
 
NYD MAar dan zie je het op tv. Die representatie vinden wij heel belangrijk! Dat schrijven we 
ook in ons boek. Het is zo belangrijk om je te kunnen herkennen in iets. En dat je dan dit op een 
serie ziet, en je bent zelf 16, en je loopt tegen dingen aan, en jevindt dingen genant, en je ziet 
het allemaal voorbij komen op een luchtige manier. Soms echt, ik moest echt huilen bij de 
afgelopen 2 afleveringen. Maar het is.. En het is grappig, en mijn lievelingsliedje werd er in. 
nou,. Ik helemaal blij. En ik ging dus even zoeken, en het is dus geschreven of gemaakt door 
een vrouw. Door Laurie Non. En gek genoeg kan ik over haar echt nog maar helemaal geen 
informatie vinden. Dus ze heeft nog geen wikipeda pafina of iets. Wat ik werl raar vindt, want 
vaak zie je wel dat eh, schrijvers, wel iets. Ik kan niet eens haar leeftijd vinden, maar als ik naar 
video’s kijk, want ik kan ook 1 vide van haar vinden, dan ziet ze er ook echt nog heel jong uit. 
En ik denk dat dit dus ook helpt. Dat je een stem geeft aan een jonge vrouw. En dat je haar 
werk laat zien. En dat je dus zo super divers en inclusief coole serie krijgt!  
 
ML Ja lof it!  



 

 
NYD Dus ga lekker kijken, pak wat popcorn erbij. En je hebt een heerlijke avond.  
 
AMB ahaha  
 
NYD Ja en dan hebben we, Ambrien jij kwam ook nog met een Damn Honey Yes. 
 
AMB ja, Ik weet niet of jullie de Gillette short movie hebben gezien?  
 
NYD + ML Jaaaaaaa die hebben we gezien .  
 
AMB Na ik vin het gewoon geweldig! Want het gaat dus over ja, de mannencultuur, achtig 
 
NYD We kunnen hem denk ik wel ff luisteren.  
 
*Viool speelt* - fragment met verschillende stemmen- “the me too movement against 
harassment”...”Masculinity”... “is this the best a man can get?” … “is it?”.... “We can’t hide from 
it” “Sexual harassment is taking over”.. “This has been going on far too long..” … We can’t laugh 
it off”... “What I actually think she is trying to say..” “Making the same old excuses” “Boys will be 
boys!””boys will be boys..” “Boys will be boys.” “.. But something finally changed” “Allegations on 
sexual assault..” *stemmen door elkaar* “And there will be no going back. Because we, we 
believe in the best in men.””Men need to hold other men accountable. To do the right thing. To 
act the right way. Some already are!... in ways big.. And small... But some, is not enough”.  “It’s 
not how we treat each other okay?” “Because the boys watching today, will be the men of 
tomorrow”.  
 
Iedereen Yeeeaaaaaaassss 
 
ML Men of tomorrow  
 
AMB Ik word gewoon elke keer nog steeds emotioneel als ik het zie  
 
NYD jaaa beetje he? Vooral dat stukje van die man die zegt I am Strong met zijn dochtertje, 
daar schiet ik echt een beetje vol.  
 
AMB En die muziek erachter is ook zo goed gedaan! Maar het is ook, als je het kijkt, je hebt 
totaal niet door dat het van Gillette is.  
 
NYD Nee he?  
 
ML Nee.  
 
AMB Nee. Maar gewoon, de boys will be boys, nee dat is niet zo, en ook dat van.. What she’s 
trying to say,  



 

 
MLse3 Ja dat mansplaining.  
 
AMB Ja echt! Neee, gewoon niet nodig. Maar, dat ze gewoon laten zien dat mannen, dat het 
oké is om niet oké te zijn. Huil, lach, praat, spreek elkaar erop aan weet je, gewoon.. Meer 
bewustwording. Het is zo geweldig! En een vriend van mij, Jamie had dit naar me gestuurd want 
hij moest aan me denken en mijn mentor toen later ook. En toen dacht ik kijk dit is gewoon, dit 
is zo geweldig!!  
 
NYD Ja dit wordt gewoon de wereld ingestuurd door een megabedrijf 
 
AMB jaaa!  
 
NYD Nou kan ik natuurlijk ff advocaat van de duivel sturen he? Dit is gewoon een 
promotiestunt. Kan Gilette het een reet schelen?  
 
ML Maar hoe erg is het? Het is toch een fantastische boodschap! En als dit..  
 
AMB Ja!  
 
ML Als dit door mensen gezien wordt, en dit wordt door veeel mensen gezien.  
 
AMB Door heeel veel mensen  
 
ML Juist omdat het zo’n groot commercieel bedrijf is. Dus ja je kan advocaat van de duivel 
spelen, ze zullen er ongetwijfeld geld mee verdienen want het is hip en happening om nu 
feminist te zijn.  
 
AMB klopt klopt 
 
ML en weet ik veel, maaaarr, het normaliseert wel weer.  
 
NYD Ja, en wat ik wel heel cool er aan vind, is je hebt een marketingbudget, van veel euro’s. 
Want je bent Gillette. Je kan het uitgeven aan weer another scheer reclame, of hieraan. Nou en 
dan liever dus wel echt hieraan.  
ML + AMB ja helemaal eens. - Ben ik helemaal voor.  
 
NYD En er zijn boycotts.  
 
AMB Ja.  
 
NYD mensen zijn boos.  
 
AMB Boos?  



 

 
NYD Ik krijg een video of, nou een foto van - nou ik gebruik al 20 jaar Gillette en deze gaat nu 
de prullenbak in! En dan zo’n foto van je scheermesje. Zo grappig.  
 
AMB, ja er waren ook heel veel mensen die, die dan zeiden van ja goed zo leer mannen maar 
om zacht te zijn. En toen dacht ik kijk, toxic masculinity. No, no. Zo niet goed!  
 
NYD niet oke..  
 
AMB nee..  
 
NYD Dr was 1 eeh iemand, ik weet niet meer wie, kan geen credits geven, maar zag ik 
voorbijkomen, die zei; mannen die nu dit moeilijk vinden, je moet gewoon wat meer lachen.  
 
AMB jaaaa die had ik ook gezien!  
 
ML haha dat is fantastisch!  
 
NYD Misschien van jou trouwens hoor, op je story 
 
AMB Oo dat kan ja, ik had m op mn story gezet.  
 
ML You’re so much prettier when you’re smiling hahaha 
 
AMB Jaaaa! Haha 
  
NYD Jaa, dus al die grote bedrijven, het is misschien iets van…  
 
ML Ja twijfelachtig.. Hoe heet dat?  
 
NYD Pinkwashing, als je bijvoorbeeld opeens je voor homo’s gaat inzetten maar eigenlijk een 
hele sicke cultuur hebt. Dus we weten natuurlijk niet hoe de bedrijfscultuur bij Gilette is, toch 
deze uiting. Lekker bezig!  
 
AMB Ja klopt, echt heerlijk.  
 
*jingle*  
 
ML Luisteraars, lieve lieve luisteraars, het is weer hartstikke klaar. Aflevering 9 van Damn, 
Honey de podcast! Dank dat jullie er weer bij waren. Lieve Ambrien, dankjewel voor je komst. 
Fijn dat je met ons wilde praten.  
 
AMB Jullie ook bedankt.  
 



 

ML en, je hebt nog een iets te zeggen, je hebt een primeur met ons te delen!  
 
AMB Jaa… nou zoals de meesten van jullie misschien hopelijk wel weten is dat ik in de 
organisatie zit van Women’s march Nederland. En.. wij gaan ook een podcast uitbrengen.  
 
NYD yaaaaaay!  
 
AMB Wanneer precies kan ik nog niet zeggen, maar ik kom er ook in, dus gezellig als jullie ook 
zullen luisteren, jullie kunnen dat volgen via Women’s March Nederland op Facebook en 
Women’s March Nederland op Instagram. Eèèèn, de Women’s march in Nederland wordt 
gehost op 9 maart 2019 en dat is volgens mij op een zondag? Van half 1 tot 3 uur. De plek is 
nog niet zeker maar het is waarschijnlijk Museumplein. Een openbare plek waar heel veel 
mensen naar toe kunnen komen.  
 
NYD jaaaa  
 
ML Wij zijn er ook.  
 
AMB Ja iedereen moet komen. Ik ben er ook en ik ga misschien ook wel spreken. Duuuss.. 
Iedereen kom! En dat kan je ook wel volgen op de instagram en facebook pagina.  
 
NYD Ja, als je daar meer informatie over wil. En wij gaan daar in de podcast vast ook nog wel 
aandacht aan besteden, wij zijn er sowieso bij, dus ga inderdaad drheen. Ehhhhh ja, Ambrien, jij 
vindt het natuurlijk altijd fijn om quotes binnen te krijgen, op @catcallsofams,  
 
AMB YEs.  
 
NYD Dus mensen stuur dat alsjeblieft in. Dan kan je ook je ei kwijt.  
 
AMB ja. Precies.  
 
NYD Ja dat is ook wel een fijne manier van effe spuien, en dan hebben we ook nog een 
oproepje binnengekregen, van Brigit, en zij is bezig met een zien gecalled.. Eeen genaamd call 
the cat.  
 
ML hahaha  
 
NYD Waarin ze mensen bewust wil maken van catcalling en hoe bizar het eigenlijk ook is, dus 
zij zou ook graag catcalls willen ontvangen, het liefst met begeleidende selfie. En dat kan naar 
@brigitdebok op instagram, en dan kom je wellicht op haar zien terecht. Dus dat zou fijn zijn als 
je haar een berichtje stuurt. Eeh eeuwige dank aan Daniel, van de Poppe, die vandaag de 
catcaller wilde spelen, en ook alles ff in elkaar gedraaid heeft voor deze aflevering, dankjewel! 
Bedankt Lucas de Gier voor onze jingles! Tara, Marthe en Maddie, fijn dat jullie ons wezen op 



 

een KUTsituatie, dankjewel, we zeggen denk ik nog steeds vaak genoeg kut, maar dat mag ook 
best wel toch?  
 
NYD Toooocch? Haha, En Mascha, bedankt voor je fijne brief, say no to roddelen, speak up!  
 
AMB yeaaa 
 
ML Yes! Heb je iets gezien, gehoord, gedacht, gelezen, geschilderd, geschreven, ge-anything, 
waarvan jij denkt, damn honey! Meiden! Dit moeten jullie weten. Slide in onze DM op instagram 
@damnhoneyhetboek, of stuur een mailtje naar info@damnhoney.nl.  
 
NYD En vergeet ons vooral niet te liken, raten, recenseren, hahah, want het helpt ons echt 
enorm! Dus spread the word en klik die sterren aan!  
 
ML Maar toch, als je er geen zin in hebt, no hard feelings dan doe je het niet peopletjes.  
 
NYD Tot over twee weken. We hebben nu al zin.  
 
ML Joetjeeeeees!  
 
*jingle eindigt*  
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